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ÖZ 

AVRUPA BİRLİĞİ GENÇLİK POLİTİKALARI 

ÇERÇEVESİNDE GENÇLİK PROGRAMI  

VE ETKİLERİ 

Esra SARIÇAYIR 

 

Gençler, Avrupa Birliği’nin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişiminde önemli 

bir paya sahiptirler. Geleceğin liderleri bugünün ortakları olan gençlerin kendi 

hayatları hakkında söz sahibi olacakları bir gençlik politikasına ihtiyaçları vardır. 

Gençlik politikası, gençlerin topluma aktif katılımını sağlayacak, vatandaşlık 

bilincini güçlendirecek, istihdam ve eğitim konularında gerekli beceriyi kazandıracak 

bir yapıda olmalıdır. Ancak gençlik politikası oluşturulurken bir takım zorluklarla 

karşılaşılmakta, sektörler arası politikalarla iş birliğine gerek duyulmaktadır. 

 Bu çalışmada, Avrupa Birliği gençlik politikasının oluşturulma sürecinde 

karşılaşılan zorluklara değinilmiş, çözüm önerileri tartışılmıştır. Avrupa Birliği’ne 

bağlı gençlik alanında çalışan yapıların yanı sıra Birleşmiş Milletler ve Avrupa 

Konseyi gibi iki önemli kuruluşun gençlik alanındaki faaliyetleri ve gençlik 

politikalarına katkıları incelenmiştir. Son olarak, Gençlik Programı kapsamında 

eylemler tanıtılmış, kültürlerarası diyaloğa, Avrupa Vatandaşlığına, yaygın eğitimin 

tanınmasına ve gençlik katılımına katkıları aktarılmıştır. Gençlik Programı’nın daha 

fazla gence ulaşması gerekmektedir. Gençlik Programının özellikleri ve etkileri 

aktarılırken gençlerin, gençlik çalışanlarının, gençlik alanında çalışan kuruluşların 

tecrübelerinden, gençlik projelerinde yer almış yerli ve yabancı katılımcıların 

görüşlerinden yararlanılmıştır.  
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ABSTRACT 

 YOUTH IN ACTION PROGRAMME AND ITS EFFECTS 

WITHIN THE FRAMEWORK OF EUROPEAN UNION YOUTH 

POLICIES  

Esra SARIÇAYIR 

 

 Young people play an important role in European Union`s economic, social 

and cultural development.  Young people, leaders of the future and today`s partners, 

need a youth policy so they can have a word about their own lives. The youth policy 

will ensure the active participation of young people in society, strengthen the 

consciousness of citizenship and give the necessary skills for employment and 

education. However, we are facing some difficulties while creating a youth policy, so 

we need to cooperate with inter-sectoral policies.  

In this study, difficulties encountered in the process of the creation of a 

European Union youth policy are addressed. Other than working in the field of youth 

organizations affiliated to European Union, United Nations and  European Council 

were examined as the organization's two major activities in the field of youth and 

youth policies contributions. Finally, Youth in Action Programme was introduced in 

the context of actions, and it's contributions to intercultural dialogue, European 

citizenship, recognition of non-formal education and youth participation were 

mentioned. Youth in Action Programme was developed to reach more young people 

and receive their opinions. In the analysis of Youth in Action Programme 

characteristics and effects, the experiences of young people, youth workers and 

organizations which work in the youth field, the opininons of domestic and foreign 

participants of youth projects were used. 
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ÖNSÖZ 

 

 Bugünün Avrupalı gençleri sosyal, demografik, ekonomik ve teknolojik 

olarak hızla değişen bir ortamda yaşamaktadırlar. AB gençlik politikası, gençlerin 

topluma katkıda bulunmalarını teşvik ederken, onların değişen beklentilerini de 

karşılamayı amaçlamıştır. Gençlik politikaları, AB Gençlik Programı (Youth in 

Action Programme) ile desteklenip, gençlerin hoşgörü, dayanışma ve aktif 

vatandaşlık bilincini harekete geçirmiştir. Gençlik Programı, kültürlerarası diyaloğa, 

gençlik politikalarının gelişimine büyük katkılar sağlamaktadır; ancak daha iyi 

tanınması için akademik çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Yapılan çalışmalar, 

Gençlik Programı’nın etkinliğini ve görünürlüğünü arttıracaktır. Kültürlerarası 

Diyalog Yılı çerçevesinde katıldığım etkinlikler, yurt dışı ve yurt içinde 

düzenlediğimiz Gençlik Programı projeleri, çalıştığım imkanları kısıtlı gençler ve 

gençlik çalışanlarının desteği bu çalışmayı hazırlamamda etkili olmuştur. 

 Öncelikle, bu çalışmayı gerçekleştirmemde sabrını, maddi ve manevini 

desteğini esirgemeyen sevgili aileme teşekkür etmek istiyorum. Daha sonra tezin 

hazırlık aşamasında tecrübelerini paylaşan dostlarıma, bu tezi yazmamda beni 

cesaretlendiren yerli ve yabancı genç arkadaşlarıma teşekkürlerimi ve saygılarımı 

sunarım.  

 Çalışmanın, gençlere ve gençlik alanında çalışanlara yararlı olmasını dilerim. 

 

İstanbul, 2009                                  Esra SARIÇAYIR 
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GİRİŞ 

 

Avrupa Birliği’nin temel değerlerinin gelecek nesillere aktarılmasında 

bugünün gençlerine büyük bir görev düşmektedir. Gençler, sadece belli bir yaş 

grubunu ya da yetişkinliğe geçiş sürecini ifade etmemektedir. Gençlik, bağımlı 

çocukluktan bağımsız yetişkinliğe geçişin ön şartı olarak görülebilir. Gençlik, belirli 

tanımlarla kavramsallaştırılmamalı, bugünün ortakları ve gelecek nesillerin mimarı 

olarak gençliğin toplumda özerk ve eşit olarak yer alması sağlanmalıdır.  

Gençlerin katılımını ve vatandaşlık duygusunu arttıracak, bulunduğu 

toplumun karar mekanizmalarına sesini duyurmasını sağlayacak bir gençlik 

politikasına ihtiyaç duyulmaktadır. Gençlik politikası sadece bir alanda değil, 

gençlerin ihtiyaç duyduğu her alanda onları desteklemelidir. Genç işsizliği, eğitim ve 

ekonomi gibi konularda diğer politikalarla iş birliği gerekmektedir.  

Gençlik politikasının önemli öğeleri aktif katılım ve kültürlerarası diyalog, 

Gençlik Programı ile uygulamaya dönüşmektedir. Gençlik Programı, gençler 

arasında hoşgörünün, dayanışmanın ve aktif katılımın artmasını sağlamıştır. 

Eylemleri aracılığıyla düzenlenen projelere birçok genç katılmıştır. Program 

aracılığıyla daha fazla gence ulaşılması için, konuyla ilgili akademik çalışmalara 

ihtiyaç duyulmaktadır. 

Çalışmamızda öncelikle, gençliğin tanımından yola çıkarak, ortak bir gençlik 

politikasının gerekliliği, gençlik politikasının oluşturulmasında ve geliştirilmesinde 

karşılaşılan zorluklar aktarılmıştır. Ayrıca, AB’nin gençlik politikasının gelişiminde 

yazılı belgelerden yararlanılmıştır. AB Üye Devletlerdeki gençlik politikaları 

örneklerine yer verilmiş, AB’ye bağlı gençlik alanında çalışan yapılar incelenmiştir. 

Tezin ikinci bölümünde, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi’nin gençlik 

alanında çalışmaları ele alınmıştır. İnsan hakları, kültürlerarası diyalog, katılım ve 

bakanlıklar arası iş birliği gibi konulara değinilmiş ve ulusal gençlik politikası 

oluşturacak ülkelere örnek göstergeler verilmiştir. 
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Üçüncü ve son bölümde ise AB gençlik politikaları çerçevesinde Gençlik 

Programı incelenmiştir. Gençlik Programı’nın amaçları, öncelikleri ve önemli 

özellikleri belirtilmiş, Gençlik Programı’nın uygulanışı eylemleriyle açıklanmıştır. 

Gençlik Programı deneyimlerinden yola çıkarak, programın etkileri ve gelişimi için 

öneriler sunulmuştur. 

Gençlik alanında yapılacak yatırımlar, toplumun kalkınması için büyük bir 

önem taşımaktadır. AB gençlik politikalarından yola çıkarak, Gençlik Programı’nın 

etkilerinin anlaşılması, gençlerle ilgili gerçekleştirilecek yeni uygulamalar için örnek 

teşkil edecektir. 
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Birinci Bölüm 

 

AB GENÇLİK POLİTİKASI 

 

I. Avrupa Birliği ve Gençlik 

 Gençlik kavramı, yaş aralığı olarak farklı toplumlarda farklı şekillerde ele 

alınmakta, aynı toplumun farklı kesimlerinde de farklı algılanmaktadır. Bu nedenle 

kesin bir tanımdan söz edemiyoruz. Gençlik dönemi, biyolojik olarak olmasa da 

sosyolojik olarak uzamaktadır. 

Nüfus bilimciler, ekonomik (işsizlik vb.) ve sosyo-kültürel faktörler 

nedeniyle gençlerin, örgün eğitimi tamamlama, işe başlama, bir aile kurma gibi 

çeşitli yaşam faaliyetlerine daha geç girdiklerini belirtmektedirler. 

Kişinin genç olarak görüldüğü dönem, bir geçiş aşaması olarak görülebilir. 

Bu nedenle gençlik “bağımlı çocukluktan, bağımsız yetişkinliğe bir geçiş” olarak 

tanımlanmaktadır.1 

 Farklı toplumları içerisinde barındıran Avrupa Birliği için de gençler için 

ortak bir tanım bulmak kolay değildir. Yaş, yararlı ancak yetişkinliği karakterize 

etmek için yetersiz bir göstergedir. Çocuk yardımlarının yaş sınırı, tam zamanlı 

zorunlu eğitimin bitimi, oy kullanma yaşı ve seçimler için izin verilen asgari yaş, 

yetişkinlik için önemli olarak görülebilir. Ancak bahsedilen kriterler de ülkelere göre 

farklılık göstermektedir. Örneğin: Vatandaşlık hakları göz önüne alındığında, Avrupa 

Birliği ülkelerinde ulusal seçimler için oy kullanma yaşı 18 ancak Avusturya’da 

16’dır. İtalya'da yasal oy kullanma yaşı 18’dir ancak Senato 25 yaş ve üstü kişiler 

tarafından seçilir. Yaş aralığı olarak bakıldığında, gençlik kavramı, Avusturya’da 

                                                 
1 Commission of the European Communities, Commission Staff Working Document  
accompanying document to the Communication from the Commission to the Council, the 
European Parliament,the European Economic and Social Committee and the Committee of the 
Regions: Youth - Investing and Empowering  EU Youth Report , Brussels, SEC(2009) XXX final, 
2009,  p.6. 
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11–25 yaş arası, Estonya’da 7–26 yaş arası, Almanya’da 14–27 yaş arası, 

Yunanistan’da minimum yaş belirtilmezken üst sınır olarak 30 yaş belirtilmekte, 

Romanya’da 15–35 yaş arası, İspanya’da 15–30 yaş arası, Norveç’te üst sınır 26 yaş, 

Hollanda’da üst sınır 23 yaş olarak belirtilmekte, İrlanda’da 10–25 yaş arası olarak 

tanımlanmaktadır. İspanya, Yunanistan, Romanya ve İtalya’ya baktığımızda yaş 

aralıklarının 29 ile 36 yıla uzanan geniş bir tanımını bulabiliriz.2 AB, Gençlik için 

Beyaz Kitap’ta gençliği 15–25 yaş arasındaki grup olarak tanımlamaktadır. Gençliği, 

sadece toplumdaki belli bir yaş grubu olarak algılamanın ötesinde, yaşadığı toplumun 

koşullarıyla da ilişkilendirmek daha yerinde olacaktır. 

  

   A.  Ortak Bir Gençlik Politikasının Gerekliliği 

            Bir gençlik politikasının en önemli öğeleri, vatandaşlık ve gençlik katılımını 

öğrenme ile entegre bir gençlik politikasının diğer politikalara uyumudur. 

Gençlik politikası gençlerin, demokrasinin aktörleri olmalarını, toplum içine 

entegrasyonlarını, özellikle sivil toplumda ve emek piyasasında da etkin rol 

almalarını sağlayan bilgi, beceri ve yetenekleri geliştirmeleri; bu konularla ilgili 

deneyim kazanmaları için gereken şartları oluşturmalıdır. 

Williamson, gençlik politikasını oluşturan etkenleri şu şekilde özetlemiştir: 

Katılım ve vatandaşlık için fırsat yaratmak, güvenlik ve koruma, sosyal dışlamayla 

mücadele etmek, hareketlilik-uluslararası dolaşım, eşitlik ve çok kültürlülük.3 

Görüldüğü üzere gençlik politikasının, gençleri ilgilendiren tüm toplumsal 

düzenlemeleri içinde bulundurduğu gibi diğer politikalarla da koordinasyonlu olarak 

çalışması gerekmektedir. 

                                                 
2 Institut Für  Sozialarbeit Und Sozialpadagogik, The Socio-economic Scope of Youth Work in 
Europe Final Report, 2007, p.23. 
3 Williamson H., Supporting Young People in Europe, Principles, Policy and Practice, Strasbourg,  
Council of Europe, 2002, p.49. 
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 Gençlik politikası, gençleri ve toplumdaki diğer grupları etkileyen sosyal, 

kültürel ve politik tüm konuları kuşatarak, gençlerin yaşam koşullarını geliştirmek ve 

katılımlarını sağlamak amacını taşımaktadır.4 

Gençlik politikası, toplumdaki dezavantajlı diğer bir değişle olanakları kısıtlı 

gençleri kapsayacak nitelikte olmakta, genç erkeklerin ve genç kızların farklılık ve 

benzerlik gösteren ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik, eşitlik ve denklik kavramlarını 

esas almaktadır. 

Bir kamu gençlik politikası, çocukluktan yetişkinliğe geçerken genç 

insanların sorunlarını ve engellerini yansıtmalı, siyasi hedefler ve kurallara 

dayanmalı, bu da yerel bir şehir konseyi, ulusal hükümet veya hükümetler arası 

kuruluşlar tarafından benimsenmelidir.5 

            Gençlik katılımı ve vatandaşlık eğitiminin teşvik edilmesi, temel insan 

haklarındandır. Bu kavramlar sadece Avrupa Konseyi6 kararlarını ve önerilerini 

içermemektedir; onlar özellikle Çocuk Hakları üzerine Birleşmiş Milletler 

Sözleşmesi’nde çocukların ve gençlerin kendilerini doğru ifade edebildiği ve onlarla 

ilgili tüm kararlara katıldığı devletleri de içermektedir. 

Birleşmiş Milletlerin yanı sıra düzenlenen uluslararası konferanslarda Avrupa 

Konseyi’nin gençlik politikası tartışılmış, insan hakları eğitimi için de uluslararası bir 

destek sağlanmıştır. Nisan 1998’de gençlikten sorumlu Avrupalı bakanlar Bükreş’te 

düzenlenen konferansta gençlik politikasının gerekliliğini vurgulamış, Avrupa 

Konseyi’nin gençlik politikasının amaç ve hedefleri üzerine sonuç bildirisi 

yayınlanmıştır:7 

• İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına ilişkin Avrupa 

Sözleşmesi ve Avrupa Sosyal Şartı ilkelerini temel alan, sektörler arası 
                                                 
4 European Youth Forum, Resolution on European Youth Policy, Adopted by the Executive 
Committee, ,Vilnius, 3–5 April 1998. 
5 Lasse  Siurala,European framework of youth policy, Strasbourg, Directorate of Youth and Sport 
Council of Europe Publishing, 2005, p.7. 
6 Avrupa Konseyi kavramı, Council of Europe’un karşılığı olarak kullanılmıştır. 
7 5th  Conference of European Ministers responsible for Youth, Young people: active citizens in a 
future Europe Human Rights - Participation - Solidarity Final Declaration , Bucharest , 27-29 
April 1998. 
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bütüncül ve tutarlı bir gençlik politikasını yerel düzeyden Avrupa 

düzeyine kadar çeşitli seviyelerde uygulamak; 

• Gençlerin daha hızlı ve daha etkin bir biçimde topluluk yaşamına 

katılımını sağlayacak, farklılıklara karşı saygılı olmalarını mümkün 

kılacak yurttaşlık eğitimi projeleri geliştirmek; 

• Demokrasi ve çoğulculuğu ifade eden örgütlü yaşamı ve her türlü eylem 

şeklini teşvik etmek; topluluk yaşamına tam manasıyla katılmaları için 

gençlere destek vermek; 

• Mevcut ortaklık modellerini sosyal değişimle uyumlu hale getirmek; bu 

modelleri, şu ana kadar yeterli düzeyde temsil edilememiş gençlik 

organizasyonlarına ve gençlik çalışmalarına adapte etmek ve gençlerin 

aktif katılımı kavramının gelişimine hız vermek; 

• Aktif ve sorumlu yurttaşlar olarak gençlerin verebileceği katkıdan tam 

anlamıyla faydalanmak; 

• Çalışma hayatı ve istihdamı geliştirmeye yönelik gençlerin 

entegrasyonunu teşvik etmek; 

• Hoşgörüsüzlük ve ırkçılıkla her türlü şekilde mücadele eden Avrupa 

Konseyi çalışmalarının, gençlerin ve onların organizasyonlarının önemini 

arttırmak; 

• Özellikle kuşaklararası diyalog teşvik edilerek dayanışmanın yeni 

formlarının tanıtılması; 

• Katılımın, kültürlerarası öğrenmenin, hareketliliğin ve gençler için bilgi 

erişiminin arttırılması amacıyla gençlik alanındaki bölgesel işbirliğini 

güçlendirmek. 

Avrupa Birliği içerisinde gençlik politikasını geliştirmek de önemli bir 

konudur. İlerleyen Avrupa entegrasyonu içinde Avrupa Birliği ve gençler arasında 
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artan boşluğa bir köprü kuracak olan, Maastricht Anlaşmasıyla da ortaya konan  

“Avrupa Vatandaşlığı” kavramının kanıtlanması gerekmektedir. AB Gençlik 

Programı da Avrupa gençliği arasında Avrupa vatandaşlığı duygusu uyandırmayı ve 

onların, geleceğin Avrupa’sının inşasına katılımını amaçlamaktadır. 

 Gençler için eğitim, yaşam koşulları, istihdam gibi önem arz eden konuları 

içerisinde barındıracak, bütünleşmiş, koordineli ve geniş anlamda gençlik katılımını 

sağlayacak bir gençlik politikasına ihtiyaç vardır. Avrupa Birliği’nin içerisinde böyle 

bir ortak gençlik politikasını geliştirmek için AB’nin sektörel politikalarıyla da bağ 

kurulması gerekmektedir. Ancak bu bağ sadece sosyal bütünleşme ve istihdam ile 

sınırlı kalmamalı, diğer politikalar ile bütünleşme sağlanmalıdır. Gençlerle ilgili 

konular, sadece sosyal politika aracı olarak görülmemeli, AB’nin yenilenmesi ve 

ilerlemesi için anahtar etkenlerden biri olarak yer aldığı ulusal boyutta ve Avrupa 

boyutunda kabul edilmesi gerekmektedir. Bu durum aday ve katılım sürecindeki 

ülkelerin gençlerinin entegrasyonu açısından da önem teşkil etmektedir.8 

 

1. Demografik Eğilim 

2007 rakamları 15 ile 29 yaşları arasında Avrupa Birliği’nde ikamet eden 96 

milyon gencin olduğunu göstermektedir.9 

AB’nin 27 üye ülkesine bakıldığında, 24 yaşa kadarki gençlerin 2006 

verileriyle %28.6 olan toplam nüfustaki payının, 2050’de %23.1’e gerilemesi 

bekleniyor. 10 

 

                                                 
8 Youth Forum Jeunesse, Strategy and Key Objectives for  Youth Policy in the European Union- 
Second Contribution of the European Youth Forum to the European Commission's White 
Paper on Youth Policy, Brussels, 6-7 April 2001, p.5. 
9 European Commission, The First EU Youth Report, Brussels, MEMO/09/202, 27 April 2009. 
10 Eurostat, “24-25 March: Youth Summit in Rome- Young Europeans through statistics”,Eurostat 
News Release, 23 March 2008, (Çevrimiçi) http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-
23032007-AP/EN/3-23032007-AP-EN.PDF, 28 Haziran 2009. 
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Tablo 1: AB’ye Üye Ülkelerdeki 15 Yaş Altı ve 15–24 Yaş Arası Nüfus 

 
% 2006 Toplam Nüfusta  

% 2050 Toplam 
Nüfusta Tahmin 

Edilen  
 

15 Yaş Altı 
15–24 

Yaş Arası
 

15 Yaş Altı  
15–24 

Yaş Arası 

AB27  15.9  12.7  13.4  9.7  

AB25  16.0  12.6  13.4  9.7  

Belçika 17.1  12.1  14.7  10.6  

Bulgaristan  13.6  13.6  11.5  8.2  

Çek Cumhuriyeti 14.6  13.2  12.6  9.0  

Danimarka 18.7  11.2  15.7  11.8  

Almanya 14.1  11.8  11.9  9.2  

Estonya 15.1  15.6  14.8  9.7  

İrlanda 20.5  15.2  16.0  10.2  

Yunanistan 14.3  12.0  12.3  8.9  

İspanya 14.5  11.9  11.5  8.2  

Fransa 18.4  12.8  15.8  11.0  

İtalya 14.1  10.4  11.2  8.4  

Kıbrıs 18.4  15.8  13.3  10.0  

Letonya 14.3  15.7  14.8  9.5  

Litvanya 16.5  15.6  13.7  9.7  

Lüksemburg 18.6  11.6  16.6  11.6  

Macaristan 15.4  12.9  13.8  10.0  

Malta  17.1  14.4  14.5  10.7  

Hollanda 18.3  12.0  15.8  11.7  

Avusturya 15.9  12.3  12.3  9.5  

Polonya 16.2  16.2  13.0  9.4  

Portekiz 15.6  12.2  13.1  9.3  

Romanya 15.5  15.2  12.5  8.9  

Slovenya 14.1  13.1  12.8  9.1  

Slovakya 16.6  15.9  12.8  9.2  

Finlandiya  17.3  12.5  15.3  10.7  

İsveç 17.3  12.4  16.3  11.2  

İngiltere  17.8  13.2  14.7  10.4  
Kaynak: A.e.  
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Ulusal düzeyde toplam nüfus içinde 15 ve 29 yaş arasındaki gençlerin payı, 

Baltık ülkeleri (Estonya, Letonya, Litvanya), Kıbrıs ve Malta için %22 ile %24 

arasındayken, Avusturya, Almanya, Finlandiya, Yunanistan, İtalya, Lüksemburg, 

Hollanda, İsveç ve Belçika, İspanya ve İngiltere’(Avrupa Birliği düzeyinde ortalama 

oran)%20’den daha azdır.11 

AB üye ülkeleri toplamında, 2006 yılı rakamları 15 yaş altı 78 milyon, 15–24 

yaş arası 62 milyon civarında gencin olduğu belirtilmektedir. Bu, sırasıyla toplam 

nüfusun %15.9 ve %12.7 ‘sine karşılık gelmektedir. 

15 yaş altı gençler için en büyük pay İrlanda’da (%20.5) kaydedilmiş, 

ardından Danimarka ile (%18.7) ve Lüksemburg (%18.6), en düşük ise Bulgaristan 

(%13.6), Almanya, İtalya (2005 yılı rakamlarıyla) ve Slovenya (%14.1) olarak 

gözlenmiştir. Polonya (%16.2), 15–24 yaş arası gençlerle en yüksek paya sahiptir. 

Ardından Slovakya ile (%15.9) ve Kıbrıs (%15.8), İtalya (2005 yılı rakamlarıyla 

%10.4), Danimarka (%11.2) ve Lüksemburg (%11,6) en düşük paylarla yer 

almaktadır. 

2050 yılında gençlerin en yüksek oranlarının Lüksemburg (%28.2), 

Danimarka, Hollanda ve İsveç (tümü %27,5) ve en düşük İtalya (%19.6), Bulgaristan 

ve İspanya (her ikisi de% 19,7) olarak kaydedilmesi bekleniyor.12 

Avrupa Birliği’nde düşen doğum oranları nedeniyle gençlerin nüfus payında 

düşüş yaşanacaktır. Buna bağlı olarak yakın gelecekte, Avrupa Birliği iki demografik 

sorunla karşı karşıya kalacaktır. Bunlardan ilki yaşlanma ikincisiyse nüfusta olası 

azalmadır.  

            Kırsal alanlardaki genç nüfus zamanla azalmakta buna bağlı olarak kentsel 

alanlardaki genç nüfusun güçlendiği görülmektedir. Ancak bulunduğu bölgede 

kalmak isteyen gençlerin seçenekleri azalmakta ve böylece göç zorunlu hale 

gelmektedir. Bu nedenle kırsal kesimde yaşayan gençlerin ve göç eden ailelerin de 

özel olarak ele alınması gerekmektedir.  

                                                 
11 Commission of the European Communities, a.g.e., p.9. 
12 Eurostat, a.g.e. 
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            Gençler, Avrupa toplumlarında ve ekonomilerinde yenilenme ve değişim için 

önemli bir kaynak olacaktır. Toplum, genç potansiyelin sahip olduğu yaratıcılık ve 

yetenekleri göz ardı edemeyecektir.13 

 

2. Eğitim 

Eğitimle ilgili Avrupa Komisyonu’nun yaptığı araştırmalar şu sayısal verileri 

ortaya koymaktadır: 1998 ile 2006 yılları arasında yüksek öğretimde okuyan öğrenci 

sayısı %25 artmıştır. Yüksek öğretimde okuyan kız öğrencilerin sayısı, erkek 

öğrencilerden %23 daha fazladır. Avrupa seviyesinde erken okulu terk yüzdesi (orta 

öğretim sonra) 2000- 2007 dönemi boyunca sürekli olarak azalmıştır. Ancak hala 

%14.8’ ini oluşturmaktadır. 25 ve 29 yaşları arasındaki genç Avrupalıların %50’den 

fazlası orta öğretimi, %29’u yüksek öğretimi tamamlamaktadır.14 

Gençlerin eğitimde geçirdikleri sürenin artışı göz önüne alındığında eğitimin 

hayatlarının temel bir parçası olduğu anlaşılmaktadır. Eğitimin, gençlerin hayatının 

geri kalanında kendi gelişimlerinde, toplumsal hayata ve demokratik yaşama 

katılımlarında derin bir etkisi vardır; ayrıca istihdam şansını, hareketliliği ve yaşam 

boyu öğrenme katılımını önemli ölçüde etkiler. 

Eğitim konusuna değinirken, Avrupa eğitim politikalarına dahil edilmiş iki 

temel kavramdan söz etmek gerekir: Öğrenen bir toplumda, yaşam boyu öğrenme. 

Buradaki düşünce, insanlara yaşamları boyunca yeteneklerini geliştirmeleri için 

çeşitli fırsatların verildiği toplumdur. Burada sadece örgün eğitimin15 oynadığı rol 

değil, yaygın eğitim16 tarafından sunulan fırsatların önemi de gün geçtikçe 

artmaktadır. Bu programlar çoğunlukla gençlik örgütleri de dahil sivil toplum 

                                                 
13 Youth Forum Jeunesse, a.g.e., p.7. 
14 European Commission, a.g.e. , p.2. 
15 Örgün eğitim, amaca göre hazırlanmış programlarla okul çatısı altında, belirli yaş grubundaki ve 
aynı seviyedeki bireyler için yapılan düzenli eğitimdir. İlköğretimden üniversiteye kadar uzanır. 
Teknik ve mesleki eğitim için özelleşmiş programlar da içerir. 
16 Yaygın eğitim, örgün eğitim müfredatı dışında, herhangi bir nedenle örgün eğitimden çıkmış ya da 
örgün eğitim sistemine girememiş bireylerin bir dizi beceri ve yeterlik geliştirmelerini sağlayan, 
planlı, kişisel ve toplumsal eğitim programlarını kapsamaktadır. 
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örgütleri tarafından yönetilmektedir. Birçok gençlik organizasyonu ve grubu 

tarafından uygulanan yaygın eğitim: gönüllüdür, eğitim amaçları olan örgütlü bir 

süreçtir. Katılımcıdır ve öğrenen kişi odaklı bir sistemdir. Deneyim ve eylemi temel 

alır; katılımcıların ihtiyaçlarından yola çıkar. Bu programlar çerçevesinde birçok 

konu hem esnek bir yaklaşımla hem de farklı metodojilerle ele alınmaktadır. Örgün 

ve yaygın eğitim birbirini tamamlar niteliktedir. Bu nedenle arasındaki sınırlar aşılıp, 

ikisi arasındaki işbirliği ve iletişim güçlendirilmelidir.17 

Örgün eğitimi tamamlayıcı nitelikteki yaygın eğitim, kalitesini geliştirerek, 

kendi sonuçlarını tanıyarak, örgün eğitimle daha iyi bütünleşerek Avrupa’da yaşam 

boyu eğitime katkıda bulunmalıdır. Buna bağlı olarak Komisyon ve Üye Devletler 

aşağıdaki eylemleri hedeflemektedirler: 

— Yaygın Eğitim olanaklarını geliştirmek, 

— Bütün gençlerin öğrenme hareketliliğini teşvik etmek, 

— Eğitim ve gençlik politikası oluşturanlar arasında işbirliğini teşvik etmek, 

— Örgün ve yaygın eğitim sistemleri ile cinsiyet üzerine basmakalıpları 

göstermek, 

— Gençler için kullanılabilir kaliteli rehberlik ve danışmanlık hizmetleri 

sunmak 

— Eğitim sisteminin yanı sıra, okullar, aileler ve yerel topluluklar arasında iş 

birliğini ve katılımı arttırmak. 

Komisyon, kendi Europass18 değerlendirme işlevini geliştirip, yaygın 

eğitimde geliştirilen beceriler için Youthpass19 gibi sertifikalar sağlayacaktır.20 

                                                 
17 Patricia Brander v.d. , Compass, Strasbourg, Council of Europe publishing, 2007, pp. 346-347. 
18 Europass, beceri ve yeterliklerin Avrupa'da (Avrupa Birliği, EFTA/EEA ve aday ülkeler) açıkça ve 
kolayca anlaşılmasını sağlar. Europass beş belgeden oluşmaktadır: Kişinin kendisi tarafından 
doldurulan Europass Özgeçmiş ve Europass Dil Pasaportu, yetkili kurumlar tarafından doldurulan 
Europass Sertifika Eki, Europass Diploma Eki, Europass Hareketlilik. 
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3. Sosyal Eğilim 

Sosyal işler, sağlık, istihdam, konut, şehir planlaması, sosyal güvenlik gibi 

konularda geleceğe yönelik planlar yapılırken, gençlerin ihtiyaçları göz önünde 

bulundurulmalı, etkin bir gençlik politikasıyla iş birliği ve bütünleşmesi 

sağlanmalıdır. Gençler, kendilerini ilgilendiren her konuda söz sahibi olmalıdır. 

Gençlerin en büyük endişesi, yönetimin dışında bırakılarak boş zaman faaliyetleriyle 

sınırlandırılmalarıdır. Gençlerin eğitim, istihdam, konut, sağlık ve çevre gibi 

alanlarda önemli aktörler haline gelebilmeleri için gençlik alanının koordinasyon 

sorumluluğunu üstlenmesi gerekmektedir.21 

 

4. Aktif Vatandaşlık 

Vatandaşlık becerileri doğuştan değildir, sonradan öğrenilir. Vatandaşlık 

eğitiminin ihmalinde demokrasinin geleceği için ciddi sonuçlar ortaya çıkmaktadır. 

Yapılan araştırmalar gençlerin, ailede, okulda, akranlar arasında, boş zamanlarında, 

organize gençlik faaliyetlerinde (gençlik örgütleri ve yerel gençlik çalışmaları) 

demokrasi eğitimi eksikliğinin, oy vermede düşüşlere, siyasilere karşı güvensizliğe 

yol açtığını, siyasi partilere ve politik gençlik örgütlerine karşı gençlerin ilgisiz bir 

tutum içine girdiklerini göstermektedir. Ayrıca vatandaşlık eğitimi almayan gençler 

aşırı ve şiddetli siyasi hareketler içinde akranlarının etkilerine maruz kalmaktadır.22 

                                                                                                                                           
19 Avrupa Gençlik Programından yararlanan gençlerin, deneyimlerinin tanınmasına yönelik bir 
belgedir. Gençlerin, gençlik çalışanlarının istihdamı, kişisel gelişimlerinin takip edilmesi ve gençlik 
çalışanlarının toplumda tanınmasını amaçlamaktadır. 
20 Commission Of The European Communities, Communication From the Commission to the  
Council, The European Parliament, The European Economic and Social Committee and the 
Committee of the Regions: An EU Strategy for Youth – Investing and Empowering, A renewed 
open method of coordination to address youth challenges and opportunities, Brussels, 
COM(2009) 200 final, 27 April 2009, p.5. 
21 Lasse  Siurala, a.g.e. , p.20. 
22 CoE Directorate of Youth and Sport,European Commission, Draft report on the research seminar 
What About Youth Political Participation? , Strasbourg, European Youth Center, 24-26 Kasım 
2003. 
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Komisyon, AB Gençlik Programı’nın genel amaçları arasında aktif 

vatandaşlığı arttırmayı belirtmiştir. Aktif vatandaşlık, Avrupa vatandaşlığını da 

teşvik etmekte, buna bağlı olarak on özel amacı da içerisinde bulundurmaktadır:  

• Gençlere ve onları temsil eden kuruluşlara genel olarak toplumun 

gelişmesinde ve özellikle de AB’de yer almaları fırsatını vermeyi,  

• AB’ye ait olma duygusunu geliştirmeyi,  

• Gençlerin Avrupa’da hareketliliğini hızlandırmayı,  

• Gençlik alanında kültürlerarası öğrenmeyi geliştirmeyi,  

• Gençler arasında birliğin temel değerlerini yükseltmeyi,  

• Girişim, teşebbüs ve yaratıcılığı teşvik etmeyi,  

• İmkanı kısıtlı gençlerin programa katılmasını sağlamayı, 

• Programa katılmada kadın erkek eşitliği ilkesinin gözetilmesini sağlamayı 

amaçlamaktadır.23 

Gençler sadece yetişkinler tarafından korunan bireyler değil aynı zamanda 

kendi hayatlarında söz sahibi aktif bireyler olmalıdır.  

 

5. Gençlik ve İstihdam 

Eğitimden iş hayatına geçiş gençlerin yaşamının önemli bir parçasını 

oluşturmakta, bu geçiş ise gençlerin özerk ve bağımsız olmasını sağlamaktadır. 

AB’de gençlerin ortalama işsizlik oranlarına bakıldığında nüfusun geri kalan 

ortalamasına göre yüksek olduğu görülmektedir.  

                                                 
23The European Union, (Çevrimiçi) 
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/youth/c11080_en.htm, 22 Haziran 
2009. 
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      Grafik 1: Yaşlara Göre İşsizlik Oranları (15-24, 25-74, Toplam) 

 
 Kaynak: Eurostat (İş Gücü Anketi)24 
 

 Genç İşsizlik 2007’de %15.3, 2008’de %15.4 olarak kendini göstermiştir. 

AB Üye Devletlerinde daha geniş çaplı bakıldığında 2007’de Hollanda ve 

Danimarka’nın en düşük genç işsizlik oranlarına (%5.9 ve %7.9)  sahip olduğu 

görülmektedir. 15-24 yaş aralığında incelendiğinde sadece Avusturya, İrlanda ve 

Litvanya’nın genç işsizlik oranlarının %10’un altında olduğu görülür. 2007 yılında 

15-24 yaş aralığındaki genç işsizlik oranı incelendiğinde Yunanistan, İtalya, Polonya, 

Romanya ve Slovakya’nın  %20’nin üstünde bir oranla işsizlikte rekor bir seviyeye 

ulaştığı görülür. 

Gençlerin işsizlik oranı çoğu üye ülkede ciddi bir sorun teşkil ederken, işsiz 

gençlerin sayısında da artış yaşanmaktadır. AB’nin ekonomik ve sosyal açıdan 

büyüyebilmesi için gençlerin sahip olduğu potansiyelden yararlanması 

gerekmektedir. 

17 ile 24 yaş arası genç nüfusta işsizlik Avrupa için önemli bir endişe 

kaynağıdır. 2005–2008 yıllarında Lizbon döngüsüyle, 7 milyon kişi daha iş hayatına 

atılmış ancak mevcut ekonomik iyileşme gençler üzerinde daha az etkili olmuştur. 

                                                 
24 Eurostat, “ European Union Labour Force Survey- Annual Results 2008”, (Çevrimiçi)  
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-QA-09-033/EN/KS-QA-09-033-EN.PDF,  
10 Eylül 2009. 
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Yaşları 25–29 arası olan genç işsizlerin yaklaşık olarak %50’si uzun dönemli 

işsizlere dönmüştür. Genç nüfusta işsizlik, eğitimden emek piyasasına geçişte geçici 

bir olgu olarak görülmüştür. Bununla birlikte gençlik istihdam problemlerinin ve 

risklerinin başlıca nedeni, değişen demografik ve ekonomik şartlardır. 

Nitelikleri daha az olan gençlerin oranı, eğitimli yaşıtlarına göre önemli 

ölçüde yüksektir. İş gücü talebindeki değişiklikler sonucunda nitelikleri daha az olan 

gençlerin dezavantajları artmıştır. Bilgi ve hizmet tabanlı ekonomilerde çeşitli beceri 

ve yeteneklerin kullanılabileceği ancak yüksek yeterlilik gerektirmeyen işlerin 

oluşturulması gerekmektedir. Bazı ülkelerde, yüksek eğitimli gençler bile iş 

bulamamakta; gençlerin nitelikleriyle iş piyasasının talepleri arasında uyuşmazlık 

yaşanmaktadır.25 

İş gücü piyasasındaki eşitsizliklere bakıldığında; genç kadınlar, genç 

erkeklerden daha fazla işsizlik yaşamaktadır. Aynı şekilde farklı etnik kökenden 

gelen gençler ve dini azınlıktaki gençler, eşcinseller ve engelli gençler de tüm iş gücü 

piyasasında ayrımcılık yaşamaktadır. Eğitim hayatından iş hayatına geçiş bazı 

riskleri de beraberinde getirmektedir. Gençlerin çoğunluğu şu an az gelir elde 

edebilmektedir ve eğer iyi bir geçiş yapamazlarsa yoksulluk riski ve sosyal yaşamdan 

mahrum kalma riskiyle karşı karşıya kalacaklardır. Sosyal korumadaki azalma, uyum 

kurallarının sıkılaştırılması, bazı gençlerin iş bulamayabileceği ve gelir elde 

edemeyeceği anlamına gelmektedir. Hatta bu gençler iş gücü piyasasında ilk kez 

kendi ayakları üstünde durmaya başladıklarında bile piyasadaki konumlarının 

devamlılığı garanti değildir. 26 Bu nedenle geçiş dönemi gençler için savunmasız 

kaldıkları bir dönem olabilir ve pek çok ülkede emek piyasasında sağlam bir yer 

kazanmaları çok uzun zaman almaktadır. 

 
                                                 
25 Commission of The European Communities, Communication From The Commission To The 
European Parliament, The Council, The European Economic and Social Committee and The 
Committee of The Regions: Promoting young people's full participation in education, 
employment and society, Brussels, COM(2007) 498 final, 5.9.2007, pp.4-6. 
26 European Trade Union Confederation (ETUC), “ETUC Youth Reaction to European Commission 
White Paper  A New Impetus for European Youth”,   
(Çevrimiçi) http://www.etuc.org/IMG/doc/Reaction_to_White_Paper_-_Dec_01.doc, 20 Haziran 
2009. 
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B. Avrupa Birliği’nde Gençlik Politikası Geliştirmenin Zorlukları 

 

1. Değişen Gençlik 

Gençlerin sosyolojik, ekonomik ve kültürel yönleri, önemli demografik 

hareketliliklerle, sosyal çevrede, bireysel ve toplu davranışlarda, aile ilişkilerinde ve 

iş gücü piyasası koşullarında oluşan değişimlerin bir sonucu olarak değişmiştir.  

 

2. Gençlerin Kamu Hayatına Dahil Edilmesi 

Bilindiği gibi, Avrupalı gençler demokrasiyi gayretle teşvik etmeye ve kendi 

paylarına düşen rolleri oynamaya çalışırlar. Gençlerin siyasi ve toplumsal eylemlere 

katılım için geçmişe göre daha az kararlı olmalarının yanı sıra partiler, sendikalar… 

vb. oluşumlara demokratik katılımlarının da düşük bir düzeyde olduğu 

görülmektedir. Buna bağlı olarak gençlik örgütleri de kendilerini yenilemeleri 

gerektiğinin farkındadır. 

Gençlerin demokratik katılımlarının düşük bir düzeyde olması, hiçbir şekilde 

kamu hayatıyla ilgilerinin olmadığı anlamına gelmemelidir. Gençler kararlarını 

verirken toplumdan etkilenmelerine karşın, eski katılımcı yapıları ve 

mekanizmalarının dışında daha bilinçli kararlar vermek istemektedirler. Gençlerin 

karar mekanizmalarında yer alabilmeleri, kamu makamlarının gençlerle arasında 

köprü kurmasına ve onların düşüncelerini sosyal metodlarla dışa vurabilmesine fırsat 

vermesiyle olur. 

 

3. Avrupa Bütünleşmesi 

Avrupa kurumları, kapalı kapılar arkasında karar alan ve gençlerden çok 

uzakta yer alan yapılar olmanın ötesinde Avrupa bütünleşmesi için gençlerle arasında 

bağ kurmalıdır. 
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Gençlerin özel projelerde aktif olarak yer almasını sağlamak, beklentilerini 

kabiliyetleri doğrultusunda kullanmalarına izin vermek toplumsal hedefe ulaşmak 

için zorunluluktur. 

 

4. Bütünleşmiş ve Sektörler Arası Gençlik Politikası 

          AB’de Gençlik Politikası’nın gelişimi, önemli bir sorun haline gelmekte 

ancak Avrupa bütünleşmesi, Maastricht Antlaşması ile başlayan Avrupa Vatandaşlığı 

kavramını geliştirerek Avrupa Birliği ve gençler arasında bir köprü oluşturmaya 

çalışmaktadır. İstihdam üzerine Lüksemburg süreci, Lizbon stratejisi ve toplumsal 

katılım süreci, gençlerin yaşam standartları, öğrenimleri ve çalışma şartları açısından 

bazı politik stratejiler geliştirmekte ancak gençlik açısından bu girişimler uyumlu bir 

işbirliğiyle gerçekleşememektedir. Sürecin doğru ilerleyebilmesi için gençlerin ayırt 

edilmeksizin sürece katılımlarının sağlanması,  gençlik politikalarının koordineli 

olarak çalışması gerekmektedir. 

AB Gençlik Politikası’nı geliştirmek için, Gençlik Politikası ile AB’nin 

sektörel politikaları arasında bir bağ kurulması gerekmektedir. Sadece AB üye 

ülkelerinde değil aday ülkelerde de gençlik politikası standartları geliştirilmelidir. 

AB üye ülkelerinin gençlik politikası standartları için aday ülkelerle iş birliği, 

Avrupalı gençlerin durumunun tanıtımı ve daha iyi anlaşılması açısından yararlı bir 

araçtır.27 

 

5. Küreselleşme 

Gençler, yaşadıkları toplumların kültürel ve ekonomik etkilerine açık bir 

parçasıdır. Küreselleşen dünyada bilgi teknolojilerinin yaygınlaşması ve 

telekomünikasyonun ilerlemesi gençleri de etkilemektedir. Küreselleşmenin sosyal 

                                                 
27 Youth Forum Jeunesse, a.g.e. , p. 5. 
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adalet, açıklık ve sürdürülebilir kalkınma çerçevesindeki bazı sonuçları 

tartışılmaktadır.28 

Küreselleşme karşısında aşılması gereken sorunlar şöyle sıralanabilir29: 

            a. Devlet egemenliğinin azalması: Devletlerin sahip olduğu geleneksel roller 

yeniden tanımlanmakta, özel finansal kurumlar, hükümetler arası yapılar ve uluslar 

ötesi şirketler, aynı hükümetler gibi hareket etmeye çalışmaktadır. İnsanların yaşam 

koşullarını etkileyen kararlarda hükümetlerin kontrolü azalmaktadır. 

            b. Ekonomiye odaklanma: Özel şirketler ve hükümetler arası, uluslararası ve 

bölgesel örgütlerin her gün biraz daha fazla rol oynamasıyla ekonomik ve finansal 

konular öncelikli hale geliyor. Bu da sosyal meselelerin, sağlık ya da çevreyle ilgili 

temel sorunların göz ardı edilmesi tehlikesini ortaya çıkarıyor. 

            c. Şeffaflık ve sorumluluğun yetersiz kalması: Demokratik olarak hesap 

verme zorunda olduklarından, hükümetlerin eylemlerinin ve kararlarının büyük bir 

kısmı kontrol edilmektedir. Ancak uluslar arası ya da bölgesel kurumlara ve özel 

şirketlere bakıldığında bu yapıların ihlallerinden onları sorumlu tutmak ya da gözlem 

altına almak çok zordur. Bu tür durumlarda mevcut karar alma mekanizmalarının 

şeffaflığının yetersiz olduğuna dair kaygılar her geçen gün artmaktadır. 

            d. Dibe doğru yarış: Ticaret serbestliğinin bir sonucu olarak uluslar ötesi 

şirketler, kendilerine daha iyi şartlar sunan ülkeleri seçmektedirler. Ancak bu durum, 

çalışanlara daha düşük ücret ödenmesi, daha esnek istihdam yasaları, daha esnek 

çalışma koşulları, mevcut olmayan ya da uygulanmayan çevre yasaları, daha düşük 

vergi ödenmesi ve daha düşük sosyal harcama kesintileri (sağlık sigortası, işsizlik 

sigortası, vb.) gibi bazı olumsuz sonuçları da beraberinde getirmektedir. Yabancı 

sermayeye ihtiyaç duyan ev sahibi ülkelerin işgücü, ekonomik ve sosyal haklar 

dikkate alındığında olumsuz etkilenmektedir. 

                                                 
28 European Commission, A New Impetus For European Youth  White Paper,Office for Official 
Publications of the European Communities; Luxembourg,2002, pp.13 -15. 
29 Patricia Brander v.d., a.g.e. , pp. 358 -359. 
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            e. Homojenleşme: Burada homojenleşme, standartlaşmış sosyal ve kültürel 

davranış kalıplarına sahip bütünleşmiş bir toplumda yaşamayı ifade etmektedir. Bu 

görüşe göre küreselleşme, nerede yaşarsak yaşayalım bizi aynı yemeği yemeye, aynı 

müziği dinlemeye koşullandıracak ve her ülkenin kendi özellikleri olduğu gerçeğini 

reddedecektir. 

Aşılması gereken güçlüklerden sonra küreselleşmenin olumlu olduğu 

varsayılan yönlerinden bazıları da şöyle sıralanabilir30: 

a. Vatandaşlığın yeniden tanımlanması: Küreselleşmeyle birlikte “küresel 

vatandaşlık” kavramı ortaya çıkmaktadır. Küresel vatandaşlık, yasal ve siyasal 

hakların kullanılması ve oy kullanma gibi yükümlülüklerle geleneksel vatandaşlık 

kavramıyla birleşir. Küresel vatandaşlık, üretip tükettiklerimiz konusunda daha 

eleştirel olmak, yoksulluk, çevresel sorunlar, şiddet gibi küresel konuların daha fazla 

farkında olmak anlamına geliyor. Bununla birlikte bazı araştırmacılar, kültürel ve 

sosyal küreselleşmenin, homojenleşmeye yol açmak yerine yeni kimlikleri ve 

pratikleri ortaya çıkardığı görüşündedirler.  

b. Hareketliliğin artışı ve iletişimin hız kazanması: Zengin ve yoksullar 

arasında teknolojik uçurum olmasına karşın, dünyanın dört bir yanında insanlar 

birbirleriyle daha kolay iletişime geçmekte, bir ülkeden bir ülkeye seyahat etme iyice 

kolay hale gelmektedir. Bu koşullar kültürlerarası öğrenmeyi arttırırken, daha barışçıl 

ve hoşgörülü olma şansını da beraberinde getirir.  

c. Sınırların aşamalı olarak açılması: Sınırların aşamalı olarak açılması, insan 

haklarını bölgesel ve uluslar arası nitelikte koruyan adli sistemlerin uygulanmasını ve 

geliştirilmesini kolaylaştırabilir, buna bağlı olarak insan hakları ihlallerinin telafisi de 

gerçekleşebilir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, insan haklarını koruyan, her 

yönüyle etkin bölgesel bir aygıttır. Bu nedenle buna iyi bir örnektir. 

Gençler ve küreselleşme arasındaki ilişki göz ardı edilmemelidir. 

Küreselleşme çeşitli yollarla gençlerin günlük yaşamlarını etkilemekte, gençlik 

                                                 
30 A.e., p. 360. 
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alanındaki aktörlere düşen ise küreselleşmenin gençler için etkilerini ve sonuçlarını 

daha iyi anlamaktır. 

Gençler, yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde gençlik alanında çalışanlar, 

küreselleşmeyle ilgili ağlarını ve deneyimlerini paylaşmalı, kültürlerarası diyalog ve 

dayanışma teşvik edilmelidir. 

Gençlik politikalarında tanıtılan ve kullanılan geleneksel araçların, yeni ve 

değişen küreselleşme bağlamında uyarlanması için gençlik sektöründe çalışanların 

daha fazla fırsata ihtiyacı vardır.  

Gençlerin, kendilerini Avrupa’da söz sahibi olarak görmelerini sağlayacak,  

aktif vatandaşlar olmalarına imkan verecek doğru şartlara ihtiyaç vardır.  

 

C. Avrupa Birliği’nde Gençlik Politikasının Gelişimi 

 

1. Antlaşmalarda Gençlik Politikalarına İlişkin Kararlar 

Avrupa politikasında bir kavram olarak gençliğin yer alması önemli bir 

olgudur. Gençlere yönelik alınacak kararlar ve oluşturulacak eğitim politikaları, 

gençlerin kendi hayatlarını şekillendirebilmeleri açısından önem taşımaktadır.  

Avrupa Topluluğu’nu Kuran Antlaşma olan Roma Antlaşması’nın 128. 

maddesi, gençlerin mesleki eğitimi için gerekli uygun temeli hazırlamıştır. 1958–

1972 yılları arasında mesleki eğitime yönelik çalışmalar yapılmış olsa da istenen 

sonuç sağlanamamıştır. 1974 yılında AB’ye Üye Ülkelerin Eğitim Bakanları,  

öğrenci değişimi başta olmak üzere üniversitelerarası iş birliği, ortaöğretimde kız 

öğrencilere eşit olanaklar sağlanması, ikinci kuşak göçmen çocukların eğitimi gibi 

konular üzerinde iş birliği yapılmasına karar vermiştir. Aynı yıl, Avrupa Komisyonu 

kararı ile üye ülkelerin temsilcilerinden oluşan Avrupa Birliği Eğitim Komisyonu 

kurulmuştur. 
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1976 yılında AB Eğitim Bakanları Konseyi kararları,  gençlerin okuldan iş 

hayatına geçişini düzenlemeyi, gençlerin mesleki eğitiminin desteklenmesini, eğitim 

sonrası gençlerin istihdamının kolaylaştırılmasını, dil eğitiminin geliştirilmesini, üye 

ülkelerin eğitim sistemleri hakkında bilgilerin düzenlenmesini amaçlayan,  Topluluk 

Eğitim Eylem Planı’nı kabul etmiştir. Yapılan başarılı çalışmalar sonucunda,  1972–

1980 yılları arasında Topluluk sosyal politikasında ve eğitim politikasında değişimler 

yaşanmıştır.31 

Gençlere yönelik eğitim, öğrenim ve rehberlik kuruluşlarının mesleki nitelik 

kazandırıcı şekilde düzenlenmesine, mesleki eğitim uzmanlarının değişiminin 

desteklenmesine ve eğitimde fırsat eşitliğine yönelik çalışmalar yapılmış, 

bölgelerarası farklılıklar azaltılarak vasıflı iş gücü eksikliğinin giderilmesi ve yeni 

istihdam olanaklarının sağlanması amaçlanmıştır.32  

1993 yılında yürürlüğe giren, Avrupa Birliği’ni Kuran Antlaşma olan 

Maastricht Antlaşmasıyla gençlik alanı dahil olmak üzere AB politikalarının kapsamı 

genişletilmiştir. 

Maastricht Antlaşması’nın 149. ve 150. maddeleri Eğitim, Mesleki eğitim ve 

Gençlik ile ilgilidir. Antlaşma’nın 149. Maddesine göre “Topluluğun üye devletler 

arasında işbirliğini destekleyeceği, üye ülkelerin eğitim sistemlerine, eğitimlerinin 

içeriğine, kültür ve dil farklılığıyla ilişkili sorumluluklarına saygı gösterileceği 

belirtilmiştir. Topluluk, üye devletleri destekleyerek kaliteli eğitimin 

geliştirilmesinde katkıda bulunur.” 

Ayrıca topluluk girişimi; 

• Özellikle üye devletlerin dilleri öğretilip ve yaygınlaştırılarak eğitimde 

Avrupa boyutunu geliştirmeyi,  

• Eğitim sürelerinin ve diplomaların akademik olarak tanınmasını teşvik 

ederek öğrenci ve öğretim elemanlarının dolaşımını desteklemeyi, 
                                                 
31 Aysen Tokol, Uluslararası  Sosyal Politika, Bursa, Ezgi Kitabevi, 1995, p.108. 
32 İKV, Avrupa Topluluğu’nda Sosyal Politikalar ve Güvenlik Sistemleri, Haz. Şebnem Karauçak 
Oğuz, İstanbul, İKV Yayını, No: 94, 1990, p.106. 
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• Eğitim kurumları arasında işbirliğini gerçekleştirmeyi, 

• Üye devletlerin eğitim sistemlerindeki ortak sorunlar üzerine deneyim ve 

bilgi alışverişini geliştirmeyi, 

• Gençlerin ve sosyal eğitici aktörlerin değişimlerinin geliştirilmesini 

desteklemeyi, 

• Uzaktan eğitimin geliştirilmesini desteklemeyi hedeflemektedir. 

Madde ayrıca Topluluğun ve üye devletlerin eğitim alanında yetkin uluslar 

arası örgütler ve üçüncü ülkelerle, özellikle Avrupa Konseyi ile işbirliğini 

desteklediğini belirtmektedir. Belirtilen amaçlara ulaşılmasına katkıda bulunmak için 

AB Konseyi, Ekonomik ve Sosyal Komite ile Bölgeler Komitesine danıştıktan sonra, 

üye devletlerin kanuni ve idari düzenlemelerinin uyum sağlaması dışında özendirici 

girişimleri, Komisyonun önerisi üzerine, nitelikli çoğunlukla önerileri kabul 

edecektir.33 

Antlaşmanın 150. Maddesine göre “Topluluk, üye devletlerin mesleki eğitim 

konusundaki girişimlerini tamamlayan ve bu girişimlerini destekleyen bir eğitim 

politikası yürütecek, mesleki eğitimin içeriği ve organizasyonuyla ilgili üye 

devletlerin sorumluluklarına tam anlamıyla uyacaktır.” 

Topluluk girişimi, 

• Özellikle mesleki eğitim ve yeni mesleki şartlara işçilerin uyumuyla 

endüstriyel değişikliklere uyumu kolaylaştırmayı, 

• El emeği pazarına mesleki bütünleşmeyi ve yeniden girişi kolaylaştırmak 

için mesleki ilk eğitimi ve devam eden mesleki eğitimi geliştirmeyi, 

• Mesleki eğitime girişi kolaylaştırmayı ve eğitimcilerle eğitim alan 

kişilerin, özellikle gençlerin dolaşımını desteklemeyi, 

                                                 
33 Prof. Dr. Haluk Günuğur, Avrupa Birliği’nin Kurucu Antlaşmaları, Ankara, Avrupa Ekonomik 
Danışma Merkezi, 2005, p.56. 
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• Eğitim konusunda, eğitim kurumu veya mesleki eğitim kurumu ve 

işletmeler arasında işbirliğini geliştirmeyi, 

• Üye devletlerin eğitim sistemindeki ortak sorunlar üzerine bilgi ve 

deneyim alışverişini geliştirmeyi hedefler. 

Madde ayrıca Topluluğun ve üye devletlerin mesleki eğitim konusunda 

üçüncü ülkeler ve yetkili uluslararası örgütlerin iş birliğini desteklediğini 

belirtmektedir. Maddede öngörülen amaçların gerçekleşmesine katkıda bulunmak 

için AB Konseyi, Ekonomik ve Sosyal Komiteye ve Bölgeler Komitesine danıştıktan 

sonra, üye devletlerin kanuni ve idari düzenlemelerinin uyum sağlaması dışındaki 

önlemleri kabul eder.34 

Maastricht Antlaşması’nda gençlik, eğitim ve mesleki eğitim konularına yer 

verilmesi, AB’nin gençlik alanında daha etkin çalışmalar yapabilmesini sağlamıştır. 

 

2. Gençlik için Beyaz Kitap 

Beyaz Kitap, belirli bir alanda topluluğun faaliyetlerini içeren, yenilikçi 

teklifler sunmayı amaçlayan ileriye yönelik bir belgedir. Kara vermek ve müzakere 

etmek için iyi tartışılmış ayrıntılı bir politika sunar. Bazen bunları, Avrupa düzeyinde 

belli bir konuda danışma süreci başlatılması amacıyla yayınlanan Yeşil Kitaplar35 

takip eder. Beyaz Kitaplar, Konsey tarafından onaylanmaları halinde ilgili alanda bir 

birlik planına dönüşebilir. 

Beyaz Kitap, bir yasa tasarısı değildir. Genellikle sözlü bir prosedür 

uygulanarak Komisyon tarafından kabul edilir. Komisyonun takip edeceği net 

politika ve eylemler üzerinde düşüncelerini açıkladığı bir tür niyet bildirimidir. İyice 

                                                 
34 A.e. , p.57. 
35 Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan Yeşil Kitaplar, belirli bir alanda (sosyal politika, tek para, 
komünikasyon, vb.) bir düşünce ortaya koyarak Avrupa düzeyinde bir istişare süreci başlatmak 
amacıyla oluşturulan belgelerdir. Bu çerçevede ortaya çıkan görüşler, daha sonra Beyaz Kitapların 
konu aldığı somut Birlik faaliyetlerine dönüşebilmektedir. 
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müzakere edilmiş, tutarlı ve kapsayıcı olmalıdır. Komisyon içinde ve dışında yapılan 

yoğun bir danışma sürecini içermelidir. 

Üye devletlerin farklılıklarının (kanunlar, kuruluşlar ve politik kuvvetler), 

Beyaz Kitap’ın başarısında ne denli olumlu ya da olumsuz etkisinin olacağı da 

önemlidir. Bu nedenle Üye Devletlerin pozisyonları da dikkatli bir şekilde ele 

alınmalıdır.36 

Son yıllarda gençlik alanında birçok gelişme olmuş, Komisyon tarafından ilk 

kez 1988 yılında Avrupa’da gençlik çalışmalarını desteklemek üzere gençlerin 

dolaşımını sağlayan Avrupa İçin Gençlik Programı’nın temelleri atılmış, 1990’larda 

Avrupa İçin Gençlik Programı ve Avrupa Gönüllü Hizmetinin uygulanması gençlerin 

hareketliliğini arttırmıştır. 

1993’te yürürlüğe giren Maastricht Antlaşması’nda gençlik alanına yer 

verilmesi doğrudan ya da dolaylı olarak gençliği ilgilendiren pek çok eylemin de 

önünü açmıştır. 

Bu anlamda, 2001 yılına kadar Komisyon’un gençlik faaliyetleri daha çok 

belirli programların yürütülmesi yönündedir. Komisyon politik tartışmayı daha da 

genişletmenin, mevcut AB programlarının daha da ötesine gitmenin ve gelecek on yıl 

için eşsiz bir iş birliği politikası geliştirmenin gerekliliğini öngörmüştür. 

2001 yılının ikinci yarısında yayınlanan “Avrupa Gençliği İçin Yeni Bir 

Güç”: Beyaz Kitap gençlerin, sosyal hayata katılım konusunda yabancılaşmasına 

karşı bir cevap olma niteliğinde olup, gençleri aktif vatandaşlığa çağırmaktadır. 

Katılım, bilgi, gönüllü faaliyetler ve gençliğin daha iyi tanınması, bilinmesi 

konularında üye ülkelerin iş birliğini geliştirmelerini ve diğer politikalarda gençlik 

alanının daha çok dikkate alınmasını tavsiye etmektedir.  

Beyaz Kitap, sadece gençlerin durumunu ele almaz; onların endişe ve 

isteklerine de yer verir. Gençlerin endişelerini yanıtlamak ve isteklerini karşılamak 

                                                 
36 European Commission, “What is a White Paper ?”  (Çevrimiçi) 
http://ec.europa.eu/youth/archive/whitepaper/backinfo/backinfo1_en.html, 1 Temmuz 2009. 
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için eylem planları oluşturmaya çaba gösterir. Beyaz Kitap, sadece var olan 

programları kapsamayı, kolaylaştırmayı ya da düzenlemeyi amaçlayan tamamıyla 

programlanmış bir belge değildir. Hem üye devletlerin ve Avrupa Parlamentosu’nun 

hem de gençlerin beklentilerine cevap sunacak niteliktedir.37 

Beyaz Kitap sürecinin başlamasıyla Komisyon böyle bir belgenin kapalı 

kapılar arkasında hazırlanamayacağını belirtmiş buna bağlı olarak tüm aşamalarda 

geniş bir danışma süreci başlatılmıştır. Mayıs 2000 ve Mart 2001 tarihleri arasında 

üye ülkeler tarafından 17 ulusal konferans düzenlenmiş, binlerce gencin katılımıyla 

440 öneri belirlenmiştir. 450 delegenin katıldığı 2000 yılının Ekim ayında Paris’te 

düzenlenen toplantıda, bu öneriler 80’e indirilmiştir. Brüksel’de Şubat 2001’de 

toplanan Ekonomik ve Sosyal Komite’de 60 örgüte danışılmış, bu bağlamda gençler 

ve akademisyenlerle görüşülmüştür. Ayrıca gençler ve gençlik kuruluşları, 

araştırmacılar siyasi irade için önceliklerini Mart 2001’de Umea’daki toplantıda 

belirtmişlerdir. 24 Nisan 2001’de Brüksel’de Avrupa Parlamentosundaki 

görüşmelere de birçok genç katılmıştır.38 Danışma sürecine, gençler, gençlik 

alanındaki ulusal makamlar, araştırmacılar ve sivil toplum kuruluşları katılmış; 

sürecin sonunda, gençlerin daha aktif vatandaş olmalarının sağlanması, gençlik 

alanıyla ilgili konuların alanının genişletilmesi, gençler üzerinde özerkliğin 

arttırılması ve AB’nin değerlerin savunucusu olması şeklinde öneriler belirtilmiştir. 

Beyaz Kitap, Üye Devletler arasında iş birliğini arttırmayı, gençlik alanını 

sektörel politikalara daha çok dahil etmeyi önermektedir.  

 

     a. Üye Devletler Arasında İşbirliğini Arttırmak 

Beyaz Kitap, gençlik alanında Üye Devletler arasında iş birliğini arttırmayı 

hedeflemektedir. Avrupa iş birliği çerçevesinde Açık Koordinasyon Yöntemi 

                                                 
37European Commission, “Why a White Paper on Youth ?”, (Çevrimiçi) 
http://ec.europa.eu/youth/archive/whitepaper/backinfo/backinfo2_en.html, 1 Temmuz 2009. 
38 European Commission, A New Impetus For European Youth  White Paper, Office for Official 
Publications of the European Communities, Luxembourg,2002. 
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(OMC)39, önemli bir yer tutar. Açık Koordinasyon Yöntemi katılım, bilgilenme, 

gönüllü faaliyetler ve gençliğin daha iyi anlaşılması olmak üzere dört tematik 

önceliği içermektedir.  

Haziran 2002’de gençlik alanında iş birliği hakkındaki Konsey kararı sonrası, 

Komisyon, Üye Devletlere ve aday ülkelere katılım, bilgilenme, gönüllü faaliyetler 

ile gençliğin daha iyi anlaşılması ve haklarında bilgi sahibi olunmasına yönelik 

anketler göndermiştir. Komisyon gençlerin katılımı ve bilgilendirilmesine ilişkin bazı 

ortak hedefler planlamış, Konsey tarafından Kasım 2003 tarihinde bir karar şeklinde 

kabul edilmiştir.15 Kasım 2005’te bir kararla güncellenmiştir. 

Gönüllülük faaliyetleri, gençlerin daha iyi anlaşılmasını ve gençlik hakkında 

bilgi sahibi olunmasını amaçlayan ortak hedefler, Nisan 2004’te de Komisyon 

tarafından kabul edilmiştir. Komisyon, gençlik alanını daha iyi anlamaya yönelik 

ortak hedefleri hayata geçirebilmek için Avrupa Konseyi ile iş birliğini arttırmıştır. 

Bu iş birliğine bağlı olarak, Komisyon Avrupa’daki gençlik politikalarıyla alakalı 

bilgileri toparlamak amacıyla bir veri tabanı oluşturmak için Avrupa Konseyi ile 

birlikte çalışmıştır.40 

Açık Koordinasyon Yöntemi’nin başarılı olabilmesi için, Üye Devletler ortak 

hedefleri uygulamalı, ortak hedeflere ulaşmak için ortak bir eylem planı oluşturmalı, 

gençlere, öncelikli alanlarda ve değerlendirme aşamasında danışmalı, dezavantajlı 

gençler de dahil olmak üzere tüm gençlerin ana akıma yerleştirilmesine yönelik 

mekanizmaları oluşturmalı, olanakları arttırmalıdır. 

 

      b. Gençlik Faktörünün Sektörel Politikalarla Daha İyi Birleşmesi 

Beyaz Kitap’ta öncelikli olarak bahsedilen ve Haziran 2002’de Konsey’in 

yönetim kurulu tarafından listelenmiş olan politikalar, gençlik faktörünün diğer 

                                                 
39 Açık Koordinasyon Yöntemi, Open Method of Coordination karşılığında kullanılmıştır. 
40 The European Union, (Çevrimiçi), 
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/youth/c11182_en.htm, 28 Haziran 
2009. 
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politikalarla da güçlendirilmesi açısından önem taşımaktadır. Buna bağlı olarak hayat 

boyu öğrenme, istihdam ve sosyal bütünleşme, ırkçılıkla mücadele ve yabancı 

düşmanlığı, gençler için özerklik önem kazanmış ve aşağıdaki eylemler 

gerçekleştirilmiştir: 

 

(1) Hayat Boyu Öğrenme 

Konsey’in gençlik çalışma grubu, gençlik aktivitelerinde örgün eğitimin yanı 

sıra yaygın eğitimin de değerini  tanıyan hayat boyu öğrenme üzerine Haziran 

2002’deki41 Konsey yönetim kurulu kararına katkıda bulunmuştur. Avrupa 

Komisyonu, konuyla ilgili Avrupa Konseyi ile ortaklaşa bir çalışma belgesi 

hazırlamış, öğretimin ve gençlik alanındaki eğitimin geçerliliği ve tanınması üzerine 

bir araştırma semineri düzenlemiştir. 

 

(2) İstihdam ve Sosyal Bütünleşme 

Konseyin gençlik çalışma grubu, İstihdam Komitesiyle gençlerin durumunu 

göz önüne alarak Avrupa İstihdam Stratejisi’ne ve 2003’deki talimatnamesine 

katkıda bulunmuştur. 2004 Mayıs’ta Gençlik Konseyi gençlerin ve özellikle daha az 

olanaklara sahip gençlerin sosyal dışlanmayla mücadelesinde Açık Koordinasyon 

Yöntemi’ne öncelik verilmesini belirten bir yönetim kurulu kararı almıştır. 

 

 

 

 

 
                                                 
41 O J C 163, 09.07.2002. 
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(3) Irkçılıkla Mücadele ve Yabancı Düşmanlığı 

Gençlik Konseyi, Mayıs 2004’te kabul ettiği bildiriyle gençlerle ilgili olarak 

hoşgörüsüzlük ve ırkçılık üzerine 2005’in sonuna kadar sürecek bir eylemin 

temellerini attı.42 

Komisyon, Avrupa Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığı İzleme Merkezi’yle43 

arasındaki iş birliği arttırmış, Avrupa Gençlik Programı’nı ve ırkçılığa ve yabancı 

düşmanlığına karşı Avrupa internet sitesini44 kullanarak, ırkçılık ve yabancı 

düşmanlığıyla mücadele eden pek çok projeyi desteklemiştir. 

 

(4) Gençler için Özerklik 

Ekim 2003’te Komisyon, çeşitli konularda uzmanlar için gençlerin özerkliği 

üzerine bir konferans düzenlemiştir. Eylem için oluşturulan öneriler ulusal Gençlik 

Genel Müdürleri tarafından onaylanmıştır. Gençlerin özerkliği, gençlerin ekonomik 

bağımsızlığı, kişisel gelişimi, hayattaki duruşu ile bağlantılı bir konudur. Bu nedenle 

eğitim, istihdam, sosyal güvenlik ve mali güvenlik gibi politikalarla 

ilişkilendirilebilir.45 

Gençlik faktörünün diğer politikalarla daha iyi birleşmesi üzerine yapılan 

diğer eylemler ise şu şekilde sıralanmaktadır:46 

                                                 
42 Gençlerle ilgili olarak Hoşgörüsüzlük ve Irkçılık Toplantısı, Üye Devletlerin Hükümet Temsilcileri 
ve Konsey Bildirisi, 28 Mart 2004, 9405/04. 
43 2 Haziran 1997’de kurulan Avrupa Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığı İzleme Merkezi  ( European 
Monitoring Centre on Racism and Xenophobia/ EUMC), ırkçılık, antisemitizm veya islamofobi 
vakalarının nedenleri, sonuçları ve etkilerini incelemekle yükümlüdür. Merkezi Viyana’da 
bulunmaktadır. EUMC’a tanınan yetkilerden daha geniş bir sorumluluk alanını daha sonra 15 Şubat 
2007’de kurulan AB Temel Haklar Ajansı (FRA) almıştır. 
44D-A-S-H networking against exclusion , ( Çevrimiçi) http://www.d-a-s-h.org/, 30 Haziran 2009. 
45 Commission of The European Communities, Communication  from the Commission to the 
Council- Follow-up to the White Paper on a New Impetus for European Youth: evaluation of 
activities conducted in the framework of European  cooperation in the youth field, Brussels, 
COM(2004) 694 final, 22 October 2004,  pp.7-8. 
46 The European Union, “Youth: Introduction” (Çevrimiçi), 
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/youth/c11182_en.htm,  
30 Haziran 2009 
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—  Eğitim ve öğretim sistemlerinin hedefleri üzerine çalışma programının 

uygulanması: Eğitim ve öğretim sistemlerinin kalitesinin yükseltilmesi, 

öğrenme erişiminin kolaylaştırılması, girişimciler ve serbest işçiler için 

eğitimin teşvik edilmesi, kişilerin ana dillerine ek olarak en az iki yıl, iki 

Avrupa Birliği dilini daha öğrenmelerinin teşvik edilmesi, öğrenciler, 

öğretmenler, eğitmenler ve araştırmacılar arasında hareketliliğin 

desteklenmesi amaçlanmaktadır.47 

— Mesleki eğitim ve öğretimde Avrupa işbirliğinin arttırılması konusunda 

Kopenhag Deklarasyonu, 

— Gençler ve sosyalleşme üzerine Konsey kararlılığı. 

Komisyon, diğer politikalarda da gençlik faktörünün göz önüne alınması 

gerektiğinin özellikle altını çizmektedir. Buna bağlı olarak yapısal diyaloglar, 

konferanslar ve tartışmalar düzenlemek gibi amaçları vardır. Özellikle 29 Ekim – 5 

Kasım 2003 tarihleri arasında Gençlik Haftası’na destek vermiş, Avrupa Gençlik 

Portalı’nı başlatmıştır. 

Beyaz Kitap gençlik alanına yeni bir ivme kazandırmış,  gençler, gençlik 

örgütleri, bakanlar, resmi makamlar ve Avrupa kurumlarından yüksek düzeyde 

katılım olmuştur. 

Beyaz Kitap’ın başarısına karşın Komisyon, gençlerin devam etmekte olan 

ilgisizliğine karşı uyarıda bulunmuş, Konsey’i gençler için aşağıda belirtilen konular 

üzerinde durmaya çağırmıştır. Buna göre: 

—  Öncelikleri Avrupa iş birliği planı içerisinde hayata geçirmek gereklidir. 

— Açık Koordinasyon Yöntemi’nin esnekliği ve etkinliği arasındaki denge 

yeniden analiz edilmelidir. 

                                                 
47 The European Union, “Concrete future objectives of education systems” (Çevrimiçi) 
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/general_framework/c11049_en.htm, 
30 Haziran 2009. 
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— Açık Koordinasyon Yöntemi, ulusal düzeyde etkili bir eyleme yol 

göstermelidir. Böylelikle gençlerin desteği ve bağlılığı artacaktır. 

— Ulusal ve Avrupa düzeyinde yapılı, etkin ve süreklilik gösterecek şekilde 

gençlere danışılmalıdır. 

 

3. Avrupa Gençlik Paktı 

21 Şubat 2005 tarihinde AB’ye Üye Devletlerin Gençlik Bakanları, Avrupa 

Gençlik Paktının kuruluşunu talep eden kararları kabul ettiler. 

Bu girişim gençlik alanı için bütüncül ve tutarlı bir yaklaşım olması açısından 

büyük bir önem taşımaktadır. Lizbon Stratejisi48, eğitim, istihdam, sosyal hayata 

dahil olma gibi gençlerin hayatındaki önemli konuları ele aldığı için gençleri 

ilgilendirmektedir. 

Anlaşmalar 22-23 Mart 2005 tarihinde bir araya gelen Devlet ve Hükümet 

Başkanlarının Lizbon Stratejisi hedeflerine ulaşmak için bu girişimleri 

desteklemelerini talep etmektedir. Böylelikle gençlik politikası ilk kez AB düzeyinde 

bu kadar açık gösterilmiştir. 

Avrupa Gençlik Paktı, kalkınmayı ve daha iyi iş imkanlarını öneren bir belge 

niteliğinde olup İspanya, Almanya, Fransa ve İsveç hükümetlerinin gençlik faktörünü 

Avrupa politikalarına dahil edilmesini arttırmak amacıyla ortak istekler sonucu 

geliştirilmiştir. 

Pakt üç ana hedeften oluşmaktadır. Bunlar: Eğitim ve hareketlilik, istihdam 

ve sosyal içerme, iş ve aile yaşantısının uzlaştırılmasıdır.49 

                                                 
48 AB Konseyi tarafından Lizbon’da 2000 yılında on yıllık bir süreç için kabul edilen Lizbon 
Stratejisinin amacı, 2010 yılı itibariyle Avrupa’yı dünyanın bilgiye dayalı rekabet gücü en yüksek 
ekonomisi haline getirmektir. 
49Pierre Mairesse, “The European Youth Pact”, Forum 21-European Journal on Youth Policy, 
No:7–8, November 2006, pp. 44–45. 
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Avrupa Gençlik Paktı’nın Avrupa Konseyi tarafından kabul edilmesi, gençlik 

için Beyaz Kitap’ın ilk uygulama döneminin sonuna rastlamaktadır. Komisyon’a 

göre bu paktta önerilen önlem ve eylemler, Avrupa’nın istihdam, sosyal dahil olma 

ve 2010’da eğitim, öğretim çalışma planına göre yapılmalıdır. 

Avrupa Gençlik Paktı’nda esas amaç, iş ve aile yaşantısının uzlaştırılmasını 

sağlamak, Avrupalıları eğitim, öğretim, hareketlilik, istihdam edilebilirlik ve sosyal 

hayata dahil olmaları konusunda teşvik etmektir. Komisyon bu farklı alanlardaki 

girişimlerin birbirleri üzerinde uyum göstermesini talep eder ve Üye Devletleri 

uygulamaları gerçekleştirmede ve takibinde gençlerle iş birliği yapmaya çağırır.50 

 

4. Yapılandırılmış Diyalog 

Avrupa düzeyinde Avrupa Gençlik Forumu siyasi süreçlerle ilişkilidir, ulusal 

düzeyde ise Üye Devletler, gençlik önceliklerinin uygulanması ve yeni önceliklerin 

belirlenmesi konusunda hazırlayacakları ulusal raporları için gençlere 

danışmaktadırlar.  

Komisyon, gençlik alanındaki çalışmalar için önemli bir araç belirlemiştir. 

Yapılandırılmış Diyalog adı verilen bu aracın amacı, Avrupa gündemiyle alakalı 

politika belirleyici diyalog ve tartışmaların yürütülmesinde gençlerin aktif olarak yer 

almasıdır. Yapılandırılmış Diyalog süreci, Beyaz Kitap’ın ve Avrupa Gençlik 

Paktı’nın bir sonucudur. Yapılandırılmış diyalog, ulusal, bölgesel, yerel ve Avrupa 

düzeyinde yer alır. AB kurumları ve gençler arasındaki yapısal diyalog, 2007 yılı 

başından beri Avrupa Komisyonunun, Üye Devletler, Avrupa Gençlik Forumu ve 

Ulusal Gençlik Konseylerinin iş birliğiyle yürütülmektedir. Farklı ve geniş kapsamlı 

gençlik örgütleri ve büyük bir çeşitlilik gösteren gençlerle birlikte geliştirilmektedir. 

Yapılandırılmış diyalog tematik döngülerle düzenlenir. 

                                                 
50 The European Union, (Çevrimiçi) 
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/youth/c11182_en.htm, 1 Temmuz 
2009. 
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Her on sekiz ayda Avrupa düzeyinde düzenlenen Avrupa Gençlik Haftası, 

Yapılandırılmış Diyalog’un temel unsurlarından biridir. 2008 Avrupa Gençlik 

Haftası süresince 31 ülkede çeşitli etkinlik ve faaliyetler düzenlenmiş, Kasım 2008’te 

gerçekleştirilen Gençlik Haftasında şimdiye dek görülmemiş bir sayıda faaliyet 

gerçekleşmiştir.51 Ayrıca Avrupa Birliği Başkanlığı da Avrupa Başkanlığı Gençlik 

Etkinliği düzenlemektedir. Avrupa Gençlik Etkinliklerinin amacı, daha sonra AB 

kurumları ile siyasi tartışma konusu haline gelen, resmen kabul edilen metinler 

açısından sonuçlara ulaşmaktır.  

AB Gençlik Programı da Yapılandırılmış Diyalog’u Üye devletlerde ve 

Avrupa düzeyinde desteklemek için bir araçtır. Gençlik Programı’nın Eylem 5.1’i 

“Gençler ve Gençlik Politikalarından Sorumlu Olanların Toplantıları” yerel, bölgesel 

ve ulusal düzeyde Yapılandırılmış Diyalog’a sunduğu desteği göstermektedir. 

Böylelikle Yapılandırılmış Diyalog’a katılmak isteyen gençler, tartışmalar organize 

edip bunlara katılabilirler. Bu tartışmaların sonuçları, Ulusal Gençlik Konseyleri ve 

Avrupa Gençlik Forumu tarafından toplanır ve siyasi karar alma sürecinde çıktıları 

dikkate alan Avrupa Komisyonu’na sunulur. 

2008 ve 2009 yılları için iki tematik öncelik seçilmiştir. Bunlar: Kültürlerarası 

Diyalog Avrupa Yılı temasına göre “Kültürlerarası Diyalog”, ve gençlik politikası 

işbirliğini hazırlayan “ Gençler İçin Gelecek Sorunlar”. 

Komisyon, 2010 yılı için gençlerle Yapısal Diyalog’un, gençlerin istihdamı 

üzerine odaklanmasını önermektedir.52 

 

 

                                                 
51 European Commission, Consultations undertaken prior to the Commission's adoption of a new 
EU Youth Strategy on "Youth - Investing and Empowering", Brussels, MEMO/09/201, 27 April 

2009. 
52European Commission, EU Youth policies: Frequently Asked Questions, Brussels, 
MEMO/09/204, 27 April 2009 p.3. 
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 5. Avrupa Birliği Gençlik Politikası’nda Son Dönemdeki 

Gelişmeler 

 AB’de genç gönüllülerin çapraz-sınır hareketliliği üzerine Konsey Tavsiyesi 

Kasım 2008’de Gençlik Bakanlar Konseyi tarafından kabul edildi. Bu AB’de gençlik 

alanında ilk tavsiye olup, gençlerin kendi ülkeleri haricinde başka bir ülkede gönüllü 

faaliyetlere katılmalarını sağlayacak daha fazla olanaklar yaratmayı amaçlamaktadır. 

Konsey Tavsiyesi, şu anda yürütülen gönüllü programları ve gelişmiş iş birliği ile 

gerçekleştirilecektir. Tavsiye, Üye Devletlerin gönüllü programlarını, diğer 

ülkelerden gelen genç gönüllülere açmasını teşvik etmektedir. Bu fikir, şimdilik AB 

ile sınırlı olsa da sonraki aşamalarda dünyanın başka ülkelerini de kapsayabilir. 

Gençlik, 2008 yılında Komisyon tarafından Sosyal Gündem’in listesinde yer 

alan yedi öncelikten biri olarak kabul edilmiştir. Yeni AB stratejisi “Gençliğe 

Yatırım ve Yetkilendirme” yeni Sosyal Gündem’de gençlerle ilgili sorunları 

belirlemede bir yanıt niteliğindedir.53 Stratejinin hedefleri şu şekilde sıralanabilir: 

— Gençlerin eğitim ve istihdamı için daha fazla olanak yaratmak 

— Toplumdaki bütün gençlerin tam katılımını ve erişimini geliştirmek 

— Gençlik ve toplum arasında dayanışmayı sağlamak 

Gençliğe Yatırım: Gençlerin günlük hayatlarını etkileyen ve onların daha iyi 

olmalarını sağlayan politika alanları için daha fazla kaynak yaratmak 

Gençliği Yetkilendirme: Toplumun yenilenmesi için gençlerin potansiyelini 

teşvik etme ve AB değerleri ve hedeflerine katkıda bulunmak. 

Eğitim, istihdam, katılım ve sağlık gibi gençlik politikaları ve diğer politika 

alanları arasında daha fazla iş birliği, gençlik faaliyetleri ve gençlik çalışmalarında 

destekleyici bir rol oynamak ile sağlanacaktır. İş birliği için Gençlik Politikalarından 

sorumlu AB’nin Üye Devletlere yardımı bu konuda önem taşımaktadır. 

                                                 
53 A.e. , s.4. 
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Strateji, işsizlik, okul başarısızlığı ve sosyal dışlanma ile mücadele etmenin 

yanı sıra becerileri geliştirmede ve boş zamanları oluşturmada gençlik çalışmalarının 

önemini vurgulamaktadır. 

Strateji, daha fazla büyüme ve istihdam için Üye Devletler arasında Lizbon 

Stratejisiyle, daha iyi, daha esnek ve basitleştirilmiş gençlik politikası koordinasyon 

yöntemini önerir.54 

 

6. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları 

AB Eğitim Politikası, 2000 yılında Lizbon Stratejisi’nin kabul edilmesinden 

bu yana, büyüme ve istihdam odaklı programlarla ivme kazanmıştır. Bu durum 

özellikle bilgi ve yeniliklere yatırım yapılmasını sağlamış, küresel rekabetin olduğu 

tüm sektörlerde bilginin önemini arttırmıştır. 

Okul öncesi eğitim, ilk, orta ve yüksek öğretim, mesleki eğitim her zaman 

önemini korumaktadır ancak sürekli gelişen teknolojinin, artan uluslararası ve 

demografik değişimlerin beraberinde getirdiği zorluklar, sahip olduğumuz becerilerin 

de yenilenmesini gerektirmektedir. Hayat boyu öğrenme toplumda herkesin tam 

katılımını sağlayabileceği gibi, istihdam ve büyüme için de önemli bir araçtır. 

AB Eğitim ve öğretim sistemleri üzerine üç genel amacı hedeflemektedir: 

— Eğitim ve öğretim sistemlerinin kalitesinin ve etkinliğinin geliştirilmesi, 

— Eğitim ve öğretim sistemlerine erişimi kolaylaştırma, 

— AB'nin eğitim ve öğretim sistemlerini daha geniş bir dünyaya açmak 

AB Üye Devletleri ve Avrupa Komisyonu son yıllarda Eğitim ve Öğretim 

2010 Çalışma Programı ile siyasi iş birliğini arttırmıştır. 

            AB düzeyinde 2010 için düşünülen beş kriter şöyledir: 

                                                 
54 European Commission, A new era of EU youth policies, Brussels, IP/09/644, 27 April 2009. 



 35

—  Okulu erken bırakanların ortalama oranı %10’dan fazla olmamalıdır. 

—  Matematik, bilim ve teknoloji mezunlarının sayısı en az %15 arttırılmalı,  

bu konularda cinsiyet dengesizliği azaltılmalıdır. 

—  22 yaşındaki gençlerin % 85'i lise eğitimini tamamlamalıdır. 

—  15 yaşındaki gençlerin okuma oranlarındaki düşüş %20’den az olmalıdır. 

— Hayat Boyu Öğrenme Programı’na, çalışan yetişkinlerin katılımında en az 

%12.5 artış gerekmektedir.55 

 

a. Hayat Boyu Öğrenme Programı 

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları, 1 Ocak 2007 tarihi itibariyle 

yeni bir döneme girmiştir. 2013 yılı sonuna kadar sürecek olan Hayat Boyu Öğrenme 

Programı, AB üyesi ülkeler, EFTA56 ülkeleri (Norveç, İzlanda ve Lihtenştayn) ve 

Aday Ülkelerin (Türkiye) katılımıyla gerçekleştirilecek olup gelecek yıllarda Batı 

Balkan Ülkeleri ve İsviçre’nin de katılımı düşünülmektedir. 

Hayat Boyu Öğrenme Programı’nın genel amacı, gelecek nesillere daha iyi 

bir çevre bırakma düşüncesinin yanı sıra, Topluluğun bilgi toplumu olarak 

sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın, daha fazla ve iyi işler ile daha fazla sosyal 

uyumla gerçekleşmesini sağlamak, eğitim ve öğretim sistemleri arasında iş birliğine, 

hareketliliğe ve değişime destek olmaktır.  

Hayat Boyu Öğrenme Programı’nın özel hedefleri ise57: 

                                                 
55 European Commission, “European Strategy and Cooperation in Education and Training”, 
(Çevrimiçi) http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc28_en.htm, 5 Temmuz 2009. 
56Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA), Stockholm’de 1960 yılında imzanan bir antlaşma ile 
kurulmuştur. Avrupa Topluluklarının kuruluş yıllarında Ortak Gümrük Tarifesini kabul etmek 
istemeyen veya milletlerarası siyasi statüleri AET’ye katılmaya olanak vermeyen tarafsız bazı Avrupa 
ülkeleri EFTA’yı kurmuştur. 1970’te İzlanda, 1986’da Finlandiya, 1991’de Lihtenştayn katılmıştır. 
Üye devletlerden bazılarının AB’ye katılımıyla şu andaki üyeleri İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve 
İsviçre’dir. AB ile EFTA arasında 1994’ten beri Avrupa Ekonomik Alanı diye adlandırılan bir ortak 
ticaret alanı bulunmaktadır. 
57 OJ L 327/45, 24.11.2006, pp.4–10. 
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— Hayat boyu öğrenmenin kaliteli bir şekilde devam etmesine ve bu 

alandaki uygulamalara, sistemlere ve Avrupa Boyutuna destek olmak, 

— Hayat boyu öğrenme için bir Avrupa Alanı oluşmasını teşvik etmek, 

— Üye devletlerdeki Hayat boyu öğrenme fırsatlarının kalitesini, çekiciliğini 

ve ulaşılabilirliğini arttırmak, 

— Hayat boyu öğrenmenin aktif vatandaşlığa, kültürlerarası diyaloga, 

cinsiyet eşitliğine ve kişisel tatmine desteğine katkıda bulunmak, 

— Yaratıcılığın, istihdam edilebilirliğin ve girişimciliğin büyümesinin 

desteklenmesine katkıda bulunmak, 

— Sosyo- ekonomik durumları fark etmeksizin, dezavantajlı gruplar dahil, 

her yaştan insanın programa katılımını teşvik etmek, 

— Dil öğrenimini ve dilsel çeşitliliği desteklemek, 

— Hayat boyu öğrenme için yenilikçi, BİT tabanlı içerik, hizmetler, 

pedagojiler ve uygulamanın gelişimine katkıda bulunmak, 

— İnsan Haklarının ve demokrasinin anlaşılması, saygı gösterilmesi ve diğer 

kültürlere ve halklara karşı saygı ve hoşgörünün teşviki, buna bağlı olarak 

hayat boyu öğrenmenin bir Avrupa vatandaşlığı hissi yaratma düşüncesini 

desteklemek, 

— Avrupa’da tüm eğitim ve öğretim sistemlerinde kalite güvence iş birliğini 

desteklemek, 

— Yenilikçi ürünlerin, süreçlerin ve sonuçların, en iyi şekilde kullanılmasını 

teşvik ederken, eğitim ve öğretimin kalitesini arttırmak için Hayat Boyu 

Öğrenme Programı kapsamındaki alanlarda iyi uygulamaları teşvik 

etmektir. 
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Hayat Boyu Öğrenme Programı’nın hedef kitlesi: Öğrenciler, yükseköğretim 

öğrencileri, kursiyerler ve yetişkin öğrenciler, öğretmenler, eğitmenler, hayat boyu 

öğrenmenin herhangi bir yönüne dahil olmuş diğer personel, iş gücü piyasasındaki 

kişiler, Hayat Boyu Öğrenme Programı’nda ya da alt programları dahilinde öğrenme 

fırsatları sağlayan kurum ve kuruluşlar, yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde hayat boyu 

öğrenmenin herhangi bir yönü ilgili politikalardan ve sistemlerden sorumlu kişiler ve 

kurumlar, sanayi odaları ve ticaret teşkilatları dahil olmak üzere her seviyede 

işletmeler, sosyal ortaklıklar ve bunların teşkilatları, hayat boyu öğrenmeyle ilgili 

olarak danışmanlık, rehberlik hizmeti veren kurumlar, hayat boyu öğrenme alanında 

çalışan dernekler, araştırma merkezleri, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, gönüllü 

kuruluşlar, STK’lar (Sivil Toplum Kuruluşları). 

Hayat Boyu Öğrenme Programı, Üye Devletlerin eylemlerini desteklemekte, 

bunu gerçekleştirirken de eğitim ve öğretim sistemlerinin içeriği ile ilgili 

sorumluluğuna ve kültürel, dilsel çeşitliliklerine tam anlamıyla saygı gösterecektir. 

Program üzerine alınan kararlar 1 Ocak 2007 ile 31 Aralık 2013 tarihleri 

arasında gerçekleştirilecek olup, Program’ın finansmanı58 buna göre oluşturulmuştur. 

Hayat Boyu Öğrenme Programı, Ortak Konulu Program’ı, Jean Monnet 

Programı’nı ve dört sektörel programı içermektedir. 

Ortak Konulu Program, dört temel faaliyetten oluşmaktadır: 

a) Hayat boyu öğrenme alanında politika iş birliği yapılması ve yeniliklerin 

takip edilmesi, 

b) Dil öğreniminin desteklenmesi, 

c) Hayat boyu öğrenme için, BİT tabanlı içerik, yenilik ve hizmetler, 

pedagojiler ve uygulamanın yenilenmesi, 

                                                 
581 Ocak 2007’den itibaren yedi yıl süreli tahmini mali zarf 6.970.000.000 Avro olarak belirlenmiştir. 
Sektörel alt programlara tahsis edilecek asgari tutarlar, şu şekilde olacaktır:  Comenius %13, Erasmus 
%40, Leonardo da Vinci %25, Grundtvig %4. 
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d) Program ve daha önceki programlar çerçevesinde desteklenen 

faaliyetlerinin sonuçlarının ve iyi uygulamalarının paylaşılması ve 

karşılaştırılması. 

Jean Monnet Programı ise Avrupa bütünleşmesi için kurumları ve faaliyetleri 

desteklemektedir. Buna göre Jean Monnet Programı üç temel faaliyetten 

oluşmaktadır: 

a) Jean Monnet Eylem, 

b) Avrupa bütünleşmesi ile ilgili konularda çalışan kurumları desteklemeye 

yönelik işletme hibeleri, 

c) Eğitim ve öğretim alanında diğer Avrupa kurum ve derneklerini 

desteklemeye yönelik işletme hibeleri. 

Hayat Boyu Öğrenme Programı’nın önemli sektörel alt programları: 

Comenius Programı, Erasmus Programı, Leonardo Da Vinci Programı ve Grundtvig 

Programıdır. 

 

(1) Comenius Programı 

Comenius Programı, okul eğitimi alanında Avrupa ülkeleriyle iş birliği 

yaparak eğitimde kaliteyi arttırmayı, kültürlerarası diyalogu sağlayarak dil 

öğrenimini teşvik etmeyi amaçlamaktadır. 

Comenius Programı’nın hedef kitlesi: Orta eğitimin sonuna kadar okul 

eğitimindeki öğrenciler, Üye Devletler tarafından belirtildiği gibi okullar, bu 

okullardaki öğretmenler, okul eğitimi ile ilgili kurumların temsilcileri ve diğer 

personel, dernekler, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, STK’lar, yerel, bölgesel, ulusal 

düzeyde eğitim organizasyonu ve sunumundan sorumlu kişiler ve kurumlar, hayat 

boyu öğrenme ile ilgili konularda çalışan araştırma merkezleri ve kurumlar, yüksek 
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öğretim kurumları, hayat boyu öğrenmeyle ilgili olarak danışmanlık, rehberlik 

hizmeti veren kurumlar. 

Comenius Programı’nın özel hedefleri: 

— Genç insanlar ve eğitim personeli arasında, Avrupa kültürlerinin, 

dillerinin çeşitliliği ve değeriyle ilgili karşılıklı bilgi ve anlayış geliştirme,  

— İstihdam ve aktif Avrupa vatandaşlığında başarıya ulaşmaları için 

gençlerin gerekli temel yaşam becerilerini ve yeterlilikleri edinmesine 

katkıda bulunmaktır. 

Comenius Programı yararlanıcılarının hareketliliğini sağlamaktadır. Bu 

hareketlilik aşağıdakileri içermektedir: 

— Öğrenci ve personel değişimi, 

— Öğrenciler için okullara hareketlilik ve eğitim personelinin okullarda ve 

işletmelerde yerleştirilmesi, 

— Öğretmenler ve diğer eğitim personelinin eğitim kurslarına katılımı, 

— Hareketlilik, ortaklık, proje ve ağ faaliyetleri için çalışma ve hazırlık 

faaliyetleri, 

— Öğretmenler ve öğretmen adayları için asistanlık. 

Öğrenciler ve öğretmenler için ortak öğrenme projelerini geliştirme amacıyla 

okullar arasında Comenius okul ortaklıkları kurulacağı gibi, sınır bölgesi iş birliği 

dahil bölgeler arası iş birliğini desteklemek amacıyla okul eğitiminin herhangi bir 

yönünden sorumlu kuruluşlar arasında Bölgesel Comenius ortaklıkları kurulabilir. 

Oluşturulan ortaklıklarla gerçekleştirilen çok taraflı projeler, en iyi eğitim 

yöntemlerinin geliştirilmesi ve yayımı, Comenius Programı’nın öğretmenlere ve 

öğrencilere tanıtılması, konuyla ilgili bilgi ve rehberlik hizmetlerinin verilmesi, yeni 
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öğretmen eğitim kursları veya kurs içeriğinin geliştirilmesi gibi amaçları 

içermektedirler. 

Comenius Programı’na ayrılan finansmanın %80’i yararlanıcıların 

hareketliliğini, %20’si ise Comenius ortaklıklarını desteklemek için harcanacaktır. 

 

(2) Erasmus Programı 

Erasmus programı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği 

yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir program olup, birbirleri ile ortak projeler 

üretip hayata geçirmelerini, kısa süreli öğrenci ve personel değişimi yapabilmelerini 

sağlamaktadır. 

Erasmus Programı’nın hedef kitlesi: Yükseköğretim öğrencileri ve 

kursiyerler, yüksek öğretim kurumları, bu kurumlardaki öğretmen, eğitmen ve diğer 

personel, ilgili yüksek öğretim öğrencisi, üniversite, öğretmen ve eğitmen dernekleri 

dahil yüksek öğretimle ilgili olan dernekler ve temsilcileri, işletmeler, sosyal ortaklar 

ve çalışma hayatının diğer temsilcileri, kar amacı gütmeyen, STK’lar dahil yerel, 

bölgesel ve ulusal düzeyde eğitim ve öğretimden sorumlu kamu kurumları ve özel 

kurumlar, hayat boyu öğrenme konularıyla ilgili olarak danışmanlık, rehberlik 

hizmeti veren kurumlar, araştırma merkezleri. 

Erasmus Programı’nın özel hedefleri: 

—  Avrupa Yükseköğretim Alanı başarısını desteklemek, 

— Yükseköğretim ve ileri mesleki eğitimin yenilik sürecine desteğini teşvik 

etmektir. 

Program, 2012 yılı itibariyle 3 milyon öğrencinin Erasmus öğrencisi olmasını 

sağlamak için, Avrupa’da öğretim personeli ve öğrenci hareketliliğinin hacmini ve 

kalitesini, işletmeler ve yükseköğretim kurumları arasındaki iş birliğini arttırmayı 
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hedeflemektedir. Erasmus Programı, yararlanıcılarının hareketliliğini şu şekilde 

sağlamaktadır: 

— Yükseköğretim öğrencilerinin Üye Devletlerdeki yükseköğretim 

kurumlarında eğitim ve öğretim amacıyla hareketliliği ve eğitim 

kurumlarına, işletmelere, araştırma merkezlerine ve diğer kuruluşlara 

yerleştirilmesi, 

— Öğretim veya eğitim almak için, öğretim personelinin yükseköğretim 

kurumlarında hareketliliği, 

— Öğretim veya eğitim amaçlarıyla yükseköğretim kurumlarındaki diğer 

personelin ve işletmelerin personelinin hareketliliği, 

— Çok taraflı düzenlenen Erasmus yoğun programları. 

Erasmus Programı, ortaklıklarla gerçekleştirilen yenilik, deneme ve iyi 

uygulamanın değişimiyle ilgili çok taraflı projeleri, yeni öğrenme kavramları ve 

yeterlilikleri geliştirmeyi amaçlayan, yüksek öğretim konsorsiyumları tarafından 

işletilen, bir disiplini ya da disiplinler arası bir alanı temsil eden çok taraflı ağları, 

Erasmus Programı’nın hedeflerini desteklemeyi amaçlayan diğer faaliyetleri 

kapsamaktadır. 

Erasmus Programı’na ayrılan finansmanın en az %80’i kişilerin hareketliliği 

için desteğe ayrılacaktır. 

 

(3) Leonardo Da Vinci Programı 

Leonardo Da Vinci Programı, AB’ye Üye ve Aday Devletlerin mesleki 

eğitime yönelik politikalarının desteklenmesini, mesleki eğitim sistemi 

uygulamalarında kalitenin arttırılmasını, yeniliklerin teşvik edilmesini ve Avrupa 

boyutunun yükseltilmesini amaçlayan bir programdır. 
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Leonardo Da Vinci Programı’nın hedef kitlesi: Orta öğretim sonrası mesleki 

öğrenim gören kişiler, iş gücü piyasasında yer alan kişiler, Leonardo Da Vinci 

Programı’nın kapsadığı alanlarda eğitim veren kurumlar ya da kuruluşlar, bu kurum 

ya da kuruluşlardaki öğretmenler, eğitmenler ve diğer personel, ticaret odaları ve 

teşkilatları dahil işletmeler, sosyal ortaklar ve iş yaşamının diğer temsilcileri, mesleki 

eğitim ve öğretimle ilgili olanların dernekleri (kursiyer, aile ve öğretmen dernekleri 

dahil), hayat boyu öğrenme konularıyla ilgili olarak danışmanlık, rehberlik hizmeti 

veren kurumlar, araştırma merkezleri, yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde mesleki 

eğitim ve öğretim sistemlerinden ve politikalarından sorumlu kişiler ve kurumlar, 

yükseköğretim kurumları, sorumlu kamu kurumları ve özel kurumlar, kar amacı 

gütmeyen kuruluşlar, gönüllü kurumlar ve STK’lardır. 

Leonardo Da Vinci Programı’nın özel hedefleri: 

— Kişilerin, özellikle gençlerin eğitim ve ileri eğitim faaliyetlerine 

katılımları sonucunda, kişisel gelişimi, istihdam edilebilirliği, Avrupa iş 

gücü piyasasına katılımı kolaylaştıracak bilgi ve becerileri kazanmasında 

ve kullanmasında desteklemek,  

— Mesleki eğitim ve öğretim sistemlerini, kurumlarını ve uygulamalarını 

yenilikleri takip ederek daha kaliteli hale getirmek, 

— Mesleki eğitim ve öğretimdeki hareketliliğin çalışanlar ve işverenler için 

çekiciliğinin arttırılması, çalışan kursiyerler için hareketliliğin 

kolaylaştırılmasıdır. 

Hayat Boyu Öğrenme Programı’nın sonuna kadar işletmelere yerleştirmelerin 

yılda en az 80.000’e yükseltilmesi için temel mesleki eğitim ve öğretimdeki kişiler 

ile sürekli eğitimdeki kişilerin Avrupa çapındaki hareketliliğin kalitesinin ve 

hacminin arttırılması gerekmektedir. Leonardo Da Vinci programı ayrıca öğrenme 

fırsatları sunan kurumlar, işletmeler, sosyal ortaklar ve Avrupa çapında ilgili diğer 

kurumlar arasında iş birliğinin kalitesinin ve hacminin arttırılmasını, yabancı dil 

öğreniminin teşvik edilmesini, yenilikçi uygulamaların geliştirilmesini 

planlanmaktadır. 
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Leonardo Da Vinci Programı yararlanıcılarının hareketliliğini sağlayacak, dil 

hazırlığı dahil gerekli hazırlık tedbirlerini alacak, hareketlilik halindeki kişiler için 

yeterli gözetim ve desteği sağlayacaktır. Bu hareketlilik aşağıdakileri içermektedir: 

— Eğitim kurumlarında ve işletmelerde uluslararası yerleştirmeler, 

— Eğitmenlerin, rehberlik danışmanlarının ve eğitim işletmeleriyle sorumlu 

kişilerin profesyonel gelişimleri ve işletmelerde eğitim planlaması ve 

kariyer rehberliği için yapılan yerleştirmeler ve değişimler. 

Leonardo da Vinci Programı, katılımcı kuruluşların ortak ilgi alanlarına göre 

çok taraflı ortaklıkları, yenilik transferi üzerine odaklanan çok taraflı projeleri, 

mesleki eğitim ve öğretimle ilgili özel konularda çalışan uzman ve kuruluşlardan 

oluşan tematik ağları, Leonardo da Vinci programı’nın hedeflerini desteklemeyi 

amaçlayan diğer faaliyetleri kapsamaktadır. 

Leonardo Da Vinci Programı’na ayrılan finansmanın en az %60’ı hareketlilik 

ve ortaklıklar için desteğe ayrılacaktır. 

 

(4) Grundtvig Programı 

Mesleki eğitim dışında her çeşit yetişkin ve yaygın eğitim üzerine odaklanan 

Grundtvig Programı, yetişkin kişilerin bilgi ve niteliklerinin yenilenmesine yardımcı 

olarak istihdam olanaklarını arttırmayı ve bu kişilerin toplumda meydana gelen 

değişikliklere uyum sağlamalarını amaçlamaktadır. 

Grundtvig Programı’nda yaşı ne olursa olsun örgün eğitimin dışındaki herkes 

yetişkin olarak tanımlanmaktadır. 

Grundtvig Programı’nın hedef kitlesi: Yetişkin eğitimindeki öğrenciler, bu 

eğitimi sunan kurum ve kuruluşlar, bu yerlerde çalışan öğretmenler ve diğer 

personel, yetişkin eğitimi personeline temel ya da ileri eğitim sunan işletmeler, 

öğrenci ve öğretmen dernekleri de dahil olmak üzere yetişkin eğitimiyle 
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ilgilenenlerin dernekleri ve temsilcileri, bu konuyla ilgilenen araştırma merkezleri ve 

bu konuda danışmanlık hizmeti veren kurumlar, işletmeler, yetişkin eğitiminin 

herhangi bir yönü ile ilgili sistemlerden ve politikalardan sorumlu kişiler ve 

kurumlar, yükseköğretim kurumları, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, gönüllü 

kurumlar ve STK’lardır. 

Grundtvig programı’nın özel hedefleri: 

— Avrupa’nın yaşlanan nüfusunun eğitim problemlerine çözüm yolları 

bulmak, 

— Yetişkinlere bilgi ve niteliklerini arttırmaları için imkanlar sağlanmasına 

yardımcı olmak. 

Yetişkin eğitimindeki kişilerin Avrupa çapında hareketliliğinin kalitesinin ve 

erişilebilirliğinin artması için, 2013 itibariyle bu programda yılda en az 7000 kişinin 

hareketliliğinin desteklenmesi planlanmaktadır. Yetişkin eğitimi veren kuruluşlar 

arasındaki işbirliğinin ve kalitenin arttırılması, yenilikçi uygulamaların arttırılması ve 

bunların ülkelerarası transferini desteklemek, yetişkin eğitimi kuruluşlarının 

pedagojik yaklaşımlarının ve yönetimlerinin güçlendirilmesi de Grundtvig 

programı’nın amaçları arasındadır. 

Kişilerin hareketliliği Grundtvig Programı’nın önemli bir parçasıdır. Bu 

hareketliliğin sağlanması için gerekli hazırlık tedbirleri alınıp, hareketlilik halindeki 

kişiler için yeterli gözetim ve destek sağlanmaktadır. Hareketlilik, yapılan projeler ve 

ortaklıklar başta olmak üzere yetişkin eğitimi personelinin eğitimi ve gelişimiyle 

birlikte, yaygın ve örgün eğitimdeki kişiler için ziyaretleri, asistanlık ve değişimleri 

içinde bulundurmaktadır. 

Grundtvig Programı, Grundtvig Öğrenme Ortaklıkları olarak bilinen çok 

taraflı ortaklıkları, yetişkin eğitimi sisteminin yeniliklere bağlı olarak gelişmesini 

sağlayan çok taraflı projeleri, Grundtvig ağları olarak bilinen ve bu konuda uzman 

kişilerden ve kuruluşlardan oluşan tematik ağları, programın hedeflerini 

desteklemeyi amaçlayan faaliyetleri kapsamaktadır. 
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Grundtvig Programı’na ayrılan finansmanın en az %55’i hareketliliğin ve 

ortaklıkların desteği için harcanacaktır.59 

 

b. Avrupa Birliği Gençlik Programı 

15–28 yaş (bazı durumlarda 13–30 yaş) arasındaki gençleri kapsayan Avrupa 

Birliği Gençlik Programı, Avrupalı gençler arasında aktif vatandaşlık, hoşgörü ve 

dayanışmayı, birliğin geleceğini birlikte şekillendirmeyi amaçlandırmaktadır. Avrupa 

Birliği Gençlik Programı, AB sınırları dışında da hareketliliği, yaygın eğitimi ve 

kültürlerarası diyalogu teşvik etmekte, sosyal ve kültürel arka planı, eğitimi ne olursa 

olsun tüm gençleri dahil etmektedir. 60 

Gençlik Programı, ergenlik ve yetişkinlik dönemi arasındaki gençlerin 

beklentilerini Avrupa boyutunda karşılamayı amaçlamakta, gençlerin yeni beceriler 

kazanmasını sağlarken, örgün ve yaygın öğrenme fırsatlarından yararlanmak için 

önemli bir araç görevi görmektedir. 

Gençlik Programı, daha önceki programlar olan 1989–1999 yılları arasındaki 

dönemi kapsayan Avrupa için Gençlik, Avrupa Gönüllü Hizmeti ve 2000–2006 

dönemini kapsayan Gençlik Programı tecrübelerinden yararlanılarak hazırlanmıştır. 

Avrupa Birliği, hem kendi içinde hem de üye olmayan ülkelerde değişim 

yoluyla gençlerin eğitimini destekleyen Avrupa için Gençlik Programı’nı 1988’de 

kabul etmiştir.61 Avrupa için Gençlik Programı’nın ilk döneminde (1989–1991) 

yaşları 15 ile 25 yaş arasında değişen 80.000 genç programdan yararlanma fırsatını 

yakalamıştır. Temmuz 1991’de Roma Antlaşması’nın 149. maddesi temelinde, 

Avrupa için Gençlik II programı Temmuz 1991’de kabul edilmiş,62 programın ikinci 

döneminin 1994’te bitmesiyle Mart 1995’te programın üçüncü dönemi başlamış,63 

                                                 
59 A.e. , pp.11-15. 
60European Commission ,“Youth in Action Programme”, (Çevrimiçi) http://ec.europa.eu/youth/youth-
in-action-programme/doc74_en.htm, 10 Temmuz 2009. 
61 OJ L 158, 25.6.1988. 
62 OJ L 217, 6.8.1991. 
63 OJ L 87, 20.4.1995. 
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karşılıklı ülkeler arası gençlik değişimleri ile kültürel yakınlaşmanın sağlanması 

amaçlanmış ve 1999’da sona ermiştir.  

1996’da Avrupa Komisyonu, gençlik değişimlerinin yanı sıra Avrupa 

Gönüllü Hizmeti adı altında yeni bir eylem programını önermiş, gençlerin farklı 

ülkelerde sosyal, kültürel, çevresel alanlarda gönüllü olarak çalışması sağlanmıştır. 

Gençlerin Avrupa’yı tanımaları ve genelde gençlerin aktif vatandaşlığını, 

özelde Avrupa Vatandaşlığını teşvik etmeyi amaçlayan programın 1 Ocak 2000- 31 

Aralık 2006 tarihlerini kapsayan yedi yıllık dönemi 13 Nisan 2000 tarihli Konsey 

kararı ile oluşturulmuştur. 2003 yılında, programda yer alan yararlanıcılar, uzmanlar 

ve bireylerden elde edilen veriler kullanılarak bir ara değerlendirme yapılmış, yeni 

Gençlik Programı’nın oluşturulma sürecinde bu bilgiler kullanılmıştır. 

Gençlerin bilgi ve deneyim kazanmalarını, toplumda aktif olarak yer alan 

sorumluluk sahibi vatandaşlar olmalarını ve eşit fırsatların önemini kavramalarını 

sağlamayı amaçlayan Gençlik Programı’nın programın 1 Ocak 2000–31 Aralık 2006 

tarihlerini kapsayan yedi yıllık dönemi için 520 Milyon Euro ayrılmıştır.64 

15 Kasım 2006 tarihinde 1719/2006/EC sayıyla alınan kararla65 Avrupa 

Parlamentosu ve AB Konseyi, gençlerin yaygın eğitim faaliyetlerini yasal çerçevede 

desteklemek amacıyla 2007 ve 2013 yılları arası bir dönemi kapsayacak olan Gençlik 

Programı’nı yürürlüğe koymuştur. 

Program’ın genel amaçları: 

— Genelde gençlerin aktif vatandaşlığını, özelde Avrupa Vatandaşlığını 

teşvik etmek, 

— Dayanışmanın geliştirilmesi, gençler arasında hoşgörünün arttırılması 

özellikle de AB’de sosyal uyumun güçlendirilmesi, 

                                                 
64 OJ L 117, 18.5.2000, pp.1-10. 
65 OJ L 327, 24.11.2006. 
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— Farklı sosyo-kültürel yapılara sahip, farklı ülkelerdeki gençler arasında 

karşılıklı anlayışı geliştirmek, 

— Gençlik alanındaki sivil toplum örgütlerinin yeteneklerini, gençlik 

aktiviteleri için destek sistemlerinin kalitesini arttırarak katkıda 

bulunmak, 

— Gençlik alanında Avrupa iş birliğini teşvik etmektir. 

Programı uygulayan, programın faaliyet alanlarını, hedeflerini ve 

önceliklerini belirleyen ve bütçesini yöneten AB Komisyonu olduğu gibi katılımcı 

ülkelerdeki Ulusal Ajansların faaliyetlerinin izlenmesinden ve eşgüdümünden, 

Avrupa seviyesinde programın izlenmesinden ve değerlendirilmesinden de AB 

Komisyonu sorumludur. Komisyon, merkezi projelerin yürütülmesi için Eğitim, 

Görsel-İşitsel ve Kültür Yürütme Ajansı’nı yetkilendirmiştir. 

Katılımcı ülkelerde projelerin kabul şartlarını ve değerlendirmesini, başvuru 

ve seçilebilirlik ile ilgili konularda bilgi sağlanmasını, proje sahipleri ile AB 

Komisyonu arasında yapılması gereken sözleşmelerin imzalanması ve gerekli 

ödemelerin proje sahiplerine yapılmasını Ulusal Ajanslar sağlamaktadır. 

Programdan yararlanacak olan seçilebilir ülkeler, Program Ülkeleri ve Ortak 

Ülkeler olarak ikiye ayrılmaktadır. Program ülkeleri, Gençlik Programı’nın bütün 

eylemlerine katılabilirken, Komşu Ortak Ülkelerden katılımcılar Eylem 2 ve alt 

eylem 3,1 ‘e, Dünyadaki diğer Ortak Ülkelerden katılımcılar Eylem 2 ve alt eylem 

3.2’ye katılabilmektedir. 

Program Ülkeleri: AB’ye Üye Ülkeler66, Avrupa Serbest Ticaret Birliği’nin 

(EFTA), Avrupa Ekonomik Alanı’na (EEA) üye olan ülkeler: İzlanda, Lihtenştayn, 

Norveç ve Avrupa Birliği’ne katılım için aday olan Program Ülkeleri: Türkiye’dir. 

                                                 
66 Almanya, Avusturya, Belçika, İngiltere, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, 
Finlandiya, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Letonya, Litvanya, 
Macaristan, İtalya, İrlanda, Lüksemburg, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovak Cumhuriyeti. 
Slovenya, Yunanistan. 
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Komşu Ortak Ülkeler: Güney Doğu Avrupa67, Doğu Avrupa ve Kafkaslar68, 

Akdeniz Ortak Ülkeleridir69. 

Avrupa Komisyonuyla gençlik alanında anlaşmalar imzalayan Dünyanın 

Diğer Ortak Ülkeleri70 ile de iş birliği mümkündür. 

AB Gençlik Programı’nın içerisinde beş önemli eylem yer almaktadır: 

— Eylem 1: Avrupa için Gençlik 

— Eylem 2: Avrupa Gönüllü Hizmeti 

— Eylem 3: Dünya Gençliği 

— Eylem 4: Gençlik Destek Sistemleri 

— Eylem 5: Gençlik Alanında Avrupa İşbirliği İçin Destek 

Avrupa Birliği Gençlik Programı daha ayrıntılı olarak 3. bölümde 

incelenecektir. 

 

c. Akdeniz Ortak Ülkeleri ile İş Birliği  –  Euro-Med Gençlik 

Programı 

Euro-Med Gençlik Programı, 1995 yılında başlayan Barselona sürecinin 

üçüncü bölümünde “sosyal, kültürel ve insani konularda ortaklık” başlığı altında 

temelleri oluşmuş; bölgesel bir programdır. Program, bölgenin ihtiyaçları göz önüne 

alınarak oluşturulmuştur. 

                                                 
67 Arnavutluk, Bosna Hersek, Hırvatistan, Makedonya Cumhuriyeti, Kosova, Karadağ, Sırbistan. 
68 Ermenistan, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Gürcistan, Moldova, Rusya federasyonu, Ukrayna. 
69 Cezayir, Mısır, İsrail, Ürdün, Lübnan, Fas, Batı Şeria ve Gazze Şeridi Filistin Yönetimi, Suriye, 
Tunus. 
70 Afganistan, Angola, Antigua ve Barbuda, Arjantin, Bahama Adaları, Bengladeş, Fiji, Gabon, 
Gambiya, Gana, Granada, Guatemala, Nijerya, Niue, Palau, Panama, Papua Yeni Gine, Paraguay. 
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Program çerçevesinde Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü, Avrupa Yardım 

Ofisi ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü yakın bir iş birliği içerisinde çalışır. 

Avrupa Akdeniz Gençlik Programı, 12 Akdeniz Ortak Ülkesi’ne, üçüncü 

ülkelerle işbirliği çerçevesinde özel bir durum kazandırmaktadır. Program’ın amacı, 

Akdeniz Ortak Ülkelerindeki gençlerin sosyal hayata ve iş yaşamına entegrasyonunu 

kolaylaştırarak, sivil toplumun demokratik süreçlerini canlandırmaktır. Akdeniz 

havzasında yaşayan gençler arasında karşılıklı hoşgörüyü, saygıyı ve kültürlerarası 

diyaloğu arttırmak program’ın öncelikleri arasındadır. Ayrıca, gençlik kuruluşlarının 

ve gençlik çalışmalarının önemini arttırmayı, gençler arasında aktif vatandaşlık 

bilincini geliştirmeyi, gençlik çalışanları arasında bilgi, tecrübe ve uzmanlık 

alışverişinin yaygınlaşmasını hedeflemektedir. Program’ın tematik öncelikleri, 

ırkçılık ve yabancı düşmanlığına karşı mücadele, aktif vatandaşlık, cinsiyet eşitliği, 

azınlık hakları, miras ve çevrenin korunmasıdır. 

Euro-Med Gençlik Programı’nın 1. dönemi (1999-2001) ve 2. dönemi (2001-

2004) Avrupa Komisyonu tarafından başarıyla yürütülmüştür. 2005 yılı Ekim ayında 

başlatılan, Program’ın 3. dönemi hareketlilik, yaygın eğitim ve kültürlerarası 

öğrenme üzerinde durmaktadır. 

Komisyon, Program’ın yönetilmesinde 1. ve 2. dönemden farklı olarak 

merkezi sistemden vazgeçmiştir. Euro-Med Gençlik Programı hibeleri için Akdeniz 

Ortak Ülkelerindeki başvurular, ülkelerin kendi ulusal yetkilileri tarafından 

değerlendirilmektedir. Euro-Med Gençlik Birimi (AAGB) aracılığıyla Program’ın 

genel yönetiminden ve hibelerinden sorumludur. AAGB’ler tarafından yürütülen 

çalışmalar, yararlanıcılarla daha fazla ilgilenmeyi, eğitim fırsatlarında 

yaygınlaşmayı, çoğaltıcılara daha etkin destek verilmesini, yararlanıcılara ödeme 

sürecinde daha hızlı hizmet vermeyi sağlayacaktır. AAGB’ler Program’ı yürütürken 

Ulusal Ajanslar, SALTO Euro-Med Kaynak Merkezi, Avrupa Akdeniz Gençlik 

Platformu, Avrupa Konseyi ve AB Komisyonu arasındaki ortaklık ve Kültürlerarası 

Diyalog için Anna Lindh Avrupa Akdeniz Kuruluşuyla daha yakın ilişki içinde 

bulunacaktır.  
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Fransa Ulusal Ajansı (INJEP) bünyesinde kurulan Bölgesel Kapasite 

Geliştirme ve Destek Birimi (RCBS), AAGB’lere kurumsal kapasite geliştirme ve 

danışmanlık desteği sağlayacak; değerlendirme komitelerinin kurulmasında ve 

programın yaygınlaştırılmasında önemli bir rol oynayacaktır. 

Akdeniz Ülkelerindeki AB Delegasyonları, RCBS ile işbirliği içinde, ilgili 

ülkelerdeki programların izlenmesinden sorumlu olacaklar; seçim komitelerinde 

gözlemci olarak yer alacaklardır.71 

Program, farklı kültürlerden gelen gençler arasında saygı, hoşgörü, diyalog 

gibi temel değerleri tanıtmayı, Akdeniz genelinde önyargı ve basmakalıplarla 

mücadeleyi, gençler için kültürlerarası yaygın öğrenme olanakları sağlamayı, aktif 

katılım olanaklarında kadın ve erkek eşitliği sağlamayı, toplumun gelişiminde 

gençlerin aktif katılımını sağlamayı ve kişisel kararlılıklarını ifade edebilmede onları 

teşvik etmeyi, gençlerin girişimcilik, yaratıcılık ve dayanışma duygusunu 

geliştirmeyi, gençlik yapıları ve politikaları için iyi uygulama örnekleri sunmayı, 

gençler arasında sürdürülebilir ortaklık ve ağ kurmayı amaçlamaktadır.72  

Euro-Med Gençlik Programı için gereken hibeler MEDA programından 

sağlanmıştır. 

 

D. Avrupa Birliği’ne Bağlı Gençlik Alanında Çalışan Yapılar 

Avrupa Birliği Gençlik Politikası çerçevesinde Avrupa Birliği Gençlik 

Programı’nın uygulanabilmesi ve gençlik çalışmalarının daha sağlıklı yürüyebilmesi 

için Avrupa Birliği’nde gençlik üzerine çalışan yapılara ihtiyaç duyulmaktadır. Alt 

başlıklarda, bu yapılar ve yaptıkları çalışmalar incelenecektir. 

 

                                                 
71 Euromed Youth (Çevrimiçi) http://www.euromedyouth.net/about-euromed-youth-iii-
programme,023, 10 Eylül 2009. 
72SALTO-YOUTH, (Çevrimiçi) http://www.salto-youth.net/euromedyouthprogramme/, 10 Eylül 
2009. 
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1. Avrupa Gençlik Forumu 

Avrupa Gençlik Forumu (AGF), gençlik politikaları ve gençlik çalışmaları 

kalkınma alanında çalışan gençlik örgütlerinin 1996’da kurduğu Avrupa düzeyinde 

çalışan bir platformdur. AGF, küresel düzeyde üyelerinin kapasitelerini arttırarak ve 

küresel dayanışma bilincini yükselterek, Avrupa gençlik politikası konularında 

çalışmalarına odaklanmaktadır. AGF hem kendi bakış açısını hem de gençlerin 

görüşlerini ilgili politika alanlarında temsil etmekte; Avrupa Birliği, Avrupa 

Konseyi, Birleşmiş Milletler ve diğer kuruluşlarla birlikte Avrupalı gençler için 

koordineli çalışmalar yürütmektedir. 

Avrupa Gençlik Forumu şu değerler üzerine çalışmaktadır: Katılım, gençlerin 

güçlendirilmesi, eşitlik, cinsiyet eşitliği, eşit haklar, kapsamlılık, barış, kültürlerarası 

anlayış, demokrasi, insan haklarına saygı, bütün gençler arasında dayanışma, 

çeşitlilik ve ortak saygı, küresel sorumluluk. 

Avrupa Gençlik Forumu’nun vizyonu, gençlerin eşit vatandaşlar olarak kabul 

edilip desteklendiği, dünya vatandaşı olarak tam potansiyellerini göstermeleri için 

gençlerin teşvik edildiği bir platform olmaktır.  

Avrupa Gençlik Forumu, gençlikle ilgili alanlarda uluslararası kuruluşların 

Forum’a danışmasını, onların gençlikle ilgili konularda politikalarını etkilemeyi,  

gençlik örgütlerinin platformu olarak, gençleri ve gençlik örgütlerini temsil etmeyi, 

onların ihtiyaçlarını ve Avrupa’daki gençlerin beklentilerini karşılamayı, gençlerin 

ve gençlik kuruluşlarının karar alma sürecindeki aktif katılımını arttırmayı 

amaçlamaktadır. 

AGF, 2007–2012 yılları için stratejik önceliklerini belirlemiş, uygulanmasını 

iki yıllık iş planlarıyla sağlamaktadır. Stratejik öncelikleri: Eğitim, gençlik 

çalışmalarını geliştirme, katılım ve gençlik politikasının ana akıma yerleştirilmesi,  

insan hakları, istihdam ve sosyal işler, iletişim ve organizasyonun kalkınmasıdır.  

2007–2012 yılları arasındaki stratejik önceliklerde AGF dinamik ve kapsamlı 

yaygın eğitimin önemine değinmiş, herkesin kaliteli hayat boyu öğrenme 
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olanaklarına erişimini teşvik etmeyi, kültürlerarası bilinci ve anlayışı geliştirmek için 

gençlik değişimlerini ve hareketliliği amaçlamıştır. 

AGF, üye kuruluşların karar alıcılarla buluşması için seminerler, eğitim 

toplantıları düzenlemekte, gençlik sivil toplum örgütlerine tam bağımsızlık sağlamak 

için Avrupa Konseyi Üye Devletlerin hükümetleri, kurumlar ve gençlik alanındaki 

diğer paydaşlar ile sürekli ortaklıkları desteklemektedir. 

2009–2010 yılları arasında, Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Kosova, 

Makedonya, Karadağ, Polonya, Türkiye ve Sırbistan Ulusal Gençlik Konseyleri’nin 

kurulmasına ya da gelişmesine katkıda bulunmayı hedeflemektedir. 

AGF’nin bir diğer hedefi ise, Avrupa Konseyi çerçevesinde gençlerin hakları 

üzerine bir Avrupa sözleşmesinin benimsenmesini amaçlayan süreci başlatmaktır. 

AGF, ayrımcılıkla mücadele, cinsiyet eşitliği ve daha fazla eşitliği 

desteklemek üzere çalışmalarına devam edecek, gençlik çalışmalarına ve AB 

programlarına dezavantajlı gençlerin katılımını destekleyecektir. 

İş gücü piyasasında gençlerin durumunu güçlendirmek için gençlik 

örgütlerine büyük bir rol düşmektedir. Bu nedenle AGF, üyeleriyle koordineli 

çalışarak, gençler için iyi çalışma koşulları oluşturmak için büyük çaplı, uzun vadeli 

ulusallığın ötesinde uygulamalar geliştirmeyi amaçlamaktadır.73 

 

2. Ulusal Ajanslar 

Ulusal Ajanslar, gençlik alanında Avrupa Komisyonu’na yardımcı olması ve 

Gençlik Programı’nın büyük bölümünün uygulanmasında sorumluluk üstlenmesi için 

Gençlik Program ülkelerinde ulusal yetkililer tarafından kurulmuştur. Ulusal 

Ajansların başlıca görevi, Program’ı teşvik etmek ve ulusal düzeyde Program’ın 

uygulanmasını sağlamaktır. Ulusal ajansların her biri Avrupa Komisyonu ile ulusal, 

                                                 
73 Youth Forum Jeunesse, Work Plan of  The European Youth Forum 2009-2010, Adopted by the 
General Assembly, Rotterdam, Netherlands, 13-15 November 2008. pp. 2–8. 
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bölgesel, yerel düzeydeki proje rehberleri ve gençler arasında bir köprü rolünü 

üstlenmekte, gençlik alanında Avrupa iş birliği için destek yapısı görevi 

görmektedir.74  Ulusal Ajansların görevleri75: 

• Gençlik Programı ile ilgili uygun bilgilerin toplanması ve sağlanması, 

• Ülke merkezli olarak mali destek sağlanacak proje başvuruları için şeffaf 

ve eşit bir seçim sürecinin oluşturulması ve bu sürecin yönetilmesi, 

• Etkili ve etkin yönetim süreçlerinin sağlanması, 

• Programın uygulanmasında, Program dışındaki yapılarla işbirliği yollarını 

arayarak yardımcı olunması, 

• Programın uygulanmasının değerlendirilmesi ve izlenmesi, 

• Proje döngüsü kapsamında proje başvuru sahiplerine ve yararlanıcılara 

destek sağlanması, 

• Tüm Ulusal Ajanslar ve Komisyon ile birlikte iyi işleyen bir ağ 

oluşturulması, 

• Programın görünürlüğünün arttırılması, 

• Program sonuçlarının ulusal düzeyde bilinmesinin ve 

yaygınlaştırılmasının teşvik edilmesidir. 

Ayrıca ulusal ajanslar, aşağıdakiler yoluyla gençlik çalışmasının 

geliştirilmesinde köprü oluşturarak önemli bir rol üstlenirler: 

• Deneyimlerin paylaşılmasını sağlayacak olanakların oluşturulması, 

• Eğitim ve Yaygın eğitim tecrübelerinin sağlanması, 

                                                 
74European Commission, (Çevrimiçi)  http://ec.europa.eu/youth/youth/contacts_en.htm, 15 Temmuz 
.2009. 
75 European Commission, “Youth in Action Programme Guide (Valid as of  1 January 2009)”, 
(Çevrimiçi) http://ec.europa.eu/youth/youth-in-action-
programme/doc/how_to_participate/programme_guide_09/programme_guide_09_en.pdf, 15.07.2009. 
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• Aktif vatandaşlık, kültürel çeşitlilik ve sosyal dahil etme gibi değerlerin 

teşvik edilmesi, 

• Organize olmayanlar da dahil edilmek üzere, her türlü gençlik yapılarının 

ve gruplarının desteklenmesi, 

• Yaygın öğrenmenin uygun yöntemlerle tanınmasının sağlanmasıdır. 

Ulusal Ajansların faaliyetleri Avrupa Komisyonu tarafından 

denetlenmektedir. Komisyon, merkezi projelerin yürütülmesi için Eğitim, Görsel-

İşitsel ve Kültür Yürütme Ajansını görevlendirmiştir.  

 

3. Eğitim, Görsel-İşitsel ve Kültür Yürütme Ajansı 

Eğitim, Görsel-İşitsel ve Kültür Yönetme Ajansı, Avrupa Komisyonu’nun 14 

Ocak 2005 tarihli 2005/56/EC sayılı kararı ile Gençlik Programının Komisyon 

merkezli projelerinin yerine getirilmesinden sorumludur.76 Yürütme Ajansı, projelere 

bağlı olarak hibe talebinin değerlendirilmesinden, yerinde ziyarete kadar projenin 

tam döngüsünden ve özel teklif çağrılarının yayınlanmasından sorumludur. 

Ajansın, projelerin yönetimiyle ilgili sorumlulukları şu şekildedir77: 

• Koşullar ve finansman olanakları için yönergeler hazırlanması, 

• Uygulamaları değerlendirmek, projelerin seçimi ve proje anlaşmalarının 

imzalanması, 

• Finansal yönetim, 

• Yaralanıcılarla bağlantılar, 

                                                 
76 OJ L 24/35, 27.01.2005. 
77 The European Union, “About EACEA”  (Çevrimiçi) 
http://eacea.ec.europa.eu/about/about_eacea_en.php, 15 Temmuz 2009. 
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• Ara ve nihai raporları ve bu raporların kontrol edilmesiyle projelerin 

izlenmesi, 

• Yerinde proje ziyaretleridir. 

Yürütme Ajansı, aynı zamanda Avrupa Gönüllü Hizmeti için destek hizmeti 

üstlendiği gibi gönüllülerin sigortalanmalarıyla ilgili satın alma sürecini de 

yürütmektedir. Ajans, Eurodesk Ağının, önceki AGH Gönüllü Yapıları ve Euromed 

Gençlik Platformunun mali yönetim sürecine de dahil durumdadır. 

Eğitim, Görsel-İşitsel ve Kültür Yürütme Ajansı, Komisyon tarafından 

denetlenmektedir. 

 

4. Ulusal Gençlik Konseyleri 

Gençlik Sivil Toplum Kuruluşları ve gençlikle ilgili çalışmalar yapan aktörler 

için şemsiye bir kuruluş niteliğindedir. Ulusal Gençlik Konseyleri, üyelerine hizmet 

işlevi gördüğü gibi (Avrupa Gençlik Forumu gibi), onlar için savunma mekanizması 

ve lobi de olabilmektedir.78 

İspanya’da Ulusal ve Yerel Gençlik Konseyi örnekleri şöyledir: 

 

a. İspanya Gençlik Konseyi 

İspanya Gençlik Konseyi (CJE), resmi olarak yasa ile 1983’te, gençlik 

kuruluşlarını temsil etmek amacıyla kurulmuş bir platformdur. Üyeleri hem bölgesel 

gençlik konseylerinden hem de ulusal gençlik kuruluşlarından oluşmaktadır. CJE’nin 

başlıca amacı, İspanya Anayasası’nın 48. maddesinde de belirtildiği gibi İspanya’nın 

siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişiminde, gençlerin aktif katılımını teşvik 

etmektir. 

                                                 
78 Lasse  Siurala, a.g.e., p.48. 
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CJE’nin başlıca değerleri, vatandaşlık görevlerinin tam olarak yerine 

getirilebilmesi için demokratik ve çoğul katılım, eşit fırsatlar, diyalog ve geniş 

anlamda eşitliğe saygıdır. 

CJE’nin hedefleri şöyledir79: 

• Sosyal ortaklarla işbirliği içinde gençlerin sorunlarını, endişelerini etkili 

biçimde kapsayan bir global gençlik politikasına ulaşmak, 

• Katılımı ve gençlik derneklerinin hareketliliğinin büyümesini teşvik 

etmek, dernek bünyesinde olmayan gençleri bütünleştirmeyi amaçlayan 

girişimlere de destek olmak, 

• Yetkililer ve toplumun geniş kesimleri için gençler tarafından hazırlanmış 

önerileri ilgili yerlere aktarmak, 

• Gençlere özgü sorunlar hakkında kamu bilincini arttırmak, 

• Gençlerin içinde bulunduğu durumu ve şartları daha iyi anlamak için 

anketler ve araştırmalar yapmak, 

• Genç İspanyolları uluslar arası gençlik kuruluşlarıyla temsil etmek, 

• Gençlik kuruluşlarını desteklemek ve hizmet sağlamak, 

• Gençlerden gelen talepleri karşılamak, bireysel ve toplu hedeflerini 

geliştirmek için gerekli araçları sağlamak. 

CJE, aşağıdaki bileşenleriyle demokratik ve temsili bir yapıya sahiptir80: 

• Genel Kurul, Konsey üyesi kuruluşların tüm temsilcileri tarafından 

oluşturulur ve her iki yılda bir toplanır. Kurulun görevleri, Konsey 

işlemleri için bazı kuralları tayin etmeyi gerektirmektedir. Kurul bütçe ve 

                                                 
79  Consejo de la Juventud de España , (Çevrimiçi) 
http://www.cje.org/C6/que%20es%20el%20cje/default.aspx?lang=es-ES, 16 Temmuz 2009. 
80 Consejo de la Juventud de España,  (Çevrimiçi) 
http://www.cje.org/Estructura/default.aspx?lang=es-ES, 16 Temmuz 2009. 
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hesapların onayından, özel komiteler tarafından hazırlanan belgelerin 

değerlendirilmesinden ve tartışılmasından, yönetim organlarının 

üyelerinin seçilmesinden sorumludur. 

• Yürütme Komitesi, Genel Kurul’a ulaşan anlaşmaları geliştirir. Yılda iki 

kere toplanır ancak üye örgütlerin üçte birinin veya yönetici komitenin 

talebi üzerine olağanüstü toplantılar yapabilir. 

• Daimi Komisyon, Yürütme Komitesi ve Genel Kurul tarafından kabul 

edilen anlaşmaları uygulamadan sorumludur ve Konsey’i temsil eder. 

Ayrıca Kurul tarafından oluşturulmuş çalışma gruplarının ve özel 

komitelerin koordinasyonundan, Konsey’in ilişki içinde olduğu veya yeni 

ilişkiler kuracağı kuruluşlar ve örgütler önünde temsil edilmesinden 

sorumludur. 

• Altı Uzman Komite ( Sosyo-Ekonomik, Katılım ve Dernek Tanıtımı, 

Entegre Eğitim, Eşit Haklar Fırsatlar,  Dış İlişkiler ve Kurumsal Gelişim 

ve Uluslar arası İlişkiler) belirli konularda Konsey Kararları için temel 

teşkil eden belgeleri ve önerileri hazırlar. 

İspanya Gençlik Konseyi, Uzman Komiteleri vasıtasıyla istihdam, konut, 

örgün eğitim, yaygın eğitim, sürdürülebilir kalkınma, sağlık, AIDS ve uyuşturucu, 

cinsel çeşitlilik, engellilik, göçmenlik, çocuklar, kırsal gençlik, çingene topluluğu, 

barış için eğitim, gençlik dernek hareketliliği ve sosyal katılım, kamu gençlik 

politikaları, Gençlik Konseyleri, uluslararası işbirliği ve Avrupa konularının tümünü 

kapsayan çalışmalar yapar.  

CJE, bünyesinde gençlik organizasyonlarının ve gençlerin sorunlarının, 

gençlik derneklerinin bilgilerinin yer aldığı bir dokümantasyon servisine sahiptir. 

Serviste yaklaşık 10000 doküman bulunmaktadır. Bu dokümanlar arasında, eğitim 

malzemeleri, yasalar, gençlikle ilgili sosyolojik çalışmalar da yer almaktadır.81 

                                                 
81Consejo de la Juventud de España, “Servicio de Documantacion”, (Çevrimiçi) 
http://www.cje.org/C8/C7/Servicio%20de%20documentación/default.aspx?lang=es-ES, 16 Temmuz 
2009. 
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Görüldüğü üzere, İspanya’da gençlik politikası ile ilgili çalışmalar, gençler 

için önemli yapıları ortaya çıkarmış ve onlar için birçok imkan sağlamıştır. CJE, hem 

ulusal ve yerel boyutta hem de Avrupa boyutunda gençlik politikalarının koordineli 

bir şekilde gelişmesini sağlamıştır. Kasım 1983’te kurulan İspanya Gençlik Konseyi, 

2008’de 25. yılını kutlamış, gençlik politikalarının sadece sivil toplum örgütleri ve 

gençlerin desteğiyle değil aynı zamanda devletin resmi makamlarının teşvikiyle 

geliştiğinin bir kanıtı olmuştur. 2008’e kadar geçen sürede tam vatandaşlık için 

demokratik ve çoğul katılımı, fırsat eşitliğini, sosyal kararlılığı, diyalog ve çeşitliliğe 

saygıyı korumuştur. 

İspanya Gençlik Konseyi, sivil toplumda çok farklı ideolojiler ve hedeflerle 

işbirliği, kuruluşların ortak çalışma için istekliliği sayesinde İspanya’da bir ilk 

olmuştur. Kuruluşuyla hem bir hak hem de bir anlaşma niteliğinde olup gençlerin 

yaşam kalitesini yükseltmek için katılım, kalkınma ve toplumsal dönüşüm için 

çalışmalar yapmıştır. 

25 yıllık tecrübesinden yola çıkarak Konsey, katılımın önemini vurgulamakta, 

gelecekteki siyasi ve sosyal yenilenme için bir garanti olduğunu, toplumu daha 

özgür, hoşgörülü, açık ve yaratıcı olarak ileriye taşımak için uyarıcı değerlerin 

etkinleştirilmesinde büyük bir paya sahip olduğunu belirtmektedir.82 

 

b. Katalonya Ulusal Gençlik Konseyi 

Katalonya Gençlik Konseyi (CNJC), ulusal önde gelen gençlik örgütlerini ve 

bölgesel gençlik konseylerini bir araya getiren sivil toplum platformudur. CNJC, 

toplumda gençlerin çıkarlarını desteklemektedir. 

Konseyin geçmişi 1976 yılına dayanmaktadır. Siyasi kuruluşlar gençlik 

politikasını oluştururken, Katalan gençlik kuruluşları, Katalonya Gençlik Hareketleri 

ve Kuruluşları Koordine Masası’nı kurdular. Yapılan değişikliklerle, Gençlik Masası, 

bütün gençlik örgütlerine ulaşmak için ulusal gençlik konseyi oluşturmayı önerdi. 
                                                 
82El CJE 25 Aniversario, (Çevrimiçi) http://www.cje25.org/index_cje25.php, 16 Temmuz 2009. 
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Böylece 1979 yılında Başkan Tarradellas, iki platformu bağlayıcı, gençlerin sesini 

duyurmasına imkan vermek, gençlerin hükümet tarafından daha dinlenir olmasını 

sağlamak, gençlerin ve gençlik derneklerinin katılımını teşvik etmek amacıyla 

Katalonya Ulusal Gençlik Konseyi’ni oluşturmuştur.83 

Katalonya Gençlik Konseyi’nin başlıca beş ana hedefi bulunmaktadır84: 

• Genel olarak gençlerin ve gençlik derneklerinin demokratik katılımını 

geliştirmek, 

• Gençler ve kamu makamları arasında bir köprü oluşturmak, 

• Gençlik kuruluşları ile gençlik organizasyonlarının koordinasyonu ve 

dinamikleri arasındaki ilişkileri teşvik etmek, 

• Gençlik sorunlarıyla ilgili raporların hazırlanmasını ve gençlik alanında 

yapılan çalışmaları teşvik etmek, 

• Uluslararası arenada Katalan gençlerin etkinliklerle sesini duyurarak, 

tanınmasını sağlamaktır. 

CNJC katılım ve karar organları, CNJC üyelerinden oluşmaktadır. Katılım ve 

karar organları; önerilerin formüle edildiği, projelerin, aktivitelerin değerlendirildiği 

ve onlar hakkında kararlar verildiği ayrıca katılım ve karar organlarını 

şekillendirecek kişilerin seçildiği alanlardır. 

CJNC Genel Kurulu’nun içeriği yıllık çalışmalardan oluşmaktadır. Genel 

Kurul, CJNC’nin isteklerini ve amaçlarını en üst düzeyde temsil eder. Olağan Genel 

Kurul, gerçekleştirilecek aktivitelerin genel hatlarına karar verir; yıllık 

değerlendirmeleri yapar; Konsey Başkanı başta olmak üzere, Konsey yönetim 

organlarının üyelerini seçer. 

                                                 
83Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, “Que es el Consell Nacional de la Joventut de 
Catalunya”, (Çevrimiçi)  http://www.cnjc.cat/cnjc/ca/el-consell.html, 17 Temmuz 2009. 
84 Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, “Objectius”, (Çevrimiçi) 
http://www.cnjc.cat/cnjc/ca/el-consell/objectius.html, 17 Temmuz 2009. 
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Yürütme Komitesi, üye kuruluşların üst düzey temsilcilerinin birleşiminden 

oluşmaktadır. Ayrıca kurullar arasında danışma organıdır. 

Sekreterlik, Genel Kurul tarafından onaylanmış çalışma planlarını geliştiren, 

CNJC’yi günlük olarak yönlendiren, üyelerin çıkarlarını temsil eden organdır. 

Daimi Komisyonlar, çalışma gruplarına ve katılım şekillerine göre oluşturulur 

ve bütün CNJC üyelerine açıktır.  

Bölgesel ve uluslararası katılımın kendi daimi komisyonları bulunmaktadır. 

Aynı zamanda daimi Ekonomik Danışma Ekibi ve Debat Juvenil85 isimli bir dergisi 

vardır.  

Çalışma grupları, ihtiyaçlara göre çeşitlilik göstermektedir. Şu anda CNJC 

bünyesinde aktif olan çalışma grupları: Özgürlük, örgün eğitim, iş birliği, insan 

hakları, sosyal uyum ve sağlıktır.86 

 

5. SALTO-Gençlik Kaynak Merkezleri 

SALTO87, Avrupa Komisyonu’nun gençlik alanının gelişimine destek vermek 

üzere, özellikle eğitim stratejisinin bir parçası olarak 2000 yılında kurulmuştur. 

SALTO’nun 2002 yılından itibaren Avrupa’daki belirli bir önceliğe ya da bölgeye 

yönelik çalışan sekiz tane Kaynak Merkezi geliştirilmiştir: 

• SALTO Gençlik Kaynak Merkezi - Kültürel Çeşitlilik: İngiltere’de 

bulunan Kaynak Merkezi, kimlik, inanç ve etnisite gibi konuların yanı 

sıra farklılıklarla yaşama, çalışma ve Gençlik Programı çerçevesinde 

kültürlerarası öğrenmeyi geliştirmek için eğitim ve kaynak desteği 

sağlamaktadır. 

                                                 
85 Gençlik Tartışması. 
86 Consell Nacional de la Joventut de Catalunya “Espais participació/ decisió” (Çevrimiçi) 
http://www.cnjc.cat/cnjc/ca/el-consell/espaisdeparticipacio.html, 17 Temmuz 2009. 
87 Support, Advanced Learning and Training Opportunities / İleri Düzeyde Öğrenme ve Eğitim 
Fırsatları İçin Destek. 
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• SALTO Gençlik Kaynak Merkezi - Doğu Avrupa ve Kafkaslar: 

Polonya’da bulunan Kaynak Merkezi, Gençlik Programı çerçevesinde 

Doğu Avrupa ve Kafkaslardaki Komşu Ortak Ülkelerle, Program Ülkeleri 

arasında işbirliğini desteklemektedir.88 

•  SALTO Gençlik Kaynak Merkezi - Euro-Med: Fransa’da bulunan 

Kaynak Merkezi, Program Ülkeleriyle Avrupa Akdeniz Ortak Ülkeler 

arasında işbirliğini ve Gençlik Programı çerçevesinde gerçekleşen iyi 

uygulamaların tanınmasını ve yaygınlaştırılmasını desteklemektedir.89 

• SALTO Gençlik Kaynak Merkezi - Dahil Etme: Eylül 2000’de tasarlanan 

ve Belçika’da kurulan Kaynak Merkezi, Gençlik Programı çerçevesinde 

imkanı sınırlı olan gençlerin katılımına yönelik onların katıldığı uluslar 

arası faaliyetler için eğitim, yayınlar ve kaynaklar sağlamaktadır.90 

• SALTO Gençlik Kaynak Merkezi – Bilgi: Macaristan ve İsveç’in ev 

sahipliğini yaptığı Kaynak Merkezi, Ulusal Ajanslar ve SALTO Gençlik 

Kaynak Merkezleri arasında bir köprü niteliğinde olup, aralarında iletişim 

ve iletişimi geliştirme, kolaylaştırma faaliyetleri yürütmektedir.91 

• SALTO Gençlik Kaynak Merkezi – Katılım: Belçika’da bulunan Kaynak 

Merkezi, gençlerin ve gençlik çalışanlarının, kaliteli ve katılımcı projeler 

geliştirebilmeleri için daha önce gerçekleştirilmiş iyi örneklerin ve 

fikirlerin paylaşılmasını sağlamayı amaçlamaktadır.92 

•  SALTO Gençlik Kaynak Merkezi – Güney Doğu Avrupa: Slovenya’da 

bulunan Kaynak Merkezi, Gençlik Programı çerçevesinde Program 
                                                 
88 SALTO-YOUTH, “ About SALTO Eastern Europe and Caucasus Resource Center in Brief”, 
(Çevrimiçi) http://www.salto-youth.net/trgeeca/?sessionId=8pl82v27eh8kuaa00ohm1ksn04, 17 
Temmuz 2009. 
89SALTO-YOUTH, “ SALTO-YOUTH EuroMed”, (Çevrimiçi) http://www.salto-
youth.net/saltoeuromed/,  17 Temmuz 2009. 
90 SALTO-YOUTH, “ SALTO and Inclusion”,  (Çevrimiçi) http://www.salto-youth.net/inclusion/, 17 
Temmuz 2009. 
91 SALTO-YOUTH, “Salto Information Resource Centre”, (Çevrimiçi) http://www.salto-
youth.net/irc/, 17 Temmuz 2009. 
92SALTO-YOUTH, “About Salto Participation”, (Çevrimiçi) http://www.salto-
youth.net/aboutparticipation/, 17 Temmuz 2009. 
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ülkeleriyle Güney Doğu Avrupa’daki Komşu Ortak Ülkeler arasındaki iş 

birliğini desteklemektedir.93 

• SALTO Gençlik Kaynak Merkezi – Eğitim ve İşbirliği: Almanya’da 

bulunan Kaynak Merkezi, eğitim stratejilerinde, eğitim kurslarında ve 

Avrupa eğitim kuruluşları ile eğitmenler arasında iş birliğinde kalitenin 

gelişmesini desteklediği gibi Youthpass’ın da uygulama ve geliştirme 

faaliyetlerini koordine eder. 

SALTO Kaynak Merkezleri, Avrupa Komisyonu’nun Gençlik Programı 

çerçevesinde gençlik örgütlerini ve Ulusal Ajansları destelemek üzere gençlik 

çalışması ve kaynakları sunmakta ve eğitimler, irtibat kurma faaliyetleri 

düzenlemektedir. SALTO’nun amacı gençlik alanındaki diğer aktörlerin işlerini 

sahiplenmek değil, varolan girişimleri desteklemek ve bu girişimler arasında sinerji 

yaratmaktır. SALTO tarafından hayata geçirilen işbirliği çalışmaları şu şekildedir: 

• Ulusal Ajanslar ve Koordinatörlerle işbirliği içinde, Avrupa’da öncelikli 

konulara ve Ulusal Ajansların ihtiyaçlarına yönelik eğitim kursları 

düzenlemek, 

• Avrupa Konseyi ve Avrupa Komisyonu arasındaki Avrupa Gençlik 

Çalışanları Eğitim Ortaklığı ile Coyote ve Eğitim Havuzu T-Kits gibi 

yayınlar hakkında iki kuruluşun internet sitelerini bağlantılandırmak ve 

eğitmen toplantılarının eş koordinasyonunda çalışmak, 

• SALTO Avrupa-Akdeniz Kaynak Merkezi özelinde, Avrupa Konseyi ve 

Avrupa Komisyonu arasındaki Avrupa-Akdeniz Ortaklık anlaşmasının 

ortaklığını yapmak, 

• SALTO, Avrupa Gençlik Forumu ile işbirliği yapmakta ve Forum’un 

eğitmenleri, SALTO’nun eğitmen havuzunda da listelenmektedir.94 

                                                 
93 SALTO-YOUTH, “Who are We?”, (Çevrimiçi) http://www.salto-youth.net/seeinshort/, 17 Temmuz 
2009. 
 
94 SALTO-YOUTH, (Çevrimiçi) http://www.salto-youth.net/about/, 18 Temmuz 2009. 
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6. Eurodesk Ağı 

1990’da kurulan Eurodesk Ağı, gençlik alanında genel bilgilerin yanında 

ulusal, yerel, bölgesel düzeyde bir dizi Avrupa bilgisi sunar ve Gençlik Programı’nın 

tanıtılmasına destek olur. Eurodesk Ağı’nın sağladığı hizmetler şu şekilde 

sıralanabilir: 

• Herkese açık olan sorulara yüz yüze, telefon, e-posta, fax vb. yöntemlerle 

cevap alma imkanı, 

• Soru sahiplerine öneri ve yardım, 

• Yayınlar ve Kaynaklar, 

• Seminerler, konferanslar, bilgilendirme faaliyetleri, 

•  Avrupa bilgilerine internetle ulaşım, 

• Eğitim ve destek hizmetleridir. 

Eurodesk, Avrupa Gençlik Portalı verilerinin güncellenmesi, tanınır olması ve 

geliştirilmesi için Avrupa Gençlik Bilgi ve Danışma Ajansı (ERYICA), ve Avrupa 

Gençlik Kartı Örgütü (EYCA) ile iş birliği kurar. Eurodesk Ağı’nın ulusal partnerleri 

Program ülkelerinden oluşmaktadır.95 

 

7. Euro-Med Gençlik Platformu 

Resmi olarak Eylül 2003’te başlatılan Euro-Med Gençlik Platformu, Avrupa 

ülkeleri ile Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerin gençlik alanında iş birliği, ağ ve değişim 

faaliyetlerini teşvik etmek amacıyla kurulmuştur. Hoşgörü ve karşılıklı anlayışın 

olduğu bir ortamda bölge gençlerini bir araya getirmeyi, kuruluşların kapasite 

oluşturmalarına yardımcı olmayı, katılımı arttırmayı, ilgili bilgilerin ve iyi 

                                                 
95 Eurodesk, (Çevrimiçi) http://www.eurodesk.org/edesk/EurodeskNetwork.do?go=2, 18 Temmuz 
2009. 
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uygulamaların paylaşımını sağlamayı amaçlamaktadır. Ortak arama havuzu, tartışma 

forumu ve ülke profillerinin yanında gençlik girişimlerinin finansmanı hakkında da 

bilgiler sunmaktadır.96 

 

E. AVRUPA BİRLİĞİ’NE ÜYE ÜLKELERDEKİ GENÇLİK 

POLİTİKALARI UYGULAMALARI 

 Avusturya’da gençlik politikası Federal Sosyal Güvenlik ve Nesiller 

Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Gençler için müfredat dışı eğitim faaliyetleri, 

gençlik politikası projeleri için ilgili alandaki kurumlara mali destek, müfredat dışı 

eğitim faaliyetlerini sağlayabilmek için personel eğitimi bakanlığın sorumlulukları 

arasındadır. Federal Eğitim, Bilim ve Sanat Bakanlığı ise gençlerin eğitiminden, 

öğretmenlerin ve eğitimcilerin eğitiminden, gençlik alanını ve gençleri hedef alan 

uluslararası programları araştırmaktan sorumludur. Avusturya gençlik politikasının 

önceliği, problemli gençlere yardım etmek ve gençlerin korunmasıdır.97 

Almanya gençlik politikasının temel amacı, ülkelerinin kültürel, siyasal ve 

sosyal yaşamına aktif katılabilmeleri için gençlerin istek ve kapasitelerini arttırmak; 

gençlerin gelişimi için gönüllü kuruluşlarla ve gençlik kuruluşlarıyla yasal organların 

yasal iş birliğini sağlamaktır. Farklı alanlarda çalışmalar yapan gönüllü kuruluşlar 

Belediye Gençlik Konseyleri ile iş birliği içinde farklı aktiviteler düzenlemektedirler. 

Gençlik çalışmalarının teşvikinden ve çalışmaların hibeyle desteklenmesinden 

sorumlu bölgesel gençlik birimleri yer almaktadır. Ayrıca ulusal düzeyde, gençlik 

hizmetlerinin temel yönlerine ve gençlik sorunlarına ilişkin tavsiyelerde bulunan 

Gençlik Konuları Federal Danışma Kurulu bulunmaktadır.98 

                                                 
96 Euromed Platform, (Çevrimiçi) http://www.euromedp.org/default.asp?module=content&id=28, 18 
Temmuz 2009. 
97 European Youth Directory, “Austria”, (Çevrimiçi)  
http://www.infoyouth.org/UDIP/GB/GB_2_1_2.htm, 19 Temmuz 2009. 
98European Youth Directory, “Germany”, (Çevrimiçi)  
 http://www.infoyouth.org/article1440.html, 10 Eylül 2009. 
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Bulgaristan’da gençlik politikalarından Gençlik ve Spor Ulusal Ajansı 

sorumludur. Ana görevi başta Sivil Toplum Kuruluşları olmak üzere, diğer 

kuruluşların projelerini koordine etmek ve yerel girişimlere finans sağlamaktır. 

Ajans’ın Bulgar toplumunda bireysel gençlik projelerini teşvik etmek üzere kurulmuş 

bir Gençlik Departmanı bulunmaktadır. Bulgaristan gençlik politikasının öncelikleri: 

Gençlerin kültürel ve sosyal hayata teşvik edilmesi; reform sürecine gençlerin 

katılımını sağlamak; gençlerin yaratıcı kültürel ve entelektüel ifadelerini, mali 

sınırlamalar elverdiğince korumak; gençlere destek olarak gelişimlerini sağlamak ve 

onları teşvik etmektir.99 

Çek Cumhuriyeti gençlik politikalarının öncelikleri: Konut, eğitim, istihdam, 

gençlik katılımı, gençliğin korunması ve sağlıktır. Gençlik politikalarının 

sorumluluğunu Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Refah 

Bakanlığı paylaşmaktadır.100 

Danimarka’da gençlik konularından Eğitim Bakanlığı sorumludur. 

Hükümetin gençlik politikalarının hedefleri: Etki ve sorumluluk; bütün gençler için 

eğitim; gençler için tam istihdam; gençler için bilgi teknolojilerine erişim; 

geliştirilmiş rehberlik ve danışmanlık hizmetleri; gençlerin hayatında bir temel 

oluşturulması; iyi işleyen konut alanları; kültürel çeşitlilik ve farklı araştırma 

yöntemleriyle gençler hakkında bilgi edinilmesidir. 

Estonya’da gençlik politikalarından Eğitim Bakanlığı sorumludur ve gerekli 

hallerde diğer bakanlıklarla koordinasyonu sağlar.101 

Finlandiya gençlik politikası, sosyalleşme ve somut eylemler üzerine 

odaklaşarak eğitim, öğretim ve ekonomi gibi konuları ele alacak şekilde kapsamını 

genişletmiştir. Gençlerin yaşam koşullarını içine alan bu yeni eğilim, yerel otoritelere 

daha fazla yetki, projelerde daha fazla özgürlük ve esneklik sağlamaktadır. Eğitim 

                                                 
99 European Youth Directory, “Bulgaria”, (Çevrimiçi)  
http://www.infoyouth.org/UDIP/GB/GB_2_1_4.htm, 19 Temmuz 2009. 
100 Ministry of Education, Youth and Sports of Czech Republic, (Çevrimiçi) 
http://www.msmt.cz/areas-of-work/youth-2, 19 Temmuz 2009. 
101European Youth Directory, “Estonia”, (Çevrimiçi) 
http://www.infoyouth.org/UDIP/GB/GB_2_1_7.htm, 20 Temmuz 2009. 
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Bakanlığı hükümet düzeyinde gençlik politikası geliştirilmesi için diğer bakanlıklarla 

birlikte koordinasyondan sorumludur. 1992’de kurulan gençlik projeleri ve 

işbirliğinden sorumlu Ulusal Ajans (ALLIANSSI),  gençlik bilgi hizmetlerini ve 

sosyal çalışanları yönetmekte, konuyla ilgili kitaplar çıkarmaktadır. 

Fransa’da gençlik politikasından Gençlik ve Spor Bakanlığı sorumludur. 

Gençlik ve topluluk eğitim politikalarının uygulamalarını hazırlar, koordinasyonunu 

sağlar ve değerlendirir. Şehir içi projeler başta olmak üzere, gençler için, bakanlıklar 

arası projelerin koordinasyonuna katkıda bulunmaktadır.  

Bakanlığın Gençlik Politikası Birimi,  çocuklar ve gençlerin okul dışındaki 

dönemleri için eğitim politikalarının geliştirilmesini denetler. Küçüklerin 

korunmasına ilişkin politikaların geliştirilmesinden ve uygulanmasından, gençlik 

katılımından, projelerinden ve bakanlıklar arası projelerde bakanlığın temsil 

edilmesinden sorumludur.  

Toplum eğitimi ve Gönüllü Kuruluşlar Birimi, gençlik ve toplum eğitim 

sektörlerinde çalışan gönüllü kuruluşlara destek sağlar ve toplumun eğitim 

yaklaşımın bir parçası olarak, kültürel ve sosyal uygulamaların geliştirilmesi 

kolaylaştırır. Gönüllü kuruluşların içinde bulunduğu sektörün teşvik edilmesini 

sağlar ve gençlik, toplum eğitim sektörlerinde Avrupa ve uluslararası ilişkiler 

bağlarının gelişmesine katkıda bulunur.102 

Akdeniz ülkelerinde Sivil Toplum Kuruluşları’na üyelikler artmakta, 

Yunanistan’da AB programları hükümet tarafından büyük ölçüde desteklenmektedir. 

Yunanistan’da 30 Yaş Altı Programı, bir acil eylem planı olup, Yunanistan’ın yeni 

nesille kaynaşmasına yönelik devlet ve toplum güçlerinin evrensel hareketliliğini 

amaçlamaktadır. Ayrıca program, ulusal düzeyde girişimlerin ve önlemlerin 

taahhüdünü,  yerel düzeyde yerel makamların iş birliğini kapsamaktadır.103 

                                                 
102 European Youth Directory, “France”, (Çevrimiçi) 
http://www.infoyouth.org/UDIP/GB/GB_2_1_10.htm, 20 Temmuz 2009. 
103 European Youth Directory, “Greece”, (Çevrimiçi) 
http://www.infoyouth.org/UDIP/GB/GB_2_1_11.htm, 22 Temmuz 2009. 
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İsveç Entegrasyon ve Cinsiyet Eşitliği Bakanlığı, İsveç’teki gençlik 

politikasının uygulanmasından ve koordinasyonundan, gençlik örgütleri ve gençlik 

alanında uluslararası işbirliğinden sorumludur. Bakanlık, gençlik çalışmalarından 

sorumlu yapı olan Ulusal Gençlik İşleri Kurulu ile çalışır. Kurul tarafından sivil 

toplum örgütleri, projelere ve uluslararası iş birliğine destek olmak için İsveç 

Hükümeti adına fonlar verilmektedir.  

İsveç ulusal gençlik politikası tüm gençlere yöneliktir ve gençlerin her 

düzeyde katılımı çok önemlidir. Gençlik politikası, gençlere eşit fırsatlar ve adil 

koşullar vermeye çalışmaktadır.104 

Lüksemburg’da bakanlıklardan temsilcilerin, gençlerden ve gençlik 

örgütlerinden delegelerin yer aldığı gençlik konularından sorumlu bir Gençlik Üst 

Konseyi, İspanya’da ise bakanlıklar arası gençlik komitesi bulunmaktadır. 

Hollanda’da gençlik politikasında temel aktörler, devlet yönetim organları 

(merkezi, bölgesel ve yerel), sivil toplum (kilise, gönüllü kuruluşlar, diğer 

örgütler…v.b.), ve ailelerdir. Sağlık, Sosyal Refah ve Spor Bakanlığı, diğer 

bakanlıklarla uygulanan projelerin koordinasyonundan, gençlik politikasının ana 

yönelimlerinin oluşturulmasından, gençlik katılımını teşvik etmekten sorumludur. 

Gençlik politikası açısından, Portekiz Hükümeti’nin önceliği, gençleri ülkenin 

sosyal ve siyasal hayatına daha fazla katılımlarını teşvik etmek, böylece onları, 

toplumun sosyal ve ekonomik entegrasyonuna kolayca dahil etmektir. Gençlerin 

karar alma sürecinde yer almaları önemlidir.105 

 

 

                                                 
104 The Swedish National Board for Youth Affairs , “Swedish National Youth Policy” 
(Çevrimiçi)http://www.ungdomsstyrelsen.se/english_kat/0,2685,1413,00.html, 22 Temmuz 2009. 
105 European Youth Directory, “Portugal”, (Çevrimiçi) 
http://www.infoyouth.org/UDIP/GB/GB_2_1_23.htm, 22 Temmuz 2009. 
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İkinci Bölüm 

AVRUPA BİRLİĞİ GENÇLİK POLİTİKASININ GELİŞİMİNİ 

ETKİLEYEN KURUMLAR VE GENÇLİK POLİTİKALARI 

 

I. Birleşmiş Milletler 

Birleşmiş Milletler, 1945 yılında İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra, uluslararası 

barış ve güvenliğin korunması, uluslararasında ilişkilerin dostça sürdürülmesi, daha 

iyi yaşamın ve insan haklarının geliştirilmesi ve bu konuda uluslararası iş birliğinin 

gerçekleştirilmesi için 51 ülke tarafından kurulmuştur. 

Birleşmiş Milletler’in çalışmaları dünyanın farklı bölgelerine ulaşmakta, 

sürdürülebilir kalkınma, çevre ve mültecilerin korunması konularından insan hakları, 

sosyal ve ekonomik kalkınma, uluslararası sağlık, büyüyen gıda üretimi konularına 

kadar pek çok farklı alanla ilgili çalışmalar yürütmektedir. Gelecek nesiller için daha 

güvenli bir dünya bırakmayı amaçlayan Birleşmiş Milletler’in 192 üye ülkesi 

bulunmaktadır. 

 

A. Birleşmiş Milletler Gençlik Programı 

Birleşmiş Milletler (BM) gençliği 15–24 yaş arası kişiler olarak 

tanımlamaktadır. Gençler dünya nüfusunun %18’ini, 5-14 yaş arası çocuk nüfus ise 

%19.8’ini oluşturmaktadır. BM verilerine göre günümüzde yaklaşık olarak 1 milyar 

genç yaşamaktadır. Dünya gençliğinin %60’ ı Asya’da, genel olarak bakıldığında 

%85’i gelişmekte olan ülkelerde, %23’ü ise Afrika, Latin Amerika ve Karayipler’de 

yaşamaktadır. 2025’te gelişmekte olan ülkelerdeki gençlerin sayısı %89.5’e 

yükselecektir. Bu yüzden her ülkenin kalkınma gündeminde gençlik sorunlarının da 

yer alması ve ülke politikası açısından ele alınması gerekmektedir.



 
 

69

1 

Birleşmiş Milletler Gençlik Programı, Birleşmiş Milletler Sekreterliği içinde 

Birleşmiş Milletler’in Ekonomik ve Sosyal İşler Departmanı, Sosyal Politika ve 

Kalkınma Komisyonu’nun ve Sosyal Entegrasyon Bölümü’nün bir parçası olarak 

çalışmaktadır. Gençlerin küresel duruma bir bilinç oluşturmalarını sağlamak için 

kendi hak ve hedeflerini tanıtmayı amaçlamaktadır. Barış ve kalkınma konularındaki 

karar alma sürecine gençlik katılımının arttırılması amacıyla çalışmaktadır. 

Gençlik programı, yukarıda belirtilen amaçların yanı sıra ulusal gençlik 

politikalarını, ulusal gençlik koordinasyon mekanizmalarını, sosyal ve ekonomik 

kalkınmanın önemli bir parçası olarak ulusal gençlik programlarını ve eylemlerini, 

idari ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğini, her seviyede gençlerin karar 

alma sürecine katılımlarını desteklemek ve onların ulusal kalkınma ile uluslararası iş 

birliği üzerindeki etkisini arttırmak için kurulmuştur.2 

 

1. Birleşmiş Milletler’in Gençlik Alanındaki Faaliyetleri 

1965 yılında Birleşmiş Milletler Üye Ülkeleri tarafından “Gençler Arasında 

Barış İdeallerini, Ortak Saygıyı, İnsanlar arası Anlayışı Geliştirmek Üzerine Bildiri” 

onaylanmıştır. Bildiride gençlerin, barış, adalet, özgürlük ve karşılıklı saygı ve 

anlayış ruhu içinde, tüm insanlar ve millet için eşit haklar teşvik edilerek 

büyütüleceği belirtilmektedir.3 

1985 yılı BM Genel Kurulu’nun çağrısı ile “Uluslararası Gençlik Yılı: 

Katılım, Kalkınma, Barış” ilan edilmiş, dünyada gençlerin oynadığı rolün önemi, 

kalkınmaya ve BM Şartı’nın amaçlarına olan katkısı vurgulanmıştır. 

                                                 
1 The United Nations,  (Çevrimiçi) http://www.un.org/esa/socdev/unyin/qanda.htm, 24 Temmuz 2009. 
2 The United Nations, “UN Programme on Youth” (Çevrimiçi) 
http://www.un.org/esa/socdev/unyin/mandate.htm, 24 Temmuz 2009. 
3 The United Nations, “Declaration on the Promotion among Youth of the Ideals of Peace, Mutual 
Respect and Understanding between Peoples”, (Çevrimiçi) 
http://www.un.org/esa/socdev/unyin/documents/ares2037.pdf, 25 Temmuz 2009. 
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BM, Uluslar arası Gençlik Yılı’nın 10 yıl sonrasında uluslararası bir 

stratejiyle 2000 Yılı ve Sonrası Gençlik İçin Dünya Eylem Programı’nı çıkarmıştır. 

Gençlik için Dünya Eylem Programı, ulusal ve uluslararası destekle dünyanın farklı 

köşelerinden gençlerin durumunu iyileştirmek için politika çerçevesi ve kurallar 

sağlar. Dünya gençliğini ilgilendiren 15 öncelikli konuda eyleme geçilmesinin 

gerekliliğini vurgular. Program’ın toplum tarafından belirlenen öncelikli konuları: 

Eğitim, istihdam, açlık ve yoksulluk, sağlık, çevre, uyuşturucu kullanımı, gençlik 

suçları, boş zaman faaliyetleri, genç kızlar ve kadınlar, gençlerin toplum hayatına, 

karar alma mekanizmalarına tam ve etkin katılımı, küreselleşme, bilgi ve iletişim 

teknolojileri, HIV/AIDS, silahlı çatışma ve nesiller arası ilişkilerdir.4  

Gençlik için Dünya Eylem Programı, hükümetleri gençlik konularında daha 

duyarlı yapmayı, gençleri sorunun bir parçası değil, çözümün bir parçası olarak 

görmeyi amaçlamaktadır. Program’ın uygulanması, sivil toplum kuruluşları ve özel 

sektörün desteğiyle hükümetlerin sorumluluğundadır. Bu nedenle bütünleşmiş bir 

gençlik politikası olmayan hükümetler, çözümün bir parçası olarak karar alma 

süreçlerine gençleri katmalı, sektörler arası ulusal gençlik eylem planını 

oluşturmalıdır. 

Birleşmiş Milletler Gençlik Programı, gençlik alanında farklı konular üzerine 

çalışmalarını sürdürmektedir. Program’ın önemli bir görevi de gençlerin genel 

durumu hakkında rapor hazırlanmasıdır. 2007 Dünya Gençlik Raporu, gençlik 

alanındaki ilerlemeleri, gençliğin yetişkinliğe geçişte karşılaştığı bir takım güçlükleri 

ortaya koymaktadır. Gençlik Raporu’nda da vurgulandığı gibi gençler, kendileri için 

daha iyi bir yaşam alanı istemektedirler. Gençler için yeterli yatırımların olmaması, 

küreselleşme ve dünya ekonomisindeki değişikliklere bağlı zorluklar, sosyal ve 

kültürel kısıtlamalar, gençliğin kalkınmasında ve katılımında olumsuzluklar ortaya 

çıkarmaktadır. Gençlerin sahip oldukları potansiyelden yararlanmak ve ulusal 

kalkınmaya katkıda bulunmak için gençlerin kalkınmasını ve katılımını sağlayan bir 

ortama ihtiyaç duyulmaktadır. Birleşmiş Milletler Gençlik Programı, diğer gençlik 

                                                 
4 Son 5 konu, Genel Kurul’un onayıyla 2007 yılında eklenmiştir. 
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bürolarıyla birlikte etkili ve ileriye dönük bir şekilde gençlik kalkınması sağlamak 

için çalışmaktadır. 

2000 Yılı ve Sonrası Gençlik İçin Dünya Eylem Programı bilincini daha iyi 

teşvik etmek için Genel Kurul tarafından 1995 yılında faaliyetleri destekleyici bir 

gün oluşturulmasına karar verildi. 8–12 Ağustos 1998 tarihleri arasında Lizbon’da 

gerçekleştirilen Dünya Gençlerden Sorumlu Bakanlar Konferansı’nda, tüm BM 

birimlerinin ve bölgesel kuruluşların gençlik politikalarına daha fazla finansal destek 

sağlaması, tüm gençlerin bilgi teknolojilerine eşit erişiminin sağlanması, gençler için 

eğitim kalitesinin arttırılmasının gerekliliği vurgulanmış, 12 Ağustos’un Dünya 

Gençlik Günü olarak ilan edilmesi önerilmiştir. Genel Kurul tarafından 17 Aralık 

1999’da bu öneri onaylanmıştır. İlk Uluslararası Gençlik Günü 12 Ağustos 2000 

tarihinde kutlanmıştır. 

Önceki yıllarda düzenlenen Uluslararası Gençlik Günü Kutlamaları şu 

konuları içermektedir5: 

— UGG 2008 Gençlik ve İklim Değişikliği: Eylem Zamanı 

— UGG 2007 Görünür, Dinlenir Ol: Kalkınma için Gençlik Katılımı 

— UGG 2006 Yoksullukla Birlikte Mücadele 

— UGG 2005 Gençlik için Dünya Eylem Programı + 10: Sorunlar için 

Sözler Verme, 

— UGG 2004 Nesiller arası Bir Toplumda Gençlik, 

— UGG 2003 Her yerde Gençler için İyi ve Verimli İş Bulma, 

— UGG 2002 Şimdi ve Gelecek İçin: Sürdürülebilir Kalkınma Gençlik 

Eylemi 

— UGG 2001 Sağlık ve İşsizlik 

                                                 
5 The United Nations, “International Youth Day”, (Çevrimiçi) 
http://www.un.org/esa/socdev/unyin/iyouthday.htm, 25 Temmuz 2009. 
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Birleşmiş Milletler, gençlik istihdam sorununa önem vermiş, konuyla ilgili 

olarak Genel Sekreterlik 2000 yılındaki Binyıl Zirvesi’nde vizyonuna uygun olarak 

Genç İstihdam Ağı oluşturmayı önermiştir. GİA özel sektörde, sivil toplumda ve 

ekonomi politikasında en yaratıcı liderleri çizen, zor durumlarda gençlere gerçek bir 

şans verecek yaratıcı yaklaşımları ve iyi, verimli iş bulmayı amaçlayan, gençlik 

istihdamı odaklı çalışan, üst düzey bir politika ağıdır.6 

2004 yılında GİA’nın çalışmalarına tavsiyelerde bulunması ve rehberlik 

etmesi amacıyla büyük uluslararası ve bölgesel gençlik kuruluşlarının 

temsilcilerinden oluşan GİA Gençlik Danışma Grubu kurulmuştur. Gençlik Danışma 

Grubu, farklı gençlik faaliyetlerinin kapasitesini arttırmak için ulusal düzeyde 

gençlik kuruluşlarını tespit etmeye de yardımcı olmaktadır.7 

Gençliğin istihdamı konusunda, ekonomik olarak refaha erişmiş ülkeler 

dikkat çekmektedir. Bazı gelişmiş ülkeler, göçmenlerin entegrasyonu konusunda 

sıkıntılar yaşarken, azalan nüfusları nedeniyle işgücü seviyesini koruyabilmek için 

genç göçmenlere ihtiyaç duyacaktır. Örn: Avrupa, Rusya, Doğu Asya ve Pasifik 

ülkelerinde daha fazla genç göçmen işçi alınmadığı takdirde 2005–2025 yılları 

arasında işgücünde 43 milyonluk bir azalma yaşanacaktır.8 

Buna göre Birleşmiş Milletler’in belirttiği istihdamla ilgili Ulusal Eylem 

Planında yer alması gereken birkaç nokta şu şekilde sıralanabilir9:  

• İşgücünün vasıflarını arttırmak için yoğun ve sertifikalı eğitimler de dahil 

olmak üzere, geniş çaplı ve etkin mesleki eğitim projeleri ve uygulamaları 

gerçekleştirmek, 

                                                 
6 The United Nations, (Çevrimiçi) http://www.un.org/esa/socdev/unyin/mandate.htm, 25 Temmuz 
2009. 
7 The United Nations, (Çevrimiçi) http://www.un.org/esa/socdev/unyin/agenda.htm, 25 Temmuz 
2009. 
8 David J. McKenzie, “A Profile of the World’s Young Developing Country Migrants”, World Bank 
Development Research Group; Institute for the Study of Labour Discussion Paper Series, 
No.2948, July 2007, p. 2. 
9 Aygen Aytaç  v.d. , Human Development Report Turkey 2008: Youth in Turkey, Ankara, Desen 
Ofset AŞ.,2008, p. 94. 
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• Bölge farklılıkları göz önüne alınarak bölgesel kalkınma ve rekabet 

kutupları yaratmak, 

• Geleneksel sektörleri, ileri teknoloji desteği alarak modernleştirmek, 

• Tarımın modernleştirilmesi ve tarım bölgelerinde tarım endüstrilerini 

teşvik etmek, 

• Gençlerin, Bilişim Teknoloji şirketleri kurması konusunda onları 

desteklemek ve teşvik etmek, 

• Küçük ve Orta ölçekli işletmelerin teknolojik ihtiyaçlarını göz önüne 

alarak desteklemek, 

• Dış ülkelerden Ar-Ge işleri almaktır. 

 

2. Birleşmiş Milletler Ulusal Gençlik Politikası’nın Oluşturulması 

Birçok ülke, 2000 Yılı ve Sonrası Gençlik İçin Dünya Eylem Programı’ndan 

yararlanarak ulusal gençlik politikalarını oluşturmuş, diğer ülkeler için de bu 

çalışmalar rehber olmuştur. Birleşmiş Milletler, ulusal gençlik politikasının 

oluşturulması yolunda 10 önemli adımı esas almaktadır10: 

a. Katılım 

Gençlik politikası yararlanıcılarının, politikanın oluşturulma sürecinde en 

başından başlayarak, tasarım, uygulama ve değerlendirme aşamalarına dahil edilmesi 

gerekmektedir. Gençlerin ihtiyaçlarına cevap verecek en iyi gençlik politikasının 

oluşturulması için gençlik, sivil toplum kuruluşları, ilgili hükümet dairelerinin ve 

BM kuruluşlarının katılımı gereklidir. 

 

                                                 
10 The United Nations, “ Ten Steps to National Youth Policy Formulation” (Çevrimiçi) 
http://www.un.org/esa/socdev/unyin/nationalpolicy.htm, 27 Temmuz 2009. 
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b. Tanım 

Ulusal Gençlik Politikası oluştururken öncelikle gençlik kavramının 

tanımlanması ve kime genç denildiğinin açıkça belirtilmesi gerekmektedir. Örn: BM, 

15–24 yaş arasındaki kişileri genç olarak tanımlamaktadır. 

 

c.Durum Analizi 

Ulusal Gençlik Politikası oluşturacak ülkenin, gençlerin gelişim profilini 

yapması gerekmektedir. 2000 Yılı ve Sonrası Gençlik İçin Dünya Eylem Programı 

Genel Kurulu’nun hazırladığı 15 öncelikli konu örnek gösterilebilir. Yaş, cinsiyet, 

kırsal-kentsel, etnik, eğitim seviyesi, aile gelir durumu göz önüne alınarak 

kategorilere ayrılabilir ve çıkan sonuçlara göre öncelikler belirlenebilir. 

 

d. Kaynaklar 

Ulusal Gençlik Politikasını oluşturacak ülke, hükümetin politikaları, 

programları, mali yollar, sivil toplum örgütleri, gençlik kuruluşları, mevcut ağlar, 

özel girişimler ve yasal çerçeveden oluşan kaynaklarını önceden belirlemelidir. 

Gençlerin ihtiyaçları, uygun kaynaklarla karşılaştırılmalı, uzun vadeli ve ölçülebilir 

kısa vadeli hedefler belirlenmeli, buna göre hareket planı oluşturulmalıdır. 

 

e. Deneyim 

Ulusal Gençlik Politikasının oluşturulmasında deneyimler büyük bir önem 

taşımaktadır. Özellikle daha önce hükümetlerin gerçekleştirdiği gençlik ve gençlik 

geliştirme projeleri önemli bilgi kaynaklarıdır. Bu nedenle tüm kuruluşlardan uygun 

kaynaklar araştırılmalı,  konuyla ilgili uzmanlardan bilgi alınmalıdır. 
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f. Bilgi 

Ulusal Gençlik Politikası, ulusaldan yerel düzeye kadar gerekli siyasi ve 

sosyal bağlılığı yaratma olarak tanınmıştır. İletişim yollarının kurulması ve 

sürdürülmesi ilişkileri geliştirmektedir. Bu alanda elde edilen deneyimlerle gençliğin 

durumuna ve gençlik politikasının uygulanmasına yönelik hükümet anlayışı da 

gelişecektir. 

 

g. Kurumsal Yapı 

Gençliğin gelişimi sektörler arası bir yaklaşımdır. Bu nedenle hükümet 

bünyesinde sektörler arası hizmet verebilecek rehberlik makamına ihtiyaç vardır. 

Gençlik politikasının, ulusal gelişim planına dahil edilmesini sağlamak ve çeşitli 

bakanlıkların gençlik sorunları üzerine yaptığı çalışmaları takip etmek üzere bir 

bakanlık ya da bakanlığın bölümü olarak rehberlik makamı kurulmalıdır. Böyle bir 

makamın kurulması sektörler arası plan ve programların uyumu açısından da önem 

taşımaktadır. 

 

h. Siyasi Taahhüt 

Ulusal Gençlik Politikasının hükümet tarafından kabul edilmesi ve ulusal 

yasama organı tarafından resmi olarak yürürlüğe girmesi, Ulusal Gençlik 

Politikası’na ve sürdürülmesine siyasi olarak da önem verildiğini göstermektedir. 

i. Yerel Şartlara Uyum 

Ulusal Gençlik Politikası, yerel ve bölgesel düzeye indirilmeli, buna göre 

gençliğin o bölgeye has ihtiyaçları belirlenmelidir. 
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j. Denetleme ve Değerlendirme 

Yeni gelişmeler ve gençlerin ihtiyaçları göz önüne alınarak hedefler 

belirlenmeli, nüfus sayımlarında, belirli konulara yönelik nüfus sayımlarında ya da 

benzer nitelikteki anketlerde gençliğin gelişimiyle ilgili sorulara da yer verilmelidir. 

Belirli çalışmaların ve araştırmaların sonucunda anlayış, davranış ve amaç gibi 

göstergeler ortaya çıkabilmektedir. 

Birleşmiş Milletler, gençlik politikası alanında önemli faaliyetler 

gerçekleştirmiş, tecrübelerini üye ülkelerle de paylaşmıştır. Gerçekleştirdiği 

çalışmalar Avrupa gençlerini olduğu kadar dünya gençliğini de etkilemekte, AB’nin 

gençlik politikasının gelişimine de katkıda bulunmaktadır. 
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II. Avrupa Konseyi 

5 Mayıs 1949’da 10 ülke11 tarafından kurulan Avrupa Konseyi, 47 üye 

ülkesiyle hemen hemen tüm Avrupa kıtasını kapsamaktadır. 27 uluslu AB’den 

ayrıdır ancak AB’ye katılan ülkeler önce Avrupa Konseyi’ne katılmıştır. Merkezi 

Strazburg’da bulunan Konsey, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne ve bireylerin 

korunmasına yönelik diğer referans metinlerine dayanan ortak ve demokratik ilkeleri 

geliştirmeyi amaçlamaktadır. Konseyin kuruluş amaçları şu şekilde sıralanabilir12: 

• İnsan haklarını, çoğulcu demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü korumak, 

• Avrupa kültürel kimliğinin ve çeşitliliğinin gelişimini teşvik etmek, bu 

konudaki bilinci desteklemek, 

• Avrupa toplumunun karşılaştığı sorunlara ortak çözümler bulmak, 

• Avrupa’da siyasi, yasal ve anayasal reform desteği ile demokratik istikrarı 

güçlendirmektir. 

Avrupa Konseyi, gençlik politikasının mimarı sayılmakta, gençlik alanında 

yaptığı çalışmalarla AB’nin gençlik politikasının gelişimini etkilemektedir. 

 

A. Avrupa Konseyi Gençlik Politikası 

Avrupa Konseyi’nin gençlik için temel hedefi, gençlerin aktif vatandaşlar 

olabilmelerini ve aktif vatandaşlığı başarıyla sürdürebilmelerini sağlamak için 

gerekli koşulları sağlamak ve Avrupa’da sivil toplumun güçlendirilmesini 

sağlamaktır.  

                                                 
11 Avrupa Konseyi’nin kurucu ülkeleri: Belçika, Danimarka, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, 
İsveç, İtalya, Lüksemburg ve Norveç’tir. 
12 Council of Europe,  (Çevrimiçi) http://www.coe.int/aboutCoe/index.asp?page=nosObjectifs&l=en, 
30 Temmuz 2009. 
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Avrupa Konseyi, gençlerin katılımlarını arttırarak, topluma entegre 

olmalarını, yaygın ve örgün öğretim imkanlarıyla kendilerini geliştirebilmelerini 

sağlayacak bir gençlik politikasının gerekliliğini vurgulamaktadır.  

Avrupa Konseyi’nin 2009 yılı için gençlik alanında gerçekleştireceği 

programlarda dört ana önceliği bulunmaktadır: 

• İnsan Hakları Eğitimi ve Kültürlerarası Diyalog 

• Gençlik Katılımı ve Demokratik Vatandaşlık 

• Sosyal Uyum ve Gençlerin Dahil Edilmesi 

• Gençlik Politikası Gelişimi 

 

1. İnsan Hakları Eğitimi ve Kültürlerarası Diyalog 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde tanımlanan insan haklarının tanıtımı, 

Konsey’in amaçlarının temel unsurudur. Sözleşme, bu süreç için gerekli bir ön şart 

niteliğinde olup, insan hakları eğitimi de katkı sağlayıcı önemli bir araçtır. 

Konsey, insan hakları ile ilgili eğitim çalışmalarına ağırlık vererek, 2000 

yılında insan hakları eğitimi üzerine gençlik programı başlatılmasına karar vermiştir. 

Program Avrupa çapında insan hakları için eğitim ve öğrenmeye yönelik önemli bir 

fırsat olmuştur. Program, Konsey’in kültürlerarası öğrenme, katılım ve azınlık 

gençlerin güçlendirilmesi konularındaki kazanımları ile Konsey’in gelişmekte olan 

eğitim yaklaşımlarındaki uzmanlığı üzerine kurulmuştur.  

2009 yılında programdan beklenen sonuçlar şöyledir13: 

• Gençlik kuruluşlarının ve gençlik çalışanlarının, insan hakları 

çerçevesinde çatışmaların barışçıl dönüşümü ve kültürlerarası diyalog 

                                                 
13 Council of Europe, “Human rights education and intercultural dialogue”, (Çevrimiçi) 
http://www.coe.int/t/dg4/youth/Coe_youth/human_rights_en.asp#TopOfPage, 1 Ağustos 2009. 
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üzerine gerçekleştirilecek çalışmalarda daha fazla katılımının ve yeterli 

donanımın sağlanması, 

• Gençlik çalışmalarında dinler arası iş birliğinin ve gençlik alanında 

çalışan diğer ilgili ortaklarla işbirliğinin desteklenmesi, 

• İnsan hakları ile gençler ve çocukların teşvik edilmesinde etkin eğitmen 

ve çoğaltıcı ağlarının birleştirilmesi ve genişletilmesi, 

• Yerel düzeyde gerçekleştirilen, insan hakları eğitimi ve kültürlerarası 

diyalog ile ilgili gençlerin iyi uygulamalarının desteklenmesi ve teşvik 

edilmesi, 

• İnsan hakları eğitimi uygulama kalitesinin, yaygın eğitimle geliştirilmesi, 

standartları ve kurallarıyla tanınmasıdır. 

 

2. Gençlik Katılımı ve Demokratik Vatandaşlık 

Gençlik katılımı, Avrupa Konseyi’nin gençlik alanındaki önemli 

amaçlarından biridir. STK’lar ile hükümetler arasında, gençlik kesimiyle iş birliği 

içinde kurulan ortaklık örnek bir model niteliğindedir. Bu model Avrupa’daki 

gençlerin, demokratik kurumlara ve gelişmelere katılımını teşvik etmek için 

kullanılmalıdır. 

Günümüzde gençlik katılımı sınırlı kalmakta, marjinal veya dezavantajlı 

gruplarda yer alan gençler, düşüncelerini ve endişelerini iletebilecekleri ilgili 

kanallardan yoksun kalmaktadır. Ayrıca, birçok ülkede genç kadınlar, kamu 

hayatında eşit düzeyde yer alamamakta, kendilerini politik demokratik süreçlere 

katılmaktan mahrum bırakmaktadır. 

Dezavantajlı ve azınlık gruplarına bağlı gençler başta olmak üzere, tüm 

gençlerin sadece gençlik kuruluşlarında ve ağlarında değil, kurumlarda ve çoğulcu 
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demokrasi süreçlerinde de katılımını arttırmak gerekmektedir. Genç demokratik 

liderlerin yetiştirilmesine yönelik eğitimler desteklenmelidir. 

2009 yılında programdan beklenen sonuçlar şöyledir14 

• Demokratik katılımın gelişiminde, STK’ların rolünün desteklenmesi ve 

sürdürülebilir olması, 

• Yenilikçi yöntemlerin ve gençlik katılım şekillerinin, paylaşılması ve 

desteklenmesi, 

• Gençlik çalışanlarının, Gençlik Ortaklığı ve Avrupa Komisyonu 

aracılığıyla Avrupa Vatandaşlığı için projeler geliştirmesidir. 

 

3. Sosyal Uyum ve Gençlerin Dahil Edilmesi 

2009 yılı için gençlerin çalışma hayatına ve sosyal hayata erişiminin 

kolaylaşması beklenmektedir. 

Programın hedefleri şu şekilde sıralanabilir: 

• Gençlik çalışanlarının ve siyasi aktörlerin sosyal boyut ve Avrupa değerleri 

ile ilgili farkındalığını arttırmak ve sosyal uyum sorunlarına çözüm bulma 

kapasitelerini geliştirmek, 

• Okuldan işe geçiş dönemi dahil olmak üzere, gençlik istihdamı sorunlarına 

yönelik ve kadınların, göçmenlerin, azınlıkların, engelli insanların daha fazla 

erişimine yönelik yanıtlar aramak, 

•  Yaygın eğitimin daha fazla geliştirilmesini ve tanınmasını sağlamak, gençler 

için olanakların artması anlamına gelecektir. Bu nedenle hayat boyu öğrenme 

                                                 
14 Council of Europe, “Youth Participation and Democratic Citizenship”, (Çevrimiçi) 
http://www.coe.int/t/dg4/youth/Coe_youth/participation_en.asp#TopOfPage, 1 Ağustos 2009. 
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gündeminde, yaygın eğitim ve öğretimin entegrasyonunu desteklemek ve iş 

yaşamına erişimde kadınlara ve erkeklere eşit olanaklar vermek, 

• Herkes için eşit fırsatlar geliştirmek, 

• Daha fazla bilgi ve sosyal haklara erişim kazandırarak gençlere destek 

sağlayıcı araçları geliştirmektir. 

Ayrıca, sosyal uyum ve gençlerin dahil edilmesine yönelik olarak gençlik 

politikası ve gençlik çalışmaları şiddete karşı yanıtlar geliştirecektir. Şiddetin 

önlenmesinde gençler, önemli aktörler olarak desteklenecektir.15 

 

4. Gençlik Politikası Gelişimi 

Gençlik politikası, eğitim ve öğretim, sağlık, barınma, istihdam, cezai adalet 

ve katılımla ilgilenmektedir. Gençlik politikasının bu geniş anlayışı, ana akımdan, 

bakanlıklar arası koordinasyondan, sivil toplum ve gençlerle ilgili bütünleşmiş 

düşüncelerden kaynaklanmaktadır. 

Gençlik politikasının gelişimi için, devlet memurlarının, gençlik sivil toplum 

kuruluşlarının, genç araştırmacılar topluluğunun ve gençlerin yakın bir işbirliği 

içinde olması gerekmektedir. 

Üç yıllık aktivite programı: Gençlik politikasının değişik yönleriyle ilgili 

standart geliştirme faaliyetleri, gençlik alanındaki STK’ların ve yerel, bölgesel, 

ulusal otoritelerin temsilcilerini kapsayan seminerler ve eğitim faaliyetleri, yasama 

ve belirli gençlik politikası kanunları hakkında tavsiye vermek üzere uzmanların 

gerçekleştirdiği üye ülke ziyaretleri, ulusal gençlik politikası gözden geçirimleri, 

gençlik alanının öncelikleriyle ilgili seminerler ve tematik toplantılar gibi konuları 

kapsamaktadır. 

                                                 
15 Council of Europe, “Social Cohesion and the Inclusion of Young People”, (Çevrimiçi) 
http://www.coe.int/t/dg4/youth/Coe_youth/social_cohesion_en.asp#TopOfPage, 1 Ağustos 2009. 
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2009 yılında beklenen sonuçlar şöyledir: 

• Üye ülkelerde ve Avrupa Konseyi’nde, gençlik politikasının gelişimi için 

çocuk politikasıyla bağlantılı olarak standartlar uygulanacak ve 

geliştirilecek, 

• Yaygın eğitimin ve gençlik çalışmalarının tanıtımı daha fazla 

desteklenecek, 

• Avrupa’daki gençlerin durumu hakkında bilgi üretilip, araştırmacılar ve 

gençlik politikası ile ilgilenen kurumlar tarafından ulaşılabilir ve 

kullanılabilir hale getirilecek, 

• Yaygın eğitimin ve Avrupa gençlik çalışmalarının kalitesi sürdürülecek,  

belirli standartlar ve faaliyetlerle geliştirilecektir.16 

1982 yılında Avrupa Konseyi’nin hükümetler arası bir organı olan Gençlik 

Sorunları Uzmanları Komitesi17 (CAHJE) kurulduğundan beri gençlik politikasının 

gelişimi, Avrupa Konseyi’nin amaçlarının değişmez bir parçası olmuştur. 

 

B. Avrupa Konseyi Gençlik Politikası’ndaki Yaklaşımlar  

Gençlik politikalarının değişik etkileri bulunmaktadır. Verilen örnekler, 

gençlik politikası yaklaşımlarının hepsini kapsamasa da, gençlik politikasının 

dağılımını bir resim niteliğinde yansıtmaktadır. 

 

 

 

                                                 
16 Council of Europe, “ Youth Policy Development”, (Çevrimiçi) 
http://www.coe.int/t/dg4/youth/Coe_youth/youth_policy_en.asp#TopOfPage, 2 Ağustos 2009. 
17 1988 yılında geçirdiği dönüşümle Avrupa Gençlik Yönetim Komitesi (CDEJ) olmuştur. 
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1. Yönetilmiş Problem ve İmkan Odaklı Gençlik Politikası 

Medyayla birlikte gençlik politikası etmenlerinin, gençlik çeteleri, grafiti, 

alkol kullanımı, ilaçların kötüye kullanımı, işsiz gençler, şiddet ve suçla alakalı 

gençler olduğu algılanmakta ve gençlik politikasının, sorunlu gençler üzerine 

yoğunlaştığı düşünülmektedir. Avrupa Konseyi imkan odaklı gençlik politikasıyla, 

gençleri sorun olmaktan çok, kaynak olarak görmeyi teşvik ederek bu önyargıyla 

savaşmaya çalışmaktadır. Avrupa Konseyi, problemli olan gençler de dahil olmak 

üzere, kendileriyle ilgili konularda gençlerin uzmanlıklarını, girişimlerini, enerjilerini 

kullanmaktadır. Bu yapıcı yaklaşımla, tüm gençlerin ilgisini çekmeyi 

amaçlamaktadır. 

 

2. Tepkisel ve İnsiyatifi Ele Alan Gençlik Politikası 

Gençlik çalışanları ve gençlik projeleri, gençlerin, gençlik alanındaki 

yetişkinlerin ve yetkililerin bir sorunla karşı karşıya geldiklerinde en büyük 

yardımcısı olmaktadır. Ayrıca birçok durumda sorunlarla karşı karşıya kalındığında, 

uygun olanaklar, servisler ve diğer alınan önlemler bu tür süreçleri 

durdurabilmektedir. Bu nedenle birçok durumda insiyatifi ele alan gençlik politikası, 

gençleri yanlış yoldan uzak tuttuğu gibi, bütçe düzeyinde de masrafsızdır. Buna 

rağmen karar vericileri, tepkisel gençlik stratejilerinden ziyade insiyatifi ele alan 

gençlik politikasına yatırım yapmalarına ikna etmek zor gibi görünmektedir. 

 

3. Gençlik Politikası ya da Çocuklar ve Gençlik Politikası 

Avrupa Konseyi üye ülkelerinin birçoğunda gençler ve çocuklar için ayrı 

politikalar ve idari yapılar bulunmaktadır. 12–18 yaş arası gençler, gençlik 

çalışmalarının hedef grubu olmaktadır. Çocuklar ve 24–30 yaş arası gençler için 

birleşik politikayı ve birleştirilmiş idari yapıları savunan ülkeler, çocukluktan 

gençliğe ve gençlikten yetişkinliğe görünmez geçişi vurgulamakta, gençlik 
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politikasıyla idaresini ayırmayı savunanlar ise gençlerle çalışmanın özgüllüğünü ve 

kimliğini kazandırmanın gerekliliğinin altını çizmektedir. 

Gençlik politikası alanındaki ana etmenler, kamu gençlik idareleri, gençlik 

örgütleri, gençlik gruplar ve diğer gençlerdir. Kamu idaresi, politika karar vericilerini 

ve devlet memurlarını kapsamaktadır. Politik organ, ulusal düzeyde gençlikten 

sorumlu bir bakan ya da şehir konseyi ve politik açıdan seçilmiş belediye düzeyinde 

gençlik kuruluşu olabilir. İskandinav ülkelerinde belediyeler,  gençlerle birlikte, 

onlar için hizmetler sağlamada, etkinliklerde, genç belediye işçilerine iş vermede 

büyük önem taşır. Avrupa’nın diğer bölgelerindeyse gençlik çalışmaları, kültürel ve 

sosyal sektörler başta olmak üzere diğer sektörlerle, kiliseyle, STK’larla, gönüllü 

gençlik çalışanlarıyla yapılmaktadır. Gençlik çalışması da gençlik politikasının 

işlevselliğinin anlaşılması için önem taşımakta, gençlik politikası hazırlayanların, 

gençlik çalışanlarının gençlik olgusunu, trendlerini ve gençlerin yaşam koşullarını 

anlamasında yardımcı olmakta, delil tabanlı gençlik politikalarını da teşvik 

etmektedir. Araştırmalar sonucunda yapılacak eleştiriler, gençlik politikasının 

gelişimine katkı sağlayacaktır. 

Gençlik çalışmalarını gerçekleştirmede, kamu sektörü bütçe kesintileriyle 

karşılaşmakta, bu bağlamda özel sektör iyi bir ortak gibi görünmektedir. Özel sektör 

ve üçüncü sektörlerle yapılacak ortaklık anlaşmalarıyla, gençlik alanında hizmetler 

sağlanabilir.18 

 

C. Avrupa Konseyi Ulusal Gençlik Politikası Göstergeleri 

Avrupa Konseyi, ulusal gençlik politikasının esas maddeleri olarak 

nitelendirdiği 11 göstergeyle, gençlere çözülmesi gereken bir sorun olarak değil, bir 

kaynak olarak bakılması gerektiğinin altını çizmektedir. Sorun odaklı bir yaklaşım 

kısa vadeli olup, sadece sorunun ortaya çıktığı yer ve zamanla sınırlı kalacaktır. 

Gençleri kaynak olarak gören yaklaşım ise uzun süreli çözümlere, ihtiyaçları 

                                                 
18 Lasse  Siurala,a.g.e., pp.16-17. 
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belirlemeye, gençlerin topluma tam katılımlarını sağlayarak, toplumun zihinsel 

birikiminden en fazla faydalanacağı politikalar geliştirmeye odaklanacaktır. 

Bu göstergelerle, gençlik politikası ile ilgili bir ulusal hareket planında olması 

gereken bazı maddeler belirtilmektedir. Göstergeler, şu anki gençlik politikalarının 

değerlendirilmesinde de kullanılabilir ancak iyi ölçüm standartları olmadan sağlıklı 

bir değerlendirme yapılamayacaktır. Bu nedenle öncelikle göstergeleri iyi ölçmenin 

yolları bulunmalıdır. 

 

1. Yaygın Eğitim 

Eğitim politikaları, gençler için okul sistemindeki ve üniversitedeki şartları 

dikkate alırken, gençlik politikası gençlerin nasıl aktif vatandaşlar ve topluma olumlu 

katkı sağlayan bireyler olabileceği konusuyla ilgilenmektedir. Bu nedenle örgün 

eğitimin yanı sıra yaygın eğitim önemlidir. Bu nedenle hükümet, yaygın eğitim 

sürecini de teşvik etmeli ve geliştirmelidir. 

Bütün gençleri kapsayan, gençlerin kendi etkinliklerine kara verdiği gençlik 

girişimleri,  gençlik kulüpleri ve gençlikle ilgili çalışmalar yapan STK’lar, gençleri 

toplumda etkin birer vatandaş olarak yetiştirmede önem taşımaktadır. Bu nedenle 

hükümetler, demokratik, açık ve kapsayıcı gençlik derneklerinden oluşan, hükümet 

dışı etkin ve güçlü gençlik sektörünün gelişimini desteklemelidir. 

 

2. Gençlik Eğitim Politikası 

Hükümet, çeşitli konularda bilinci arttırmada etkin rol oynayacak, gençlik 

alanında hükümet dışı yapıların gelişimini daha fazla kolaylaştıracak, gençlik 

sektöründe çalışan iyi eğitmenlerin gelişimini ilerletmelidir. Hükümet dışı yapıların 

daha iyi gelişimini sağlamak için de bir eğitim politikası şarttır. 
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3. Gençlik Yasası 

Gençlerin ve gençlik STK’larının politikada karar verme sürecine katılımını 

kabul eden, gençlik konularıyla ilgilenen etkin bir hükümet için yasal çerçeve 

oluşturacak bir gençlik yasasına ihtiyaç vardır. 

 

4. Gençlik Bütçesi 

Gençlik girişimlerinin ve gençlik kuruluşlarının gelişimini ve ilerlemesini 

sağlayabilmek için gençlik bütçesine ihtiyaç duyulmaktadır. Sürdürülebilir bir 

gençlik STK’sının gelişimini sağlayabilmek için onların yasal toplantıları, üyelerle 

iletişimi…vb. gibi tam olarak projeye dahil olmayan görevlerini yürütebilmesine 

imkan sağlayacak idari bağışlar dağıtılmalıdır. Ayrıca gençlik STK’larının 

gerçekleştireceği etkinlikler için de devletin bütçe ayırması, buna bağlı olarak 

hükümetin gençlik etkinlikleri için proje bağışları dağıtması gerekmektedir. 

 

5. Gençlik Bilgi Politikası 

Hükümet politikasının gençlere karşı şeffaflığını garanti edecek, gençleri var 

olan farklı olanaklar karşısında bilgilendirecek gençlik bilgi stratejisine ihtiyaç 

duyulmaktadır. Gençlik bilgi stratejisini gerçekleştirmek için gençlik dergileri ya da 

farklı bilgi gereçleri yayınlanabilir,  gençlik politikası için tüm büyük paydaşların 

ağlarıyla açık iletişim kanallarının kurulması sağlanabilir. 

 

6. Çok Düzeyli Politika 

Bir ulusal gençlik politikası, sadece ulusal düzeyde değil, hükümet idaresinin 

tüm düzeylerinde hazırlanmalı, yerel düzeyde ve yerel yönetim yetkililerinin 

katılımıyla neler yapılacağına karar verilip, gerçeğe dönüştürülmelidir. 
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7. Gençlik Araştırması 

Gençlik araştırması, varsayımlara ve kurgulara göre değil, gençler üzerine 

yapılan araştırmaya ve gerçeklere göre hazırlanmalıdır. Hükümet politikasının odak 

noktasını belirlemeye yardımcı olmalı, gençlerin durumlarına ilişkin konuları 

içermelidir. 

 

8. Katılım 

Gençlik politikası, gençlerin karar verme süreçlerine ne şekilde 

katılacaklarına değinirken, gençlerin topluma katkıda bulunduğu, etkin olarak 

katıldığı süreci de kolaylaştırmalıdır. 

Avrupa’da, gençlik STK’larının, gençlik konseylerinin, hükümetin karar 

verme sürecine dahil edilmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. 30 yıldan fazla bir 

süre boyunca, gençlik kuruluşları, birlikte yönetim ilkesiyle, Avrupa Konseyi gençlik 

sektöründeki programlar ve etkinlikler üzerinde etkili olmuş, Beyaz Kitap’ın 

öncülüğünü yapan danışma sürecinde etkin görev almıştır.  Birçok Avrupa ülkesinde 

gençleri ilgilendiren konularda gençlik STK’ları etkin rol oynamaktadır. Bu nedenle, 

gençlerin gençlik STK’larına katılımını teşvik etmek ve kolaylaştırmak, ulusal 

gençlik politikasının temel maddelerindendir. 

 

9. Bakanlıklar Arası İşbirliği 

Toplumun tüm sektörlerindeki gençlerin ihtiyaçlarına cevap verecek, çapraz 

sektör yaklaşımını içinde bulunduracak bir gençlik politikası şarttır. Gençlik 

politikası, gençlik, spor, eğitim, kültür, savunma, sağlık, ulaştırma, çalışma ve tarım 

bakanlığı gibi birçok bakanlığın işbirliği ve sorumluluğu altında bir politika 

olmalıdır. Hükümetler arası bir komitenin kurulması, gençlik politikasının gelişimi, 
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uygulanması, izlenmesi ve bakanlıklar arası işbirliğinin sağlanması için yararlı 

olacaktır. 

 

10. Yenilik 

Gençlik politikası, zorlukların çözümü için yeniliklere açık olmalı ve yaratıcı 

düşünerek yenilikleri tanıtmalıdır. Gençlerin yaratıcılıklarını arttırmak için onları 

yenilikçi olmaya teşvik etmelidir. 

 

11. Gençlik Programları  

Hükümet ile gençler ve gençlik STK’ları arasındaki danışma ve ortaklığı 

ilerletmek ve gençlerle ilgili konularda hükümeti etkilemek amacıyla danışma 

komitesi gibi bir yapı kurulmalıdır. Bu yapının sadece ulusal düzeyde değil, hükümet 

yönetiminin farklı düzeylerinde de geliştirilmesi gerekmektedir.19 

 

D. Avrupa Konseyi’nde Birlikte Yönetim  

Konsey’in daha geniş gençlik katılımını sağlamaya yönelik taahhütleri, 

birlikte yönetim sistemi üzerinden gerçekleştirilebilir. Gençlik STK temsilcileri ve 

devlet yetkilileri, aynı komitede yer alarak, birlikte gençlik alanının öncelikleri 

hakkında çalışmakta, gelecek bütçe ve programlar için öneriler oluşturmaktadırlar. 

Daha sonra ortaya çıkan öneriler, Avrupa Komisyonu’nun karar alma birimi, 

Bakanlar Komitesi tarafından kabul edilmektedir. 

 

                                                 
19 Youth Forum Jeunesse, “11 Indicators of a (National) Youth Policy”  (Çevrimiçi) 
http://www.un.org/esa/socdev/unyin/documents/CoE_indicators.pdf, 3 Ağustos 2009. 
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E. Avrupa Konseyi Gençlik Birimleri 

Gençlik çalışmaları, Avrupa Konseyi’nin Eğitim, Kültür ve Miras, Gençlik ve 

Spor Genel Müdürlüğü içerisinde yer alan Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından 

yürütülmektedir. Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Avrupa düzeyinin yanı sıra yerel ve 

ulusal düzeyde etkin ve tutarlı bir gençlik politikasının geliştirilebilmesi için 

programlar, talimatlar ve yasal düzenlemelerle ilgili çalışmalar yapmaktadır. Gençlik 

hareketliliğini, insan haklarını, demokrasi ve kültürel çeşitliliğini tanıtmayı 

amaçlayan uluslar arası gençlik etkinlikleri için eğitim ve parasal destek 

sağlamaktadır. 

 

1. Avrupa Gençlik Yönetim Komitesi 

Avrupa Gençlik Komitesi (CDEJ), Avrupa Kültür Sözleşmesi’ne taraf 49 

ülkenin gençlikten sorumlu bakanlarını ve organlarını bir araya getirmektedir. CDEJ, 

gençlik alanında hükümetler arası işbirliğini teşvik etmekte, ulusal gençlik 

politikalarını karşılaştırmak, iyi uygulamaların alışverişini sağlamak, taslak standart 

metinler hazırlamak (Örn: gençlik katılımı ve sivil toplumun geleceği konusunda 

tavsiye… vb. ) için bir çerçeve oluşturmaktadır. Ayrıca, gençlikten sorumlu Avrupalı 

bakanlar için konferanslar düzenler, üye ülkelerdeki gençlik politikalarını düzenleyen 

yasal araçların taslağını oluşturur.20   

 

2. Gençlik Danışma Konseyi 

Gençlik Danışma Konseyi, 30 gençlik STK’sı ve ağlarının temsilcileri 

tarafından oluşturulmuş, gençlikle ilgili konularda fikir belirten bir kuruldur. Gençlik 

alanı faaliyetleri üzerine gençlik STK’larından girdiler ve görüşler sağlar. Ortak 

konsey’e tavsiyelerde bulunur. 

                                                 
20 Council of Europe, (Çevrimiçi) http://www.coe.int/t/dg4/youth/Coe_youth/co_management_en.asp, 
3 Ağustos 2009. 
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3. Ortak Konsey 

Avrupa Gençlik Komitesi ve Danışma Konseyi’ni bir araya getiren ortak 

karar organıdır. Gençlik alanının önceliklerini, hedeflerini, bütçesini saptar, Bakanlar 

Komitesi’ne rapor verir. 

 

4. Gençlik Programlama Komitesi 

CDEJ ve Gençlik Danışma Konseyi’nin 8’er üyesinden oluşan ortak karar 

organıdır. Avrupa Gençlik Vakfı’ndan destek almayı amaçlayan projeleri ve Avrupa 

Gençlik Merkezleri’nin etkinlik programını kararlaştırır.21 

 

F. Avrupa Konseyi’nin Gençlik Alanındaki Faaliyetleri 

 

1. Avrupa Gençlik Merkezleri 

Konsey, Avrupa düzeyinde gençlik alanında yer alacak gençlik çalışanlarının 

ve gençlik liderlerinin eğitimlerini düzenlemek amacıyla Avrupa Gençlik 

Merkezleri’ni kurmuştur. Avrupa Gençlik Merkezleri, konaklamalı toplantı imkanları 

ile gençlik aktivitelerine ev sahipliği yapmaktadır. Bilgi merkezleri, simültane çeviri, 

görsel-işitsel ve bilgisayar tesisleri ile uluslararası faaliyetler için modern ve rahat bir 

çalışma ortamı sağlamaktadır. 

Avrupa Gençlik Merkezleri’nin ilki Norveç hükümetinin desteği ile 1972’de 

Strazburg’da kurulmuştur. Avrupa Gençlik Vakfı, Hareketlilik Fonu ve Spor Bölümü 

de dahil olmak üzere Konsey’in Gençlik ve Spor Müdürlüğü de bu merkezde 

bulunmaktadır. Macaristan Hükümeti’nin desteğiyle 1995 yılında Budapeşte’de 

                                                 
21 Council of Europe, (Çevrimiçi) http://www.coe.int/t/dg4/youth/Coe_youth/Structures_en.asp,  
3 Ağustos 2009. 
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kurulan ikinci merkez ise Konsey’in Orta ve Doğu Avrupa’daki ilk sürekli hizmeti 

olması açısından da önem taşımaktadır. 

Avrupa Gençlik Merkezleri’nde gençlik STK’larının yakın işbirliğiyle yılda 

40–50 etkinlik gerçekleştirilmekte, aktivitelerde 2000’e yakın STK temsilcisi yer 

almaktadır. Temsilciler, geniş bir çeşitlilik göstererek, siyasi parti, sosyo eğitimsel ve 

dinsel gençlik grupları, yerel gençlik hareketleri, sendika ve genç işçi kuruluşları, 

çocuk kuruluşları ve çevresel ağları da kapsamaktadır. Temsilciler, gençlik 

konularında fikirlerini belirtmekte, tavsiyelerde bulunmaktadır.22 

 

2. Avrupa Gençlik Vakfı 

Avrupa Gençlik Vakfı (EYF), gençlik faaliyetlerine mali destek sağlamak 

amacıyla 1972 yılında Konsey tarafından kurulmuştur. 1972’den beri 15–30 yaş 

arası, çoğu üye ülkelerden olmak üzere, 300.000’den fazla genç, doğrudan EYF 

destekli aktivitelerden yararlanmıştır. EYF’nin yaklaşık olarak 300 milyon Avro 

bütçesi bulunmaktadır. 

EYF’nin amacı: İnsan hakları, demokrasi, hoşgörü, dayanışma gibi Avrupa 

Konseyi’nin temel değerleri için, barış, anlayış ve işbirliğinin tanıtımına hizmet eden 

Avrupa gençlik projelerine finansal destek sağlamak ve gençler arasında iş birliğini 

teşvik etmektir.  

EYF’nin finansal destek sağladığı çalışmalar şöyledir23: 

— Eğitimsel, sosyal, kültürel ve Avrupa karakterinin insani faaliyetleri, 

— Avrupa’da barış ve işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik faaliyetler, 

                                                 
22 Council of Europe, (Çevrimiçi) 
http://www.coe.int/t/dg4/youth/EYC/European_Youth_Centres_en.asp#TopOfPage, 4 Ağustos 2009. 
23 Council of Europe, (Çevrimiçi) http://www.eyf.coe.int/fej/, 4 Ağustos 2009. 
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— Avrupa’da bilgi alışverişini geliştirmek başta olmak üzere, gençler 

arasında yakın işbirliğini ve daha iyi anlayışı teşvik etmeye yönelik 

faaliyetler, 

— Avrupa’da karşılıklı yardımı, gelişmekte olan ülkelerde kültürel, 

eğitimsel ve sosyal amaçları teşvik eden faaliyetler, 

— Gençlik konularında hazırlanan çalışmalar ve araştırmalardır. 

 

3. Gençlik Hareketliliği için Dayanışma Fonu 

Avrupa Konseyi Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün Avrupa Gençlik Vakfı 

dışında 16 Aralık 1994 tarihinde dezavantajlı gençlerin hareketliliğinin 

desteklenmesine yönelik olarak kurulmuş, Gençlik Hareketliliği için Dayanışma 

Fonu bulunmaktadır. Fonun, temel prensibi dayanışa olup, satılan her bir Inter Rail 

biletinden bir Avro bu fona aktarılmakta, imkanı kısıtlı gençlerin, eğitim boyutu olan 

uluslararası gençlik faaliyetlerine fondan faydalanarak katılmaları mümkün 

olmaktadır. Fona başvuracak gençlik grubunun en az 10 kişiden oluşması ve 

katılacakları faaliyetin uluslararası nitelikte sayılabilmesi için en az iki ülkenin 

katılımı gerekmektedir.24 

 

4. Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin 

Düzenlenmiş Avrupa Şartı 

Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Avrupa Şartı, 

gençlerin sosyal yaşama katılımının desteklenmesi amacıyla yerel yönetimlerin 

üzerine düşen görevleri görmesi açısından önem taşımaktadır. Ayrıca Avrupa 

Konseyi’nin gençlerin katılımını her alanda desteklediğinin açık bir göstergesidir. 

                                                 
24 Council of Europe, (Çevrimiçi) http://www.coe.int/t/dg4/youth/fsmj/FSMJ_presentation_EN.asp,  
4 Ağustos 2009. 
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Şartın temelleri, Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimleri Daimi Konferansı 

tarafından Haziran 1998’de Lozan’da ve Eylül 1991’de Llangollen’de, birinci ve 

ikinci gençlik politikaları konferanslarında atılmıştır. Mart 1992’de Daimi 

Konferans’ta şartın kabulüne ilişkin Madde 237 No.lu karar ve Madde 22 kabul 

edilmiştir. 

Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Avrupa Şartı’nın 10. 

yıldönümünde 7–8 Mart 2002’de, Avrupa Konseyi Avrupa Yerel ve Bölgesel 

İdareler Meclisi ve Avrupa Konseyi’nin Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün işbirliği ile 

Gençler- Kent ve Bölgelerindeki Yaşamın Etmenleri konulu bir konferans 

düzenlenmiştir. Başta yerel ve bölgesel yaşama katılım olmak üzere gençlerin 

demokratik yaşamın gelişmesindeki katkıları tartışılmış, gençlerin çağdaş toplumda 

karşılaştığı yeni sorunlara çözüm bulunulmasına ilişkin çağrıda bulunulmuştur. 

İstenilen amaçların gerçekleşmesi için 2002 yılı sonunda ve 2003 yılı başında 

çalışma toplantıları düzenlenmiş, çalışma toplantılarında alınan kararlar şartın, 

Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama İlişkin Yeniden Düzenlenmiş Avrupa Şartı 

ismiyle mevcut halinin temelini oluşturmuştur. Şartın bu hali üç bölüme 

ayrılmaktadır:  

Birincisinde, gençlerin ihtiyaçlarının karşılanmasında yerel ve bölgesel 

idarelerin, sektörel politikaları nasıl uygulayacağı konusunda yol gösterici ilkeler yer 

almaktadır. Şart’ta 14 sektörel politika alanından söz edilmektedir: Spor, serbest 

zaman ve örgütlenme, gençlik istihdamı, konut ve ulaşım, hareketlilik ve değişim, 

sağlık, toplumsal cinsiyet, kırsal kesim, kültüre erişim, sürdürülebilir gelişme ve 

çevre, şiddet ve suç, ayrımcılık karşıtlığı, cinsellikle ilgili politika, haklara ve hukuka 

erişimdir.  

İkinci bölümde ise gençlerin katılımını arttırmaya yönelik araçlar 

sunulmaktadır. Burada, yerel yönetimlerin, gençlerin yaygın eğitim ortamlarında, 

daha özgürce öğrenmesi için, üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiği 

vurgulanmaktadır. Ayrıca sadece gençler değil, gençlik çalışanları ve öğretmenler de 

bu imkanlardan yararlanmalı, iyi uygulamalar akranlar arasında ve grup temelli 
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paylaşılmalıdır. Yapılan çalışmaların yerel yönetimler tarafından desteklenmesi 

önem taşımaktadır. 

Üçüncü bölümde ise, gençlerin katılımına ilişkin kurumsal şartların nasıl 

gerçekleştirileceği belirtilmektedir. Gençlerin projelerde doğrudan doruya 

sorumluluk alması, ilgili politikalarda etkin olarak yer alması gerektiği 

vurgulanmıştır. Şart’a göre, yerel ve bölgesel idareler, aktif katılımı destekleyecek 

yapıları oluşturmalı ve desteklemelidir. 

Şart’ta önerilen ilkeler ve çeşitli katılım biçimleri, hiçbir ayrım yapılmaksızın 

bütün gençlere açıktır. Bu nedenle, dezavantajlı gençlerin, etnik, ulusal, sosyal ve 

cinsiyet bakımından, dil ve kültür açısından azınlıkta olan gençlerin yerel ve bölgesel 

yaşama katılımına önem verilmesi ve desteklenmesi gerekmektedir. 25 

 

5. Herkes Farklı – Herkes Eşit Kampanyası 

İkinci Dünya Savaşı’nın 50. yılı olan 1995’te, Avrupa Konseyi; ırkçılık, anti-

semitzm,  yabancı düşmanlığı ve hoşgörüsüzlük karşıtı çalışmaları güçlendirmek için 

“Herkes Farklı – Herkes Eşit” ismiyle bir Avrupa Gençlik Kampanyası yürütmüştür. 

Gerçekleştirilen çabaların 10 yıl sonrasında Mayıs 2005 Varşova Zirvesi’nde, 

Avrupa Konseyi’nin 46 üye ülkesi, temel değerlerin tanıtımına katkıda bulunmak 

için gençlerin demokratik süreçlerde aktif katılımını sağlayacak çabaları arttırmaya 

karar verdi. Buna bağlı olarak, ırkçılığa, yabancı düşmanlığına, anti- semitizme, 

hoşgörüsüzlüğe karşı 1995 Avrupa Gençlik Kampanyası ruhuyla, çeşitliliği, dahil 

olmayı ve topluma katılımı amaçlayan Avrupa çapında bir gençlik kampanyasının 

başlatılmasına karar verildi. Zirve Eylem Planı’nda Avrupa Konseyi Gençlik 

Merkezleri’nin ve Avrupa Gençlik Vakfı’nın bu amaçları taşıyan önemli araçlar 

olduğu görülmüştür. 

                                                 
25 Congress of Local and Regional Authorities of the CoE, Revised European Charter on the 
Participation of  Young People in Local and Regional Life, Strasbourg, 21 May 2003. 
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Haziran 2006’da Konsey,  amaçları bir araya getirme konusuna önemli bir 

araç olan, Avrupa Gençlik Forumu’nun işbirliğiyle, çeşitlilik, insan hakları ve 

katılımla ilgi aynı sloganı kullanarak, Eylül 2007’ye kadar yeni bir kampanya 

yürüttü. 

Kampanya’da aranan; hoşgörü, eşitlik, itibar, insan hakları ve demokrasinin 

olumlu amaçları için tüm sektörleri harekete geçirmek ve gelecek yıllar için bir 

uyarıcı sağlamaktır.26   

Kampanya’ya katılan her ülke; devlet, gençlik STK’ları, üniversiteler ve özel 

sektör temsilcilerinden oluşan Ulusal Kampanya Komitesini kurdu. Belirlenen 

takvim ve etkinlik planı içerisinde atölye çalışmaları, sempozyum, gençlik eylemleri, 

yarışmalar, eğitim kursları… vb. etkinlikler gerçekleştirilmiştir.27 

Kampanya kapsamında, 27–31 Mart 2007 tarihleri arasında, İstanbul’da 

Dinlerarası ve Kültürlerarası Diyalog Sempozyumu düzenlenmiş, politika ve 

eylemler için öncelikli alanlar belirlenmiştir. Etkinlik, Avrupa Komisyonu’nun 

desteğiyle, Avrupa Konseyi Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Türkiye Cumhuriyeti 

Başbakanlık Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün iş birliğiyle ortaklaşa düzenlenmiştir. 

Sempozyumun ortakları, diyalog ve işbirliği için İslam Konferansı Gençlik Forumu 

ve Türkiye Ulusal Kampanya Komitesi’dir. Özellikle azınlıklar ve dinsel gruplarla 

yakından çalışan 250’den fazla genç temsilci, sempozyumun ana etmenlerini 

oluşturmuştur. Katılımcılar, kültürel, etnik köken, yaşam ve kişisel geçmişler, çok 

kültürlülük açısından da büyük bir çeşitlilik göstermiştir.   

Sempozyum’un ana amacı: Gençlerin, yerel, ulusal gençlik örgütlerinin ve 

uluslararası yetkililerin uygulamalarını paylaşması, dinlerarası ve kültürlerarası 

diyaloğun kalıcı olması için, Herkes Farklı Herkes Eşit Kampanyası ve diğer ilgili 

girişimlerin bir sonucu olarak yollar önermektir. 

                                                 
26 Pat Brander vd., Education pack: Ideas, resources, methods and activities for informal 
intercultural education with young people and adults, Ed. by., Rui Gomes, 2. bs., Strasbourg, 
Council of Europe Publishing, 2004, p. 8. 
27 Ellie Keen vd., Companion: A campaign guide about education and learning for change 
Diversity, Human Rights and Participation, Ed. by., Ellie Keen, Rui Gomes, Strasbourg,  Council 
of Europe Publishing, 2007, p.7. 
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Sempozyumda katılımcılar öncelikle dillere göre gruplara ayrılmıştır. 

İspanyolca grubunda Avrupa Konseyi Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nden Rui Gomes 

ile etkinliğin amacı, Türkiye’nin dinlerarası ve kültürlerarası diyalogda rolü 

tartışılmıştır. Daha sonra katılımcılar tematik gruplara ayrılmış, farklı konularda 

tartışmalar sağlanmıştır. Medeniyetler İttifakı temalı grupta BM kıdemli danışmanı 

Nadia Roumani, Medeniyetler İttifakı Gençlik Girişimi’nin eğitim, medya ve gençlik 

çalışmalarından bahsetmiş, konuyla ilgili gençlerin önerilerini dinlemiştir.  

Dinlerarası ve Kültürlerarası Diyalog Sempozyumu Bildirgesi gençler, 

gençlik STK’ları, gençlik çalışanları, kurumlar ve konuyla ilgilenenler için hem 

önemli bir kaynak hem de konuya dikkat çekilmesi açısından iyi bir uyarıcıdır. 

 

G. Avrupa Konseyi ve Avrupa Komisyonu Ortaklığı 

Avrupa Konseyi ve Avrupa Komisyonu’nun gençlik üzerine ortaklığı 1998 

yılında gençlik çalışanlarının ve gençlik liderlerinin eğitimleri ile başlamış, 2003 

yılında gençlik alanındaki araştırmalarla ilgili olarak iki yıllık bir ortaklık anlaşması 

yapmıştır. 2003 yılından itibaren Avrupa- Akdeniz bölgesi ile iş birliği de eklenerek 

ortaklığın faaliyet alanı genişletilmiştir.  

Avrupa Konseyi ve Avrupa Komisyonu ortaklığının dört genel amacı 

bulunmaktadır: 

• Vatandaşlık, katılım, insan hakları eğitimi ve kültürlerarası diyalog 

• Sosyal uyum, katılım ve fırsat eşitliği 

• Gençlik çalışmalarının ve eğitiminin tanınırlığı, kalitesi ve görünürlüğü 

• Gençlik ve gençlik politikasının gelişimi bilgisi ve daha iyi anlayış 

Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği, Avrupa’da demokratik vatandaşlık ve 

insan hakları eğitimi yoluyla bilgi temelli bir toplum ve demokratik bir kültür 
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oluşturmak için işbirliği yapacaktır. Değişim yoluyla gençlerin, etkin bir şekilde 

demokratik süreçlere katılımı, kampanyalar ve programlarla geliştirilecek ve gençlik 

alanındaki iş birliği de sağlamlaştırılacaktır. Avrupa’da yaşayan insanlar arasındaki 

iletişimi arttırmak için, hareket özgürlüğüyle ilgili iyi uygulamaların paylaşılması 

sağlanacaktır.28  

Avrupa Konseyi ve Avrupa Komisyonu arasındaki kurumsal ortaklığın 2006 

yılı bütçesi 1.322 milyon Avro ve 2007 yılında 1.175 milyon Avro olmuştur.29 

Avrupa Konseyi ve Avrupa Komisyonu ortaklığının yürütülmesi, ortaklığın 

içerisindeki tematik gruplarının koordinasyonunun sağlanması için Ortaklık Yönetim 

Kurulu oluşturulmuştur. Sektörel tematik gruplar, Avrupa Gençlik Forumu, Ulusal 

Ajanslar, SALTO Kaynak Merkezleri temsilcileriyle araştırmacılardan oluşmakta, 

yılda bir kez olmak üzere ortaklık danışma toplantıları düzenlemektedirler. 

Halen 3 adet tematik grup etkin olarak çalışmaktadır30: 

— Avrupa vatandaşlığı, kalite ve tanınırlık 

— Avrupa Akdeniz işbirliği, insan hakları ve kültürlerarası diyalog 

— Daha iyi anlayış ve gençlik politikası 

Gençlerin ihtiyaçlarının, yaşam biçimlerinin ve durumlarının ayrıntılı bir 

şekilde anlaşılması için çeşitlilik, insan hakları, katılım, yaygın öğrenimin önemi gibi 

konularda seminerler düzenlenmiş, genç araştırmacılara yeni işbirliği olanaklarının 

sağlanması için destek olunmuştur. Ortaklık kapsamında, tecrübeli gençlik eğitmeleri 

tarafından T-Kit adı verilen farklı konularda eğitim kılavuzları hazırlanmış ve 

                                                 
28 The Council of Europe – European Commission, Memorandum of  Understanding between the 
Council of Europe and the Eurpean Union, Strasbourg, 2007. 
29 European Commission and The Council of Europe, Youth Partnership, Minutes of the 2nd 
Partnership Consultation Meeting, Strasbourg, 2 April 2007. 
30 Youth Partnership, (Çevrimiçi) http://youth-partnership.coe.int/youth-
partnership/about/managementstructures.html, 5 Ağustos 2009. 
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basılmıştır.31 Gençlik çalışanlarının uluslar arası, ulusal, bölgesel ve yerel düzeydeki 

çalışmaları için önemli bir rehber niteliğindedir. 

Eğitim Kılavuzlarının haricinde, 1999 yılından itibaren gençlik çalışanlarına 

ve eğitmenlerine yönelik gençlikle ilgili Coyote adlı dergi yayınlanmaktadır. Bugüne 

kadar 14 sayı yayınlanan derginin hedef kitlesini gençlik kuruluşlarında aktif 

çalışanlar oluşturmaktadır. 32 

Avrupa Konseyi, gençlik çalışmalarının geliştirilmesi ve daha çok tanınması 

için üye ülkeleri teşvik etmekte, yaptığı çalışmalarla da Avrupa Birliği Gençlik 

Politikası’nın gelişimini önemli ölçüde etkilemektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31 Youth Partnership, (Çevrimiçi) http://youth-partnership.coe.int/youth-partnership/publications/T-
kits/T_kits, 5 Ağustos 2009. 
32 Youth Partnership, (Çevrimiçi) http://youth-partnership.coe.int/youth-
partnership/publications/Coyote/Coyote, 5 Ağustos 2009. 
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Üçüncü Bölüm 

AVRUPA BİRLİĞİ GENÇLİK PROGRAMI VE ETKİLERİ  

 

I. Avrupa Birliği Gençlik Programı 

Gençlik Programı, Avrupalı gençler arasında aktif Avrupa Vatandaşlığı, 

dayanışma ve hoşgörüden esinlenmeyi, demokratik yaşamda gençlerin katılımını 

arttırarak, birliğin geleceğini şekillendirmede yer almalarını amaçlamaktadır. 

Dezavantajlı gençler de dahil olmak üzere bütün gençler dahil edilerek, Avrupalı 

gençler arasında yaygın öğrenimi ve kültürlerarası diyalogu teşvik etmektedir. 

Program, gençlerin tecrübelerini arttırarak değerli bir hayat kazandırmakta, 

gençlerin ufkunu geliştirerek AB sınırları dışındaki hareketliliklerini teşvik 

etmektedir. 2007–2013 yılları arasını kapsayacak 885 milyon Avroluk bütçesiyle 

önceki programları geride bırakmıştır. 

Program fonları, 5 farklı eylem aktivitelerini kapsamaktadır: Avrupa İçin 

Gençlik, değişimler ve girişimler yoluyla gençlerin demokratik hayata katılımını 

destekler. Avrupa Gönüllü Hizmeti (AGH), yurtdışında gönüllü projelerde çalışarak 

dayanışma duygusunu geliştirmek için gençlere yardımcı olmaktadır. Dünya 

Gençliği Eylemi, dünya genelinde gençler ve gençlik örgütleri arasında ortaklığı ve 

değişimleri teşvik eder. Gençlik Destek Sistemleri, gençlik çalışanlarını ve gençlik 

örgütlerini desteklemek, onların kalitesini arttırmak için çeşitli önlemleri 

içermektedir. Gençlik Alanında Avrupa İş Birliği İçin Destek Eylemi, etkin politika 

şekillendirme tartışmalarında politika oluşturucular ile gençler arasında daha iyi bir 

diyalog geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bunu ulusal ve uluslararası gençlik 

seminerleriyle de desteklemektedir. Ayrıca yapılacak araştırma ve iş birliği ile daha 

iyi bilgi elde etmeyi ve gençlik anlayışını geliştirmeyi hedeflemektedir. 

Merkezin sorumluluğu dağıttığı sistem, yararlanıcılarla yakınlığı 

sağlamaktadır. Her katılımcı ülke Avrupa Komisyonu, proje destekleyicileri ve 
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gençlerle birlikte hareket ederek kendi Ulusal Ajansı aracılığıyla programı teşvik 

eder ve uygular. Daha büyük projelerin bir kısmı ise Eğitim, Görsel-İşitsel ve Kültür 

Yürütme Ajansı tarafından Avrupa düzeyinde yönetilir.33 

 

A. Avrupa Birliği Gençlik Programı’nın Öncelikleri 

Avrupa Birliği Gençlik Programı projelerinin çerçevesini oluşturan dört daimi 

önceliği ve buna ek olarak bir yıllık önceliği bulunmaktadır. 

 

1. Daimi Öncelikler 

Gençlik Programı’nın, Avrupa Vatandaşlığı, gençlerin katılımı, kültürel 

çeşitlilik ve imkanları kısıtlı gençlerin dahil edilmesi olmak üzere dört daimi önceliği 

bulunmaktadır. 

 

a. Avrupa Vatandaşlığı 

Gençlerin Avrupa Vatandaşı oldukları konusunda bilinçlendirilmesi AB 

Gençlik Programı’nın daimi önceliklerinden biridir. Avrupa Vatandaşlığı daimi 

önceliğiyle gençlerin vatandaşlık kavramı dahil olmak üzere Avrupa ile ilgili 

konularda düşünmelerini teşvik ederek, Avrupa’nın gelişimine ve geleceğine yönelik 

tartışmalarda onları söz sahibi yapmaktır. 

Avrupa Vatandaşlığı, kişinin çevresi,  içinde yaşadığı toplum ve diğer 

bireyler için sorumlu olma süreci olarak görülebilir. Avrupa Vatandaşlığı’nın 

anlaşılması için öncelikle iyi bir vatandaşın nasıl olduğunun ve sorumluluklarının altı 

çizilmektedir. 

                                                 
33 European Commission, EU Youth policies: Frequently Asked Questions, Brussels, 
MEMO/09/204, 27 April 2009, pp. 4-5. 
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Avrupa Vatandaşlığı, AB’nin tanımıyla üye olan devletlerin vatandaşlarına 

otomatik olarak verilen bir durumdur. Ulusal vatandaşlığın yerine geçmeyip onun 

tamamlayıcısıdır. Bununla birlikte vatandaşların AB’ye aidiyet hissiyle bağlanması 

sağlanmaktadır. Avrupa Konseyi’nin tanımıyla Avrupa Vatandaşlığı, uyruğu ve 

vatandaşlığına bakılmaksızın belli değerleri (insan hakları, demokratik güvenlik, 

sosyal uyum ve hukukun üstünlüğü) ve onların uygulanışını benimseyen bireyleri 

geliştiren bir tutum ya da davranıştır.34  

Uygulama açısından, hem AB hem de Avrupa Konseyi, Avrupa 

Vatandaşlığı’nın değerlerini tanıtan gençlik programları geliştirmektedir. Gençlik 

Programı projeleri, güçlü bir Avrupa boyutuna sahip olmasının yanı sıra gençleri 

Avrupa toplumunun temel özelliklerini yansıtmaya, kendi toplumlarında aktif rol 

oynamaya teşvik etmektedir. Gençler kendilerini Avrupalı hissederek, Avrupa’nın 

geleceğinde aktif rol oynadıklarının farkına varacaklardır. Avrupa boyutunda 

gerçekleştirilecek bir proje sadece Avrupa’yı keşfetmeyi değil, Avrupa’nın inşasını 

da hedeflemektedir. 

 

b. Gençlerin Katılımı 

Gençlerin demokratik hayata katılımı, Gençlik Programı için büyük bir önem 

taşımaktadır. Aktif vatandaşlığa yönelik olarak gençlerin demokratik hayata katılımı 

ve bilgilendirilmesiyle ilgili Konsey kararının üç boyutu bulunmaktadır35: 

— Gençlerin bulundukları toplumda katılımlarını arttırmak, 

— Gençlerin temsili demokrasi sistemine katılımını arttırmak, 

— Katılım için yararlı olacak farklı öğrenme şekillerine daha fazla destek 

sağlamaktır. 

                                                 
34 Council of Europe- European Commission Partnership, Under Construction… Citizenship, 
Youth and Europe: T-Kit on European Citizenship, No:7, Strasbourg, Council of Europe 
Publishing, May 2003, p.51. 
35 OJ C 295, 5.12.2003, pp. 6-8. 
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Gençlik Programı kapsamında finanse edilecek projeler, bu üç boyutu da 

yansıtmalıdır. Projeler, katılımcıları pasif dinleyiciler olmak yerine birbirleriyle 

etkileşim halinde olmaları yönünde etkiler. Proje ile ilgili karar almada etkili olmayı 

sağlar, katılımcıların bireysel bilgi ve becerilerine saygı duyar. Katılım, hem sonuç 

hem de öğrenim sürecidir; özel teknik beceriler kazandırmaktan ziyade bir yaklaşım 

tarzıdır.  

Katılımcı yaklaşım, bilgi ve fikirlerin paylaşılması, gençlerin kendi 

analizlerini üstlenmeleri, kolaylaştırıcıların öz eleştiri bilinci kazanmaları yönünden 

davranış prensiplerini de vurgu yapmaktadır. 

Gençler, proje sürecinde projenin kaderiyle ilgili kararları kendileri almakta, 

bu durum gençlerin katılımını arttırmaktadır. 

 

c. Kültürel Çeşitlilik 

Irkçılık ve yabancı düşmanlığıyla mücadele ile birlikte kültürel çeşitliliğe 

saygı Gençlik Programı’nın önceliklerindendir. Kültürel çeşitlilik, fiziksel görünüm, 

kimlik, özgeçmiş, uyruk, din ve inançlarla ilişkilendirilebilir. Ayrıca yaşam şartları, 

gerilim (gençlerin kültürel çeşitlilikle karşılaştığında ve bunun üstesinden 

gelemediğinde ortaya çıkan duyguları ve negatif hisleri), kültürel hassaslık (kültürel 

çeşitliliği hissetme yeteneği, kültürel çeşitlilik nedeniyle ortaya çıkan ihtiyaçları 

tespit etme, yeterli karşılığı seçme yeteneği), önyargılar ve basmakalıplar (gençlerin, 

diğer ülkelerden gelen insanlar hakkında düşündükleri fikirler) ile geniş kapsamlı 

düşünülebilir.36 

Gençlik Programı, farklı kültürel, etnik ve dini geçmişten gelen gençlerin 

birlikte çalışmalar yapmasına imkan vererek, onların kültürlerarası öğrenimini 

geliştirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca ırkçılık, yabancı düşmanlığı, hoşgörüsüzlük gibi 

konuları ele alarak gençlerin bilinçlenmesine katkı sağlamaktadır. 

                                                 
36 SALTO-YOUTH Cultural Diversity Resource Centre, Exploring quality in the cultural diversity 
projects, Ed. by., Nerijus Kriauciunas, London, SALTO-YOUTH publications, 2007, p. 8. 
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Projeler, ihtiyaç veya sorunlara yanıt bulduğunda, güçlü bir fikre sahip 

olduğu ve kalıcı farklar yarattığında, başarılı sonuçlar sağlamak için organizasyona, 

kaynaklara, becerilere ve enerjiye doğru dengeyle ulaştığında, gerçekçi ve ulaşılabilir 

hedeflere, iyi zamanlamaya ve bütçeye sahip olduğunda, hedef grup ve paydaşlar 

tarafından desteklendiğinde en iyi şekilde gerçekleşmiş olurlar.37 

 Gençler, projeleri gerçekleştirirken kültürlerarası boyutun farkına varmakta, 

kültürlerarası çalışma yöntemlerini uygulayarak proje katılımcılarının eşit olarak 

katılımını sağlamaktadır. 

 

d. İmkanları Kısıtlı Gençlerin Dahil Edilmesi  

İmkanları kısıtlı gençler, akranlarına oranla daha az imkanlarına sahip olan ve 

bazı engellerle karşı karşıya kalan gençlerdir. Gençlerin karşılaştığı engeller, onları 

örgün ve yaygın eğitimi almaktan, uluslararası hareketlilik ve katılımcılık, aktif 

vatandaşlık imkanlarından yaralanmaktan, sorumluluk almaktan ve toplumun çeşitli 

kademelerinde yer almaktan yoksun bırakmaktadır. Engellere bağlı olarak imkanları 

kısıtlı gençleri şu şekilde özetleyebiliriz: 

• Sosyal Engeller: Cinsiyet, din, etnik kimlik, bedensel engellilik gibi 

nedenlerden ayrımcılığa maruz kalan gençler; eski suçlu ya da eskiden 

uyuşturucu, alkol bağımlısı gençler; tehlike altındaki gençler; sosyal 

becerileri sınırlı ya da riskli cinsel davranışlar gösteren gençler; aile 

problemleriyle karşı karşıya kalan gençlerdir. 

• Ekonomik Engeller: Yaşam standartları belli bir seviyenin altında olan, 

zor şartlarda, belli bir sosyal güvenlik sistemine dayalı olarak yaşayan 

gençler; uzun süreli işsiz kalmış, fakirlik çeken ya da evsiz kalmış 

gençlerdir. 

                                                 
37 SALTO-YOUTH Cultural Diversity Resource Centre, A guide to European Diversity, London,  
SALTO-YOUTH publications., 2005,  p. 29. 
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• Zihinsel ve Fiziksel Engeller: Zihinsel (bilişsel, entelektüel, öğrenme) 

engeli olan; fiziki, duyumsal ya da diğer bir engeli olan gençlerdir. 

• Eğitim Zorlukları: Eğitimini yarıda bırakanlar; eğitim zorlukları 

yaşayanlar; başarılı bir eğitim hayatı geçirmemiş olan gençler ve eğitim 

açısından yeterli donanıma sahip olmayan kişilerdir. 

• Kültürel Farklılıklar: Genç göçmenler, mülteciler ya da bu tür aileler 

içinde yaşayan gençler, kültürel entegrasyonda ve dil adaptasyonunda 

sorun yaşayan gençler, milli ya da etnik azınlık durumunda yaşayan 

gençler bu gruba girmektedir. 

• Sağlık Problemleri: Şiddetli hastalıklara ya da psikolojik rahatsızlıklara 

bağlı olarak sağlık problemleri yaşayan gençlerdir.  

• Coğrafi Engeller: Merkezden uzak, taşrada ya da kırsal alanlarda yaşayan 

gençler, küçük adalarda ya da şehirde alt yapı hizmetlerinin yetersiz 

olduğu problemli bölgelerde yaşayan gençler bu gruba girmektedir.  

Bir ülkede akranlarına göre imkanları kısıtlı sayılan gençler, başka bir ülkede 

imkanları kısıtlı olarak görülmeyebilirler. Bu nedenle, imkanları kısıtlı gençler 

ülkelere göre değişkenlik gösterebilmektedirler. 

Gençlik programı herkese açıktır, özellikle imkanları kısıtlı ve özel 

ihtiyaçlara gereksinim duyan gençlerin programa katılımı sağlanmalıdır. Gençlik 

kuruluşları ve gençlik grupları da hedef kitlenin dışlanmasına karşı önlemler 

almalıdır.  

Program, gençlerin sosyalleşmesine ve aktif vatandaşlar olmalarına yardımcı 

olurken, istihdamı arttırma açısından da önemli bir araç niteliğindedir. 
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2. Yıllık Öncelikler 

Gençlik Programı’nın daimi önceliklerinin haricinde yıllık öncelikleri de 

bulunmaktadır. Bu öncelikler, Komisyon, Yürütme Ajansı ve Ulusal Ajansların 

internet sayfalarında bulunmaktadır. Buna göre 2009 yılı öncelikleri şu şekildedir: 

— Avrupa Yenilik ve Yaratıcılık Yılı, 

— Avrupa Parlamentosu seçimlerinde gençlerin aktif katılımı, 

— Kadına yönelik şiddetle mücadele, 

— Aktif vatandaşlık ve sosyal dahil etmeyi teşvik aracı olarak spor, 

— Sağlıklı yaşam tarzına katkıda bulunmak için spor içerikli fiziksel 

aktiviteler, 

— Engelli gençlerin dahil edilmesini destekleme, 

— Sürdürülebilir kalkınma ve iklim değişikliği gibi küresel değişikliklere 

dair bilinç arttırma, 

— Gençlik politikaları alanında Avrupa çerçevesinde yapılan 

düzenlemelerdeki işbirliğine gençlerin dahil edilmesi, 

— Kültürlerarası diyalog.38 

2009 Avrupa Yenilik ve Yaratıcılık Yılı: İyi uygulamaları yayarak, eğitim ve 

araştırmaları teşvik ederek, ilgili konularda politika tartışmalarına katkıda bulunarak,  

kişisel, sosyal ve ekonomik gelişme için yeniliğin ve yaratıcılığın öneminin bilincini 

arttırmayı amaçlamaktadır. 

                                                 
38 European Commission, “Youth in Action Programme Guide (Valid as of  1 January 2009)”, 
(Çevrimiçi) http://ec.europa.eu/youth/youth-in-action-
programme/doc/how_to_participate/programme_guide_09/programme_guide_09_en.pdf, 14.08.2009, 
p. 4-6. 
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Yenilik ve Yaratıcılık, sosyal, bireysel ve ekonomik refaha katkıda 

bulunmaktadır.39  

 

B. Gençlik Programı’nın Önemli Özellikleri 

 

1. Yaygın eğitim 

Yaygın eğitim, gençlerin örgün eğitim çerçevesinde gelişiminden farklı 

olarak; onların değerlerini, becerilerini, yeterliliklerini geliştirme imkanı sağlayan, 

organize bir süreçtir. Bu beceriler, kişiler arası, organize ve çatışma yönetimini, 

kültürlerarası bilinçlenmeyi, liderliği, planlamayı, organizasyonu, koordinasyon ve 

pratik olarak sorun çözme yeteneğini, takım çalışmasını, kendine güveni, disiplini ve 

sorumluluğu içerebilmektedir. 

Yaygın eğitim, Hayat Boyu Öğrenme sürecinin en önemli parçasıdır. Gençlik 

organizasyonları, bu sürecin en önemli mimarlarıdır.40 Gençlik organizasyonları 

aracılığıyla yaygın eğitim, gençlik çalışmaları, boş zaman faaliyetleri, gönüllü 

çalışmalar, akran gruplarıyla yapılan çalışmalar…v.b. aktivitelerde 

gerçekleşmektedir. 

Gençlik Programı çerçevesinde, gerçekleşen eğitim faaliyetleri örgün 

eğitimin tamamlayıcısıdır. Gönüllülüğü esas alan bu faaliyetler, katılımcı ve öğrenci 

merkezli bir yaklaşıma sahiptir. Gençlerin ihtiyaçları ve arzularıyla yakından 

ilgilenir; imkanları kısıtlı gençlerin dahil edilmesi için ek bir öğrenme olanağı sağlar. 

Gençlik Programı ile finanse edilecek projelerin yaygın eğitim prensiplerini 

esas alması beklenmektedir. Bu prensipler şu şekildedir: 

                                                 
39 The European Union, “European Year of Creativity and Innovation 2009”,  (Çevrimiçi) 
http://www.create2009.europa.eu/about_the_year.html, 15 Ağustos 2009. 
40 Youth Forum Jeunesse,  Policy paper on Recognation of the non-formal education: Confirming 
the real competencies of young people in the knowledge society, Brussels, COMEM 0716-05, 11-
12 November 2005.  
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— Yaygın eğitim yoluyla öğrenme ilkeleri uygulanır ve gönüllülüğe 

dayalıdır. 

— Eğitim, öğrenmenin her zaman tek ya da ana faaliyet olmadığı çeşitli 

durumlarda gerçekleşir. 

— Faaliyetlerde, profesyonel öğrenim kolaylaştırıcıları (gençlik çalışanları/ 

eğitmenleri) ya da gönüllüler (gençlik liderleri ya da eğitmenleri) yer 

alabilir. 

— Faaliyetler, planlıdır. Bazen müfredat konularıyla yapılandırılması da 

olasıdır. 

— Faaliyetler, genellikle belirli hedef grupları içindir ve öğrenmeyi saha 

odaklı bir şekilde belgelemektedir. 

 

2. Youthpass 

Avrupa Komisyonu, Youthpass vasıtasıyla yaygın eğitim sürecinin 

tanınmasını sağlamaktadır. Youthpass Sertifikası, katılımcılara Gençlik Programı 

projelerinde yaptıkları çalışmaları ve proje kapsamında edindikleri becerileri 

açıklama fırsatı verir. Kişisel yaygın öğrenme sürecinin yansımalarını destekler. 

Gençlik Programı projelerinin kazandırdığı artı değerleri belgelendirir; 

gençlerin ve gençlik çalışanlarının, aktif Avrupa Vatandaşlığı’nı destekler. 

Gençlik alanında yaygın öğrenmenin tanınması için Avrupa çapında geçerli 

bir araçtır. Gençlik çalışmalarının, sosyal olarak tanınması için de katkı 

sağlamaktadır. 

Sertifikayla yeterlilikleri, görünür ve değerli kılarak; gençlerin ve gençlik 

çalışanlarının istihdamını desteklemeyi amaçlamaktadır.41 

                                                 
41JUGEND für Europa /SALTO Training and Co-operation Resource Centre. “Youthpass” 
(Çevrimiçi) http://www.youthpass.eu/en/youthpass/, 1 Eylül 2009. 
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Gençlik Programı dahilindeki, Eylem 1.1, Eylem 2, Eylem 3.1 ve Eylem 4.3 

projelerine katılan herkes, Youthpass Sertifikası alma hakkını kazanmış olur. 

 

3. Gençlik Programı’nın Görünürlüğü 

Görünürlük faaliyetleri, projenin hedefleri, öngörülen sonuçları ile ilgili bilgi 

vermeli; projenin, AB Gençlik Programı’nın desteğiyle gerçekleştiğinin bilinmesini 

sağlamalıdır. 

Projenin öncesinde ve devamında gerçekleşen görünürlük faaliyetleri 

şöyledir: Bilgi ve tanıtım dokümanları oluşturmak; projenin medyada yer almasını 

sağlamak için çeşitli gazete, dergi ve internet sayfaları için makaleler yazmak; e-grup 

kurmak, blog hazırlamak, foto albümleri düzenlemek ve internet sayfası 

hazırlamak…v.b.  

Gençlik Programı’nın görünürlüğünün sağlanması için Gençlik Programı’nın 

resmi logo kullanılmalı; Gençlik Programı’nın Avrupa ve Avrupa dışındaki gençlere 

tanıdığı fırsatların farkındalığını arttırmak için Gençlik Programı’nın çoğaltıcısı 

işlevi görülmelidir. 

 

4. Sonuçların Yaygınlaştırılması ve Kullanılması 

Projeden elde edilen sonuçların kullanılması ve pratik olarak uygulanması 

önem taşımaktadır. Sonuçların kullanılması, bireysel düzeyde (çoğaltma) ya da 

politika belirleme (bütünleştirme) düzeyinde olabilir. 

Çoğaltma, proje katılımcılarını gerçekleştirecekleri projelerde, katıldıkları 

projenin sonuçlarını olduğu gibi kullanmaya ya da adapte etmeye ikna etmekle 

gerçekleşir. Bütünleştirme ise, karar alıcıları, projelerin başarılı sonuçlarını, yerel, 

bölgesel, ulusal bazda ya da Avrupa sistemleri ve uygulamaları düzeyinde 

kullanmaları konusunda ikna etmekle gerçekleşir. 
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Program yararlanıcıları, projelerin sonuçlarının yaygınlaştırılmasını ve 

kullanılmasını planlayarak; kendi çalışmalarında kaliteyi arttıracak ve Gençlik 

Programı’nın daha geniş kitlelere etki etmesini sağlayacaklardır. 

 

5. Ayrımcılıkla Mücadele 

Gençlik Programı’na, din ya da inanç, ırk ya da etnik köken, cinsiyet, 

özürlülük ya da cinsel tercihlere dayalı olarak hiçbir gence ayrım yapılmaksızın, 

herkesin erişimi sağlanmalıdır.  

 

6. Kadın ve Erkek Eşitliği 

Kadın ve erkek eşitliği, Amsterdam Antlaşmasıyla da desteklenmiş olup, Üye 

Devletler, Avrupa Birliği düzeyindeki tüm politikalar ve eylemlerde cinsiyet eşitliği 

prensibinin yer almasına karar vermişlerdir. 

Kadın ve erkek eşitliği, her iki cinsiyetin de hem kamusal alanda hem de özel 

yaşam alanlarında eşit düzeyde yetkiye sahip olması, bu alanlara eşit düzeyde 

katılımı ve bu alanlarda eşit düzeyde görünür olması olarak anlaşılmaktadır. Kadın 

ve erkek eşitliği, cinsiyetler arasındaki farkların karşıtı değil cinsiyet eşitsizliğinin 

karşıtı olarak düşünülmelidir. Cinsiyet eşitliği, kadın ve erkeklerin sosyal hayata tam 

katılımı için uygun ortamın geliştirilmesini, mücadele edilmesini, eşitliğin 

korunmasını ve özendirilmesini amaçlar.42 

Gençlik Programı, alt eylemleri aracılığıyla katılımcıların cinsiyet 

dağılımında dengeye önem vermektedir. Her bir alt eylemde eşit sayıda kadın ve 

erkek katılımcıya ulaşmayı amaçlamaktadır. 

                                                 
42 Patricia Brander v.d. , a.g.e., p. 354. 
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 Gençlik Programı’nda daha az temsil edilen cinsiyetin ilgisini ve katılımını 

teşvik etmek için önlemler alınmakta; ayrıca cinsiyet eşitliğini konu alan projeler 

hazırlanmaktadır. 

 

7. Katılımcıların Güvenliği ve Korunması 

Gençlik Programı katılımcılarının güvenliği ve korunması, genç bireylerin 

zarara maruz kalmadan, güvenli, etkili ve eğlenceli bir şekilde projelerini 

tamamlamalarını, her yararlanıcının refahının sağlanmasını, cinsel ve ahlaki istismar, 

kültürlerarası problemler, kaza, yangın, alkol ve madde bağımlılığı, ihmal, küçük 

düşürücü hareketler ve cezalandırma dahil her türlü uygunsuz davranışa karşı 

korunmasını amaçlar.   

Gençlik Programı’na dahil olarak projelere katılan gençler, risklere karşı 

korunmuş olacaklardır. Avrupa Gönüllü Hizmeti hariç, Gençlik Programı’nın kesin 

bir sigorta formatı bulunmamaktadır. Program, ulusal çapta bir sigorta formatıyla, 

projenin özelliklerine göre sigorta yaptırılması işlemini yararlanıcılara bırakmıştır. 

Katılımcılar, zaten bir sigorta kapsamına alınmışsa, projeye dayalı olarak tekrar 

sigorta yaptırma mecburiyeti yoktur. Sigortanın kapsaması gereken hususlar şu 

şekildedir: 

— Gerekli hallerde seyahat sigortası (bagajın zarar görmesi ve kaybolmasını 

kapsayacak şekilde düzenlenmelidir.) 

— Üçüncü tarafın sorumluluğu ( gerekli hallerde profesyonel olarak güvence 

ve mesuliyet sigortası) 

— Gözetim de dahil olmak üzere, tıbbi yardım 

— Kaza ve ciddi hastalıklar (geçici ya da kalıcı yetersizlik dahil) 

— Ölüm ( yurtdışındaki projelerde kendi ülkesine gönderim dahil) 

— Yasal yardım ücretleri 
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— Gerekli durumlarda açık hava aktivitelerini göz önüne alan özel sigorta 

Bunlara ek olarak, proje katılımcısı 18 yaşından küçük ise proje sahipleri 

ebeveynlerinden, onlar adına hareket edebileceklerine dair bir vekaletname almak 

durumundadır.43 

 

8. Çok Dillilik 

AB’nin çok dillilik politikası, karşılıklı anlayışı ve iletişimi geliştirmek için 

tüm vatandaşları daha fazla dil öğrenmeleri ve konuşmaları konusunda teşvik 

etmektedir.44 

Gençlik Programı, farklı uyruklardan, farklı ülkelerden gençleri bir araya 

getirerek; onların yeni dilleri öğrenmesine, farklı kültürleri tanımasına, yeni yurt dışı 

deneyimleri kazanmasına fırsat verir. Gençlik Programı, bir dil programı olmamasına 

karşın, farklı dilleri konuşan gençleri aynı proje altında toplayarak gençlerin dilleri, 

kültürleri ve ülkeleri tanımasını sağlar. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
43 European Commission, “Youth in Action Programme Guide (Valid as of  1 January 2009)”,  
(Çevrimiçi) http://ec.europa.eu/youth/youth-in-action-
programme/doc/how_to_participate/programme_guide_09/programme_guide_09_en.pdf, 2 Eylül 
2009, pp.8-9. 
44 European Commission “The Commission’s first Communication on Multilingualism” (Çevrimiçi) 
http://ec.europa.eu/education/languages/eu-language-policy/doc99_en.htm, 2 Eylül 2009. 
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II. Avrupa Birliği Gençlik Programı Kapsamında Eylemler 

Gençlik Programı, hedeflerine ulaşmak için beş işlevsel Eylem’i öngörür. 

Projeler, AB Gençlik Programı kapsamında bu beş Eylem’in özelliklerine göre 

uygulanır. 

 

A. Eylem 1: Avrupa İçin Gençlik 

Eylem 1; Gençlik Değişimleri, Gençlik Girişimleri ve Gençlik Demokrasi 

Projeleri alt-Eylemlerini desteklemektedir.  

Eylem 1, Gençlik değişimlerini destekleyerek gençlerin hareketliliğini 

arttırmayı; gençlerin demokratik hayata katılımları ile ilgili Gençlik Girişimlerini, 

projeleri ve faaliyetleri desteklemeyi; gençlerin vatandaşlık bilincini ve karşılıklı 

anlayış kapasitelerini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. 

 

1. Eylem 1.1: Gençlik Değişimleri  

Gençlik Değişimleri; bir gençlik grubunun, diğer bir ülkedeki gençlik 

grubunu ya da gruplarını ağırlamasına olanak sağlar. Bu projeler, kültürel gerçeklerin 

farkına varılması, Avrupa Vatandaşı olma duygusunun kuvvetlendirilmesi, 

kültürlerarası alışverişin geliştirilmesi için tasarlanmıştır. 

Gençlik Değişimi, iki ya da daha fazla ülkeden gencin bir araya gelmesine 

imkan sağlar; ulus ötesi ortaklığa dayanır. Yer alan ülke sayısına göre iki, üç taraflı 

ya da çok taraflı olabilir. 

Gençlik Değişimi, projede yer alacak katılımcıların, Değişimde yer alan bir 

ya da birkaç ülkede, aynı zamanda hareketini sağlayacak şekilde gezici olabilir. 
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Gençlik Değişimine katılan gençlerin, etkin olarak öğrenmelerini, 

korunmalarını ve güvenliklerini sağlamak için onlara grup lideri ya da liderleri eşlik 

eder. 

Gruplar katılımcı sayısı açısından denge oluşturmalıdır. Projede yer alacak 

toplam katılımcı sayısı, grup lideri hariç 16 ile 60 arasında değişmektedir. Proje 

katılımcıları, bir Program Ülkesinde yasal olarak ikamet eden, yaşları 13 ile 25 

arasında değişen kişilerden seçilmektedir. (Birkaç katılımcı 25 ile 30 yaş arası 

olabilir.)  

 Değişimin süresi seyahat süresi hariç, 6 ile 21 gün arası olmalıdır.  

Kâr amacı gütmeyen ya da resmi olmayan kuruluşlar, yerel, bölgesel kamu 

kuruluşları, resmi olmayan gençlik grupları, gençlik alanında Avrupa düzeyinde aktif 

kuruluşlar, Program Ülkelerinden olmak şartıyla, Gençlik Değişiminden 

yararlanabilirler. 

Gençlik Değişimi, yararlanıcı gruplardan bir tanesinin ülkesinde geçmelidir; 

Gezici Gençlik Değişiminde ise yararlanıcı grupların iki ya da daha fazlasının 

ülkesinde geçmelidir. 

Gençlik alanında Avrupa düzeyinde faaliyet gösteren kuruluşların proje 

başvuruları, Yürütme Ajansı tarafından; uygun başvuranlar tarafından yapılan diğer 

proje başvuruları, Ulusal Ajanslar tarafından değerlendirmeye alınılır. 

Eylem kapsamında gerçekleştirilecek proje, kültürlerarası diyaloga katkı 

sağlamalı; önyargı, yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve sosyal dışlanmaya karşı 

mücadeleyi amaçlamalıdır. 

Proje, gençlerin sosyal ve kişisel gelişimini arttırıcı yetenek, beceri ve 

bilgileri edinmelerine fırsat vermeli; yabancı dil yeterliliklerine bakılmaksızın eşit 

temellere dayandırılarak farklı konuları keşfetmelerini sağlamalıdır.  
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Proje, AB’nin, insan hakları, özgürlük, demokrasi ve temel özgürlüklere saygı 

gibi temel ilkelerine değinmeli; AB’nin gençlik politikası, AB’nin genişlemesi gibi 

konuları ele alarak, gençlerin Avrupa Vatandaşlığı duygusunu güçlendirmelidir. 

 

2. Eylem 1.2: Gençlik Girişimleri 

Gençlik Girişimleri, bölgesel ve ulusal düzeyde planlanan grup projelerini 

destekler. Bu alt eylem, gençlere projelerin planlanmasında ve gerçekleştirilmesinde 

aktif ve doğrudan yer alma fırsatı tanır; girişimcilik yoluyla fikirlerini gerçeğe 

dönüştürme şansı yaratır. 

Gençlik Girişimleri, ulusal ve ulus ötesi olmak üzere ikiye ayrılır: 

• Ulusal Gençlik Girişimi: İkamet ettikleri ülkedeki, tek bir grup tarafından 

gerçekleştirilen; yerel, bölgesel ya da ulusal düzeyde tasarlanan 

girişimdir. 

• Ulus ötesi Gençlik Girişimi: Farklı ülkelerden iki ya da daha fazla grupla 

ortak olarak gerçekleştirilen gençlik girişim ağıdır. 

Proje katılımcıları, bir Program Ülkesinde yasal olarak ikamet eden, yaşları 

18 ile 30 arasında değişen gençlerden seçilmektedir. 18 yaş altı (15-17 yaş arası) 

gençler, koç eşliğinde katılabilir. 

Koç, gençlik çalışmalarında ya da Gençlik Girişimlerinde tecrübeli, gençlik 

gruplarına eşlik eden ve katılımlarını destekleyen kişidir. Koç, gençlik grubunun 

ihtiyaçlarına göre zaman zaman gençlerle çalışır ancak Gençlik Girişimin dışında 

kalır. Koç için yaş sınırı ya da coğrafi bölge zorunluluğu bulunmamaktadır. 

Daha önce bir Gençlik Girişiminde yer almış gençler de tecrübelerini diğer 

gençlerle paylaşarak, aynı yaştaki akranlarını ve arkadaşlarını destekleyebilir; akran 

koçluğu yapabilir. 
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Kar amacı olmayan kuruluş ya da dernekler, resmi olmayan gençlik grupları, 

Program Ülkelerinden olmak şartıyla, Gençlik Girişimlerinden yararlanabilir. 

Ulusal Gençlik Girişiminde, en az 4 katılımcıdan oluşan bir grup, Ulus Ötesi 

Gençlik Girişiminde, en az 8 genç katılımcıdan oluşan bir grup yer almalıdır. 

Projenin süresi 3 ile 18 ay arasında değişmektedir. Başvurular, ikamet edilen 

ülkedeki Ulusal Ajans tarafından değerlendirilmektedir. 

Proje, katılımcı gençlerin birlikte çalışmak istedikleri, açıkça tanımlanmış bir 

konuyu içermelidir. Seçilen konu, katılımcıların ilgi ve ihtiyaçlarını yansıtacak 

nitelikte olmalıdır. Gençlik politikaları, ırkçılıkla mücadele, yabancı düşmanlığı ve 

anti semitizm, fırsat eşitliği, akran eğitimi, sosyal ayrımcılık, medya ve iletişim…v.b. 

konulara örnek olarak gösterilebilir. 

Proje, katılımcıların yeni deneyimlerle karşılaştıklarında özgüvenlerini 

arttırmalarını ve yenilikçi yaklaşımlara açık olmalarını sağlamalı, kültürler 

hakkındaki pozitif farkındalıklarını arttırmalıdır.  

 

3. Eylem 1.3: Gençlik Demokrasi Projeleri 

Gençlik Demokrasi Projeleri, gençlerin yerel, bölgesel ve ulusal toplumsal 

yaşama ya da uluslararası yaşama aktif katılımlarını teşvik etmeyi amaçlamaktadır. 

Gençlik Demokrasi Projelerinde, gençlik ve katılım konusunda iyi 

uygulamaların geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için ağlar oluşturulacağı gibi 

gençler ve karar vericiler arasında toplantılar da düzenlenebilir. 

Projelerden, herhangi bir kar amacı gütmeyen kuruluşlar, yerel ve bölgesel 

kamu kuruluşları, resmi olmayan gençlik grupları, gençlik alanında Avrupa 

düzeyinde aktif kuruluşlar, Program Ülkelerinden olmak şartıyla, Gençlik Demokrasi 

Projelerinden yararlanabilirler. 
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Proje katılımcıları, genç katılımcılar ile karar vericiler ya da uzmanlar olarak 

ayrılmaktadır. Genç katılımcılar, yaşları 13 ile 30 arasında değişen ve yasal olarak 

bir Program Ülkesinde ikamet eden gençleri; karar vericiler ya da uzmanlar ise 

coğrafi durumları ve yaşına bakılmaksızın, demokratik yaşama ve demokratik 

kurumlara katılım konusunda karar vericileri ya da uzmanları ifade etmektedir. 

Projeden yararlanan en az 16 genç katılımcı olmalıdır. 

Proje faaliyetleri, bir ya da daha fazla yararlanıcının ülkesinde 

gerçekleştirilmelidir.  

Projenin süresi 3 ile 18 ay arasında değişmektedir. Gençlik alanında Avrupa 

düzeyinde aktif kuruluşlar tarafından sunulacak başvurular, Yürütme Ajansı 

tarafından; diğer uygun başvuru sahipleri tarafından sunulacak başvurular, Ulusal 

Ajanslar tarafından değerlendirilecektir. 

Projenin, tüm proje yararlanıcılarının ilgisi dahilinde belirlenmiş bir teması 

olmalıdır. Bu tema, projenin günlük faaliyetlerine yansıtılmalıdır. 

Proje, yaygın öğrenme prensiplerini takip etmeli; atölye çalışmaları, 

hareketlendiriciler, yuvarlak masa toplantıları gibi yaygın öğrenme yöntem ve 

tekniklerini içermelidir. 

Eylem 1 altında birden fazla faaliyet gerçekleştirmek isteyen kuruluşlar ya da 

gençlik grupları birleştirilmiş proje sunabilirler. Birleştirilmiş projenin amacı, 

Gençlik Programı ve diğer programlar kapsamında hibe yürütme tecrübesi olan 

yararlanıcıların idari yüklerini aza indirmek; projelerin planlanması ve 

tasarlanmasında kaliteyi arttırmak;  görünürlük ve yaygınlaştırmayı daha geniş 

kapsamlı olarak gerçekleştirmektir. 

Birleştirilmiş proje kapsamında aynı tipte iki ile beş faaliyet ya da farklı tipte 

iki ile beş faaliyet gerçekleştirilebilir. Eylem 1 kapsamındaki bütün başvurular, ikili 

ve üçlü Gençlik Değişimleri hariç, birleştirilmiş sözleşme ile birleştirilebilir. 
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Birleştirilmiş projedeki her faaliyet, kendi ölçütleri çerçevesinde değerlendirilir; 

ölçütlere uymaması durumunda faaliyetleri azaltılmış olarak kabul edilmektedir.45 

 

B. Eylem 2: Avrupa Gönüllü Hizmeti 

Avrupa Gönüllü Hizmeti, gençler arasında girişimcilik, yaratıcılık ve 

dayanışma ruhunu teşvik ederek, toplum yaşamına entegrasyonlarını sağlamayı; 

Gençlik Programı’nın amaçlarına ulaşmasına katkı sağlamayı; gençlerin Üye 

Ülkelerde ya da üçüncü bir ülkede, kısa veya uzun süreli katılımını arttırmayı; 

Avrupa bağlamında yaygın eğitim deneyimi olmayanları yaygın eğitimi tanımaya 

teşvik etmeyi; Program’a erişimi tüm gençler için kolay hale getirmeyi; gençlerin 

aktif vatandaşlığını güçlendirmeyi ve gençlerin dayanışmasını arttırmayı 

amaçlamaktadır. 

Avrupa Gönüllü Hizmeti, bir gencin ikamet ettiği ülkeden başka bir ülkede 

gönüllü olarak çalışmasını sağlar. Yerel halka gönüllü olarak hizmet vermesinin yanı 

sıra, yeni kültürler ve yeni diller öğrenmesi için iyi bir fırsattır. 

AGH Projesi, kültür, gençlik, spor, sosyal hizmet gibi bir temayı içermelidir. 

Gönüllünün gerçekleştirdiği hizmet, kâr amacı gütmeyen, maaşsız ve tam zamanlı bir 

faaliyettir. 

AGH, dil kursu ya da turistik gezi, geçici ya da yarı zamanlı bir faaliyet, bir 

kuruluşta stajyerlik ya da ücretli bir iş değildir. Buna bağlı olarak, ucuz iş sömürüsü 

olarak da görülemez. 

AGH’den, kar amacı gütmeyen bir STK, yerel ya da bölgesel bir yapı, gençlik 

alanında Avrupa düzeyinde faaliyet gösteren bir yapı, uluslararası bir kuruluş ve kâr 

                                                 
45 European Commission, “Youth in Action Programme Guide (Valid as of  1 January 2009)”,  
(Çevrimiçi)http://ec.europa.eu/youth/youth-in-action-
programme/doc/how_to_participate/programme_guide_09/programme_guide_09_en.pdf, 2 Eylül 
2009, pp.24-47. 
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amacı güden bir kuruluş (sadece gençlik, kültür ya da spor alanında bir etkinlik 

düzenlediğinde geçerlidir.) yararlanabilmektedir. 

Bir AGH Projesinde, Koordinatör Kuruluş, Gönderen Kuruluş ve Ev Sahibi 

Kuruluş yer almaktadır. AGH içindeki her kuruluş, AGH hizmet şartlarını yerine 

getirmekle yükümlüdür. 

 Koordinatör Kuruluş, Gönderen ve Ev Sahibi Kuruluşla iş birliği içinde 

projenin koordinasyonu sağlar; projenin mali ve idari sorumluluğunu alır; gönüllüye 

gittiği Ev Sahibi kuruluşta destek verir; Gönderen ve Ev Sahibi Kuruluşla birlikte 

gönüllünün vize sürecine destek verir; Gönderen Kuruluş, Ev Sahibi Kuruluş ve 

gönüllüyle birlikte AGH faaliyetleri bitiminde gönüllüye Youthpass Sertifikası verir. 

Gönderen Kuruluş hazırlık aşamasında, gönüllüye Ev Sahibi Kuruluş 

bulunmasında ve yazışmaların gerçekleşmesinde destek olur; gönüllünün ayrılış 

öncesi eğitimine katılmasını sağlar; gönüllünün proje öncesi bireysel ihtiyaçlarına 

göre hazırlık yapar. 

Proje süresince gönüllü ve Ev Sahibi Kuruluşla iletişim kurar; gönüllünün 

proje sonrası ülkesine döndüğünde yaşadığı topluma entegrasyonuna yardımcı olur; 

gönüllü deneyimlerinin sonuçlarının yayılmasını ve yeni projelerde yararlanılmasını 

destekler; gönüllüye başka eğitim ve istihdam fırsatları hakkında rehberlik yapar. 

Ev Sahibi Kuruluş, gönüllüye kişisel destek sağlaması için bir rehber sağlar; 

gönüllüyü hizmet sürecinde gözlemler ve rehberlik eder; gönüllüye yerel topluma 

katılma ve boş zamanlarını değerlendirme imkanı sunar; gönüllünün varış sonrası 

eğitimine katılmasını sağlar ve dil öğrenim fırsatı verir; gönüllüler için açık öğrenme 

hedefleri belirler ve yaratıcılıklarını, becerilerini sergileyebilecekleri görevler verir; 

gönüllülere yeme- içme ve barınma imkanları sağlar; gönüllünün yerel ulaşım 

araçlarından yararlanmasını sağlar ve haftalık ya da aylık olarak cep harçlığı verir. 

Gönüllülerin ayrılış öncesi eğitiminde, ev sahibi ülke hakkında bilgi verilir; 

gönüllünün motivasyonu arttırılır ve Gençlik Programı hakkında bilgilendirilir. 
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Ayrıca eski AGH gönüllülerine de tecrübelerini paylaşma fırsatı verilir. Ayrılış 

öncesi eğitimi ortalama üç gün sürmektedir. 

Varış sonrası eğitiminde, gönüllüye ev sahibi ülke ve projeleri hakkında bilgi 

verilir; diğer gönüllülerle kaynaşma fırsatı verilir. Varış sonrası eğitimi ortalama yedi 

gün sürmektedir. 

Dört aydan fazla süren AGH için ara değerlendirme toplantısı düzenlenir. 

Gönlüyle, toplantıya kadar geçen sürede hizmet deneyimlerini paylaşma ve diğer 

gönüllülerle tanışma fırsatı verilir. Ara değerlendirme toplantısı ortalama iki buçuk 

gün sürmektedir. 

Nihai değerlendirme toplantısında, gönüllülerle Gönderen Kuruluşlar bir 

araya gelir ve hedefler, beklentiler, Gönderen Kuruluşlar tarafından sağlanan 

hizmetler değerlendirilir. Nihai değerlendirme toplantısı ortalama üç gün 

sürmektedir. 

Program Ülkelerindeki değerlendirme ve eğitim toplantıları Ulusal Ajanslar 

tarafından, Güney Doğu Avrupa’daki toplantılar SALTO Gençlik Kaynak Merkezi - 

Güney Doğu Avrupa tarafından, diğer bütün ortak Ortak Ülkelerde Gönderen, Ev 

Sahibi ya da Koordinatör Kuruluş tarafından düzenlenir. 

Bir Gönderen Kuruluşun ülkesinde yasal olarak ikamet eden 18-30 yaş 

arasındaki gençler (imkanları kısıtlı olan gönüllüler, 16 yaşından itibaren) AGH 

Projesine katılabilirler. Gönüllü seçiminde, ekonomik, dinsel, etnik ya da siyasi 

geçmişe bakılmaz. 

Bireysel AGH faaliyetine 1 gönüllü, AGH Projesine 1 ile 100 arasında 

gönüllü, grup AGH faaliyetine 2 ile 100 arasında gönüllü katılabilmektedir. 

Bireysel AGH faaliyeti ya da 10 gönüllüden az grup AGH faaliyetinde 

gönüllü hizmet 2 ay ile 12 ay arasında sürmekte, en az 10 gönüllü içeren grup AGH 

faaliyetinde 2 hafta ile 12 ay arasında sürmekte, imkanları kısıtlı gençleri içeren 

AGH faaliyetinde 2 hafta ile 12 ay arasında sürmektedir. 
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Bir Program Ülkesinde yasal olarak ikamet eden gönüllüler, gönüllü hizmeti 

başka bir Program Ülkesinde, Komşu Ortak Ülkelerde ya da Dünyadaki Diğer Ortak 

Ülkelerde gerçekleştirebilirler. Komşu Ortak Ülkelerde ya da Dünyadaki Diğer Ortak 

Ülkelerde ikamet eden gönüllüler ise gönüllü hizmeti bir Program Ülkesinde 

gerçekleştirebilirler. 

Ulusal Ajanslar Program Ülkelerindeki yerleşik bulunan diğer bütün 

kuruluşların akreditasyonundan sorumludur. 

Ortaklardan biri Koordinatör Kuruluş görevini alarak, projenin tamamı için 

ve bütün ortaklar adına AGH başvurusunu kendi Ulusal Ajansına yapar.  

 Ulusal Ajansın faaliyet gösterdiği ülkeyle açık bağ kurabilmesi için ya 

Gönderici Kuruluşların ya da Ev Sahibi Kuruluşların, Koordinatör Kuruluşun 

yerleşik bulunduğu ülkede olması gerekmektedir.  

Gençlik alanında Avrupa düzeyinde faaliyet gösteren kuruluşlar tarafından 

yapılan başvurulardan, Güney Doğu Avrupa Ülkelerinde yerleşik kuruluşlar 

tarafından yapılan başvurulardan, Dünyadaki Diğer Ortak Ülkelerden ortaklar içeren 

ve uluslararası kuruluşlardan yapılan başvurulardan, gençlik, spor ve kültür 

faaliyetleri düzenleyen kar amacı güden kuruluşlardan yapılan başvurulardan, büyük 

ölçekli Avrupa ya da uluslararası etkinliklerle bağlantılı proje başvurularından 

Yürütme Ajansı sorumludur. 

Yürütme Ajansı, gençlik alanında Avrupa düzeyinde faaliyet gösteren 

kuruluşların, uluslararası kuruluşların,  gençlik, spor ve kültür faaliyetleri düzenleyen 

kar amacı güden kuruluşların akreditasyonundan sorumludur. 

Her AGH gönüllüsü, ulusal sosyal güvenlik sistemlerinin tamamlayıcısı 

niteliğindeki AGH Grup Sigorta Planı’na kaydedilmelidir. 

Gönüllüler, AGH süresince ya da bitiminde eski AGH gönüllülerinin 

oluşturdukları ulusal yapıların faaliyetlerine katılabilirler; destek alabilirler. 
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AGH Projesi, gönüllüye yaygın öğrenme imkanlarını göstererek, AGH’nin 

öğrenme hizmeti olma özelliğini vurgulamalıdır. 

Ev Sahibi Kuruluşta aynı anda gönüllü hizmette bulunacak gönüllü sayısının, 

AGH Projesi’nin yapısıyla ve kuruluşun gönüllülerle yeterince ilgilenebilmesi 

açısından orantılı olmalıdır. 

Gönüllüye kişisel destek sağlayan ve onun yaşadığı topluma entegrasyonunda 

yardımcı olan rehber, ulaşılan hedefleri gönüllüyle birlikte değerlendirerek, Youtpass 

Sertifikası’nın hazırlanmasında gönüllüye yardımcı olmalıdır. 

AGH, farklı kültürlerden gençleri aynı çatı altında buluşturarak, kültürlerarası 

diyaloga katkı sağlamaktadır. 

AGH Projesi, ırkçılık, yabancı düşmanlığı, uyuşturucu bağımlılığı gibi 

problemlere karşı Avrupa toplumunun ortak endişesini yansıtacak; Avrupa 

Vatandaşlığı duygusunu güçlendirmeye çalışacaktır. 

 

C. Eylem 3.1: Avrupa Birliği Komşu Ortak Ülkeleriyle İş Birliği 

Avrupa Birliği Komşu Ortak Ülkeleriyle İş Birliği, genel olarak gençlik 

alanında Gençlik Değişimlerini, Eğitim ve Ağ Kurma Projelerini, uzun süreli ve 

yüksek kaliteli projelerin ve ortaklıkların gerçekleşmesine imkan sağlayan 

faaliyetleri destekler.  

Komşu Ortak Ülkelerle Gençlik Değişimi, iki ya da daha fazla ülkeden 

gençlik gruplarını bir araya getirerek, onlara kültür alışverişinde bulunma, çeşitli 

konular üzerine tartışma fırsatı verir. 

Eylem 1.1 gibi, yer alan ülkelerin sayısına göre iki taraflı, üç taraflı ya da çok 

taraflı; Değişimde yer alan katılımcıların aynı zamanda daha fazla ülkede hareketini 

sağlayacak şekilde gezici olabilir ancak birleştirilmiş projeler, Eylem 3.1 için geçerli 

değildir. 
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Bir Program Ülkesinde ya da bir Ortak Komşu Ülkede yasal olarak ikamet 

eden 13 ile 25 yaş arasındaki gençler (birkaç katılımcı 25 ile 30 yaş arasında olabilir) 

Proje’den yararlanabilir. 

Gruplar katılımcı sayısı açısından denge oluşturmalıdır. Projede yer alacak 

toplam katılımcı sayısı, grup lideri hariç 16 ile 60 arasında değişmektedir.  

İki Taraflı Gençlik Değişiminde, grup lideri hariç, grup başına katılımcı sayısı 

en az 8; Üç Taraflı Gençlik Değişiminde, en az 6; Çok Taraflı Gençlik Değişiminde 

en az 4 olmalıdır. 

Değişim Faaliyeti, ortaklardan birinin ülkesinde gerçekleştirilmelidir. Gezici 

Gençlik Değişimlerinde projenin gerçekleşeceği ülke sayısı arttırılabilir. Gençlik 

Değişimi ya da Eğitim ve Ağ Kurma Faaliyetleri, bir Akdeniz Ortak Ülkesinde 

gerçekleştirilemez. 

Faaliyetin süresi, seyahat günleri hariç, 6 ile 21 gün arasında değişmektedir.  

Kar amacı gütmeyen ya da resmi olmayan bir kuruluş, yerel, bölgesel kamu 

kuruluşları, resmi olmayan gençlik grupları, gençlik alanında Avrupa düzeyinde aktif 

bir kuruluşlar, Program Ülkesinden ya da Komşu Ortak Ülkeden olmak şartıyla, 

Gençlik Değişiminden ya da Eğitim ve Ağ Kurma Faaliyetlerinden yararlanabilirler. 

Gençlik alanında Avrupa seviyesinde aktif olan kuruluşların başvuruları, 

Güney doğu Avrupa’da kurulmuş ve faaliyete ev sahipliği yapacak yararlanıcı 

grupların başvuruları Yürütme Ajansı tarafından; uygun bulunan diğer başvuru 

sahiplerinin başvuruları Ulusal Ajanslar tarafından değerlendirmeye alınır. 

Komşu Ortak Ülkelerle Eğitim ve Ağ Kurma Faaliyetleri, iyi uygulamaların 

değişimi, bilgi ve beceri edinilmesi amacıyla düzenlenen iş başı eğitimiyle; planlanan 

bir ulus ötesi projenin potansiyel ortaklarıyla yapılacak bir fizibilite ziyaretiyle; 

geçmiş toplantıların, seminerlerin, eğitimlerin değerlendirilmesi için 

gerçekleştirilecek bir değerlendirme toplantısıyla; ev sahibi ülkedeki gençlik 

çalışması ya da gençlik ortaklıkları hakkında bilgi edinmek için yapılacak bir çalışma 

ziyaretiyle; katılımcıların ulus ötesi faaliyetlerine ortak bulmak için düzenlenen bir 
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ortak kurma faaliyetiyle; seminerler, eğitim kursları ve ağ kurma çalışmalarıyla 

gerçekleştirilebilir. 

Komşu Ortak Ülkelerle Eğitim ve Ağ Kurma Faaliyetlerinden belirli bir yaş 

aranmaksızın, bir Program Ülkesinde ya da Komşu Ortak Ülkede yasal olarak ikamet 

eden herkes yararlanabilir. 

Akdeniz Ortak Ülkeleri ile yapılacak projeler, sadece faaliyetin Program 

Ülkelerinden birinde gerçekleşmesi şartı ile finanse edilebilir. 

Katılımcı sayısı, işbaşı eğitiminde 2 katılımcıya kadar, fizibilite ziyaretinde 

ortak başına 2 katılımcıya kadar, değerlendirme toplantısı, çalışma ziyareti, ortak 

kurma faaliyeti, seminer ve eğitim kursunda her bir ortağı uygun oranlarda temsil 

eden 50 katılımcıya kadar sınırlanmaktadır. Ağ kurmada katılımcı sayısında bir 

sınırlama bulunmamaktadır. 

Faaliyetlerin süresi, seyahat günleri hariç, işbaşı eğitiminde 10 ile 20 iş günü 

arası, fizibilite ziyaretinde 2 ile 3 iş günü arası, değerlendirme toplantısı, çalışma 

ziyareti, ortak kurma faaliyeti, seminer ve eğitim kursunda en fazla 10 gün olarak 

belirtilmektedir. Ağ kurma 3 ile 15 ay arasında değişmektedir. 

Projeler, gençlerin eğitim sürecine katkıda bulunmalı; aktif katılımcılığı, 

yaratıcılığı, girişimciliği etkileyen kültürlerarası öğrenme sürecine dayalı olmalı; 

yaşadıkları uluslararası topluluk hakkında gençlerin bilinçlenmesini sağlamalıdır. 

Projeler, gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlayacak bilgi ve 

becerileri kazanmasına destek olmalıdır. Uzun soluklu, çoğaltan ve sürdürülebilir bir 

etkiyi sağlamak için gerçekleştirilmelidir. Proje sonrası sonuçlar değerlendirilerek, 

başarılı uygulamaların yaygınlaşması sağlanmalıdır.46 

 

                                                 
46 European Commission, “Youth in Action Programme Guide (Valid as of  1 January 2009)”,  
(Çevrimiçi) http://ec.europa.eu/youth/youth-in-action-
programme/doc/how_to_participate/programme_guide_09/programme_guide_09_en.pdf, 4 Eylül 
.2009, pp.40-73. 
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D. Eylem 4.3: Gençlik Çalışanları ve Gençlik Kuruluşları İçin 

Eğitim ve Ağ Kurma 

Eylem 4.3, gençlik çalışmalarında ve kuruluşlarında aktif olarak yer alan 

proje liderlerinin, gençlik danışmanlarının ve yöneticilerinin eğitimini destekler. 

Eğitim ve Ağ Kurma Projeleri, gençlik çalışması alanında değişimleri, 

işbirliğini ve eğitimi teşvik eden projeler olabileceği gibi, Gençlik Programı 

kapsamında gerçekleştirilecek projelere öncülük eden projeler de olabilir. 

Eğitim ve Ağ Kurma faaliyetleri, işbaşı eğitimi, fizibilite ziyareti, 

değerlendirme toplantısı, çalışma ziyareti, ortak kurma faaliyeti, seminer ve eğitim 

kursu ya da ağ kurma şeklinde gerçekleştirilebilir. 

Kar amacı gütmeyen kuruluşlar ya da sivil toplum kuruluşları, yerel, bölgesel 

kamu ya da hükümet kuruluşları, resmi olmayan gençlik grupları, gençlik alanında 

Avrupa düzeyinde aktif kuruluşlar, Program Ülkelerinden olmak şartıyla, Gençlik 

Çalışanları ve Gençlik Kuruluşları İçin Eğitim ve Ağ Kurma projelerinden 

yararlanabilirler. 

Gençlik alanında Avrupa düzeyinde aktif kuruluşların başvuruları Yürütme 

Ajansı tarafından, diğer uygun bulunan diğer başvuru sahiplerinin proje başvuruları 

Ulusal ajanslar tarafından değerlendirilir. 

Eğitim ve Ağ Kurma Faaliyetleri Eylem 4.3 altındaki birleştirilmiş projelerin 

bir parçası olabilir. Aynı ya da farklı türden 2 ile 5 faaliyet arasında birleştirme 

yapılabilir. Birleştirilmiş projelerde her faaliyet kendi ölçütlerine göre değerlendirilir. 

Faaliyetlerin süresi, seyahat günleri hariç, işbaşı eğitiminde 10 ile 20 iş günü 

arası, fizibilite ziyaretinde 2 ile 3 iş günü arası, değerlendirme toplantısı, çalışma 

ziyareti, ortak kurma faaliyeti, seminer ve eğitim kursunda en fazla 10 gün olarak 

belirtilmektedir. Ağ kurma ise 3 ile 15 ay arasında değişmektedir. 

Katılımcı sayısı, işbaşı eğitiminde 2 katılımcıya kadar, fizibilite ziyaretinde 

ortak başına 2 katılımcıya kadar, değerlendirme toplantısı, çalışma ziyareti, ortak 
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kurma faaliyeti, seminer ve eğitim kursunda her bir ortağı uygun oranlarda temsil 

eden 50 katılımcıya kadar sınırlanmaktadır. Ağ kurmada katılımcı sayısına bir 

sınırlama getirilmemiştir. 

İşbaşı eğitiminde ve fizibilite ziyaretinde en az biri AB Ülkesinden olan farklı 

Program Ülkelerinden 2 ortak, değerlendirme toplantısı, çalışma ziyareti, ortak 

kurma faaliyeti, seminer ve eğitim kursunda en az biri AB Ülkesinden olan farklı 

Program Ülkelerinden en az 4 ortak, ağ kurma için ise en az biri AB Ülkesinden olan 

farklı Program Ülkelerinden en az 6 ortak gereklidir. 

Projeler, gelecekte yapılacak gençlik çalışmaları için desteği ve bilgiyi, 

projelerin kalitesini arttırmak için gerekli araçları ve faaliyetleri, yeni projeler için 

ortak bulma faaliyetlerini içermelidir. 

Eylem 4.3 projesinde yer alan katılımcılar Youthpass Sertifikası’ndan 

yararlanabilmektedirler. 

 

E. Eylem 5.1: Gençler ve Genç Politikalarından Sorumlu Olanların 

Toplantıları 

Gençler, aktif olarak gençlik çalışmalarında yer alan kişiler ve gençlik 

politikalarından sorumlu kişiler arasında iş birliğini, seminerleri ve Yapılandırılmış 

Diyalogu destekler. 

Eylem 5.1 kapsamındaki proje faaliyetleri, ulusal gençlik toplantısını ya da 

ulus ötesi gençlik seminerini içerebilir. Ulusal gençlik toplantısı, Yapılandırılmış 

Diyalog ve Avrupa Birliği Politikalarıyla ilgili olarak tartışma ortamı ve 

bilgilendirme için fırsat yaratabilir; AB Dönem Başkanlığını yürüten AB Üye 

Devleti tarafından düzenlenecek bir gençlik etkinliğinin alt yapısını hazırlayabilir; 

Avrupa Gençlik Haftasıyla ilgili faaliyetleri düzenleyebilir; örgün ve yaygın eğitim 

arasındaki iş birliğini arttırabilir. 
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Ulus ötesi gençlik semineri ise, Yapılandırılmış Diyalog ve gençlik alanında 

Açık Koordinasyon Yöntemi ile ilgili görüşmek, gençlik çalışmalarında iyi 

uygulamaların, farklı fikirlerin değişimini sağlamak üzere gençleri ve politika 

oluşturucuları bir araya getirebilir. 

Ulusal gençlik toplantısında yararlanıcılardan biri Program Ülkesinden 

olmalı, ulus ötesi gençlik seminerinde bütün yararlanıcılar Program Ülkelerinden 

olmalıdır.  

Gençlik alanında Avrupa düzeyinde aktif kuruluşların başvuruları, merkezi 

Program Ülkelerinden birinde ve en az sekiz Program Ülkesinde şubesi bulunan 

Avrupa Sivil Toplum Kuruluşlarının başvuruları, yararlanıcı ortakların 

çoğunluğunun gençlik alanında Avrupa düzeyinde aktif kuruluşların üyesi olduğu 

durumlardaki başvurular Yürütme Ajansı tarafından, diğer uygun proje başvuru 

sahiplerinin başvuruları Ulusal Ajanslar tarafından değerlendirilecektir. 

Ulusal gençlik toplantısı için herhangi bir faaliyet süresi belirtilmezken, ulus 

ötesi gençlik seminerinin faaliyet süresi 1 ile 6 gün arasında değişmektedir. 

Ulusal gençlik toplantısı için en az 15, ulus ötesi gençlik semineri için en az 

30 katılımcı gerekmektedir. Projede yer alacak genç katılımcılar, bir Program 

ülkesinde yasal olarak ikamet eden 15 ile 30 yaşları arasındaki kişilerden, politika 

yapıcılar ise yaşlarına ve bulundukları coğrafi duruma bakılmaksızın, gençlik 

politikaları alanında uzmanlardan ve politika yapımında söz sahibi olan kişilerden 

seçilirler. 

Projenin açık ve net bir teması olmalı ve bu tema, katılımcıların ilgi ve 

ihtiyaçlarını yansıtıyor olmalıdır. Gençlik Programı’nın Avrupa ve Avrupa dışındaki 

gençlere, gençlik çalışanlarına sağladığı imkanları tanıtmada, Gençlik Programı’nın 

çoğaltıcısı görevini de görmelidir.47 

                                                 
47 European Commission, “Youth in Action Programme Guide (Valid as of  1 January 2009)”,  
(Çevrimiçi) http://ec.europa.eu/youth/youth-in-action-
programme/doc/how_to_participate/programme_guide_09/programme_guide_09_en.pdf, 4 Eylül 
2009, pp.86-103. 
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III. Avrupa Birliği Gençlik Programı’nın Etkileri 

Son yirmi yılda gençlik değişimleri, gönüllü aktiviteler, eğitimlerden gibi 

başarılı gençlik çalışmalarından yararlanan gençlerin ve gençlik çalışanlarının sayısı 

1,5 milyonu aşmıştır. Program’ın çoğaltıcı etkisiyle gençlik çalışmaları, sanılandan 

daha fazla kişiyi etkilemektedir. 2000- 2006 yılları arasındaki eski programın 

değerlendirme sürecine katılan gençlik çalışanlarının %91’i, Program’ın, aldıkları 

diğer eğitimlere artı değer kattığını bildirmiştir.   

Program, özellikle kültürlerarası boyutu, mesleki gelişim için yeni çalışma 

yöntemleri ve etkili desteğiyle büyük duyarlılık yarattı. Avrupa Gönüllü Hizmetinde 

yer alan gençlik kuruluşlarının %79’una göre Program, gençlik kuruluşlarının 

güçlenmesine yardımcı oldu; yeni uluslararası etkileşimler kurulmasına katkıda 

bulundu. 

Yapılan değerlendirmeler; Program’ın, gençlerin vatandaşlık duygusunu, 

kişisel gelişimlerini, iletişim ve sosyal becerilerini arttırdığını ortaya koymuştur. 

Program kapsamında ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve anti semitizmle mücadeleyi 

amaçlayan, kültürlerarası diyaloğu teşvik eden projelere katılan gençlerin %90’ı daha 

hoşgörülü olduklarını ifade etmişlerdir. Program, daha fazla sosyalleşme, yeni diller 

öğrenme, farklı bir ülkede çalışma ve farklı kültürleri daha iyi anlama imkanı 

sağlamıştır. 

Program, genç gönüllüler başta olmak üzere, katılımcı gençlerin iş yaşamında 

da önemli etkiler göstermiştir. Gönüllülerin %62’si, Program’da edindikleri 

tecrübelerin mesleki kariyerlerini olumlu yönde etkilediğini bildirmiştir. 

Program, eğitim seçeneklerini de etkilemektedir. Program yaygın öğrenmeyi 

teşvik etmiş; öğrenmenin okul gibi kurumsal yapıların dışında da 

gerçekleşebileceğini göstermiştir.48 Yaygın eğitim alanında iş birliğini güçlendirerek, 

Bilgi Avrupa’sına katkıda bulunmaktadır. 

                                                 
48 European Commission, EU Youth policies: Frequently Asked Questions, Brussels, 
MEMO/09/204, 27 April 2009 p.3. 
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Birçok genç ilk yurt dışı tecrübesini Gençlik Programı’yla edinmiş; farklı 

kültürlerin kapılarını aralamıştır. Farklı kültürleri tanırken, kendi kültürünü de daha 

yakından inceleme fırsatı bulmuş; kültürler arasındaki benzer ve farklı yönleri 

yaşayarak öğrenmiştir. Program, gençlerin kişisel gelişimini, yaratıcılığını, 

özgüvenini,  sosyalleşme ve kendini ifade edebilme becerisini arttırmıştır. 

Program, ulusal gençlik politikasının oluşumuna da katkıda bulunmaktadır. 

Gençler, katıldıkları projeler sayesinde, gittikleri ülkelerdeki politika uygulamalarını 

görmüş; gençlik kuruluşları ve konunun uzmanlarıyla yakından görüşme fırsatı 

bulmuştur. Program her ne kadar gençlik alanındaki paydaşlar arasında iş birliğini 

arttırsa da uluslararası yönetim mekanizmalarında etkisi yeterli değildir. Birçok 

Ulusal Ajans, düzenlediği anketlerde bu konuyla ilgili bir görüşe yer vermemiştir. 

Yapılan araştırmalar Program’ın Avrupa düzeyinde, politikacılarla diyaloğun 

geliştirilmesine katkıda bulunduğunu göstermiştir. 

Programla birlikte, gençlik kuruluşları arasında yeni uluslararası bağlar 

kurulmuş, gelecekteki projeler için yeni adımlar atılmıştır. Ancak yeni kuruluşların 

da Program’dan yararlanması sağlanmalı, Program’ın çoğaltıcı etkisiyle daha fazla 

gence ulaşılmalıdır. Kurulan bağlar güçlendirilmeli; sürdürülebilirliği sağlanmalıdır. 

Yeni Üye Devletlerin politikaları üzerindeki bazı etkileri bildirilmiş olmasına 

rağmen, Program’ın politika üzerinde yeterli bir etkisi olduğundan söz edemeyiz. 

Yapılan anketler, Program’ın yenilikçi yaklaşımlar üzerinde ve gençlik çalışmaları 

uygulamalarında daha fazla etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Bu açıdan, 

gönüllü hizmetlere yönelik yenilikçi yaklaşımlar umut vericidir. 

Program kapsamında, kuruluşların proje başvurularındaki zorluklar, 

Program’ın erişilebilirliğini olumsuz yönde etkileyecektir. Özellikle daha az 

deneyimli kuruluşlar bu sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. Yeni dönemde bu 

konuyla ilgili çalışmalar yapılmakta, işlemler daha kolay hale getirilerek, 

Program’dan sadece belli grupların değil, farklı kuruluşların da yararlanmasına 

imkan verilmektedir. 
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Programın, imkanları kısıtlı gençlere ulaşmada daha etkili olması 

gerekmektedir. Gerçekleştirilecek projelerde bu konuya ağırlık verilmeli; imkanları 

kısıtlı gençler de programa dahil edilmelidir. 

Program kapsamındaki eylemlere katılan birçok genç, faaliyetlerin bitiminde 

yerel ya da ulusal kuruluşlarda aktif olarak kaldı. Programla birlikte uluslar arası 

faaliyetlere ilgi arttı. 

Program, gençlere AB projelerini ve AB kurumlarını tanımaları açısından 

fırsatlar sundu. Sağladığı maddi destekle STK’ları, ağlarını uluslararası alanda 

genişletmeleri konusunda teşvik etti. Yararlanıcıların %40’ı, aldıkları maddi 

yardımın kuruluşların hayatta kalması için önemli olduğunu bildirmiştir. Program 

özellikle maddi desteğe ihtiyaç duyan küçük STK’lar tarafından ilgi çekmektedir. 

Verilen hibeler, STK’ların üyeleri ve sponsorları tarafından güvenilirliğini ve 

görünürlüğünü arttırmıştır.49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
49 Commission of The European Communities, Commission Report to The European Parliament, 
The Council,The European Economic and Social Committee and The Committee of The 
Regions: Final evaluation of the "Youth" Community action programme (2000-2006) and of the 
Community action programme to promote bodies active at European level in the field of youth 
(2004-2006), Brussels, COM(2008) 398 final, 26.6.2008. 
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SONUÇ 

 

Avrupa Birliği’nde genişlemenin ardından, gençlerin birliğe entegrasyonu 

başta olmak üzere, önemli değişimler yaşanmıştır. Bu değişimler, sosyal, kültürel ve 

ekonomik sorunları da beraberinde getirmiştir. Ortaya çıkan sorunlarla ilgili olarak 

politika alanları genişletilmiş, Avrupa Birliği’nde önemli bir potansiyeli içerisinde 

barındıran gençler için gençlik politikası oluşturmak zorunlu hale gelmiştir.  

Gençlik, belirli bir yaş grubu olarak kavramsallaştırılmış, bağımlı 

çocukluktan bağımsız yetişkinliğe geçiş dönemi olarak algılanmıştır. Gençlik 

kavramı istihdam ve eğitim politikalarının içinde yer alsa da gençlerin aktif 

vatandaşlar olarak toplumda söz sahibi olmalarını sağlayacak, toplumun diğer 

paydaşlarıyla birlikte eşit ve özerk olarak katılımını sağlayacak bir gençlik 

politikasına ihtiyaç duyulmaktadır. 

Gençlik politikasının başarılı bir şekilde yürütülebilmesi için, sektörel 

politikalarla bütünleşme sağlanmalıdır. Gençler sosyal politika aracı olarak 

görülmemeli, yaşadıkları ülkede söz sahibi, özerk ve eşit bireyler olarak 

algılanmalıdır. 

Gençlik politikası oluşturma sürecinde çeşitli zorluklarla karşılaşılmaktadır. 

Avrupa’da düşen doğum oranları nedeniyle nüfusta gittikçe yaşlanma, gençlerin 

nüfus oranında da düşüş yaşanacaktır. Artan ekonomik sorunlarla kırsal alandan 

kentsel alanlara göç artacaktır. Gençlerin istihdam, eğitim, sağlık ve çevre gibi 

konularda önemli aktörler haline gelmeleri için, onlara karar mekanizmalarında yer 

alma fırsatı verilmelidir. Gençler sadece geleceğin yöneticileri değil, bugünün de 

ortaklarıdır. Bu bağlamda aktif vatandaş olma fırsatı tanınmalıdır. Gençlerin, 

demokratik katılım haklarını kullanması, yerel, ulusal ve uluslararası düzeydeki 

politikalar ve uygulamalar hakkında bilinçlendirilmesi, gençlik konseyleri ve gençlik 

alanında çalışan STK’lar ile temsil edilmesi, toplumsal hayata katılımının arttırılması 

gerekmektedir. 
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Gençlik çalışmalarının arttırılması için Avrupa için Gençlik Programı ve 

Avrupa Gönüllü Hizmeti uygulanmaya başlanmış, gençlerin hareketliliği 

arttırılmıştır. Maastricht Antlaşmasıyla gençlik kavramının önü açılmış, Gençlik için 

Beyaz Kitap’ın 2001 yılında Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilmesiyle 

gençlerin beklentileri ve karşılaştığı sorunlar gün yüzüne çıkmıştır. Beyaz Kitap’ta 

da vurgulandığı gibi, gençlerin diğer sektörel politikalara dahil olması şarttır.  

Beyaz Kitap’ta da belirtildiği gibi gençlerin diğer sektörel politikalara dahil 

olması şarttır.  Bu nedenle hayat boyu öğrenme, istihdam ve sosyal bütünleşme, 

ırkçılıkla mücadele ve yabancı düşmanlığı, gençler için özerklik gibi konularda 

çalışmalar yapılmıştır. Katılım, bilgilenme, gönüllü faaliyetler, gençliğe yönelik daha 

büyük bir anlayış ve bilgi üzerine üye ülkeler iş birliğine gitmiş, Açık Koordinasyon 

Yöntemi uygulanmıştır. Gençlerin bakış açılarının anlaşılması adına gerçekleştirilen 

çalışmalar önemli bir aşama kaydetmiştir ancak istenilen hedeflere ulaşılması adına 

yeterli değildir. 

Eğitim ve hareketlilik, istihdam ve sosyal dahil olma, iş ve aile yaşantısının 

uzlaştırılması gibi konuları içine alan Avrupa Gençlik Paktı, Lizbon stratejisi 

hedeflerine ulaşmak için önemli bir adımdır. Buna bağlı olarak, gençler eğitim ve 

istihdam süreçlerinde desteklenmeli, sosyal hayata dahil olmaları açısından teşvik 

edilmelidir. Pakt’ın başarısı, başta gençlik kuruluşları olmak üzere gençlerin ve 

gençlik alanında çalışanların aktif katılımına bağlıdır. Bu nedenle yapılandırılmış 

diyalog çerçevesinde gençlerle ortaklaşa çalışılmalıdır. 

Gençlerle ilgili çalışmalar yapan politika alanlarına daha fazla kaynak 

aktarılması gerekmektedir. Toplumun yenilenmesi için gençlerin sahip olduğu 

potansiyelden yararlanılmalıdır. 

Lizbon stratejisi hedeflerine ulaşmak için önemli bir adım da eğitim alanında 

atılmıştır. Toplumda herkesin tam katılım sağlayabileceği Hayat Boyu Öğrenme 

Programı’na ağırlık verilmiştir. Hayat boyu öğrenme kültürlerarası diyaloğa, aktif 

vatandaşlığa, her yaştan insanın eğitim almasına katkıda bulunduğu gibi istihdam ve 

büyüme için de önemli bir araçtır. Hayat Boyu Öğrenme Programı, Ortak Konulu 
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Programı, Jean Monnet Programı ve dört sektörel programıyla desteklenmiş, gençler 

örgün eğitimin yanında yaygın eğitimi de daha yakından tanıma fırsatı yakalamıştır. 

Gençlik politikaları çerçevesinde Gençlik Programı’nın daha sağlıklı 

yürütülebilmesi ve gençlik alanında daha detaylı çalışmalar yapılabilmesi için 

Avrupa Gençlik Forumu, Ulusal Ajanslar, Eğitim, Görsel-İşitsel Yürütme Ajansı, 

Ulusal Gençlik Konseyleri, SALTO-Gençlik Kaynak Merkezleri, Eurodesk Ağı, 

Euro-Med Gençlik Forumu gibi Avrupa Birliği’ne bağlı gençlik alanında çalışan 

yapılarla iş birliği sağlanmıştır. Bu yapıların, gençler tarafından daha iyi tanınması 

gerekmektedir. Böylelikle daha fazla gencin topluma aktif olarak katılması ve 

Gençlik Programı’nın sunduğu imkanlardan yararlanması sağlanacaktır.  

Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi’nin gençlik alanındaki çalışmaları 

daha eskiye dayandığından gençlik politikalarını önemli yönde etkilemektedirler. Bu 

nedenle Birleşmiş Milletler’in ve Avrupa Konseyi’nin ulusal gençlik politikasının 

oluşturulması yönündeki önemli göstergeleri örnek alınmalıdır. Gençlerin özellikle 

dezavantajlı grupların toplum hayatında eşit düzeyde yer alması sağlanmalıdır. 

Avrupa Birliği’ne Üye Ülkelerdeki gençlik politikaları uygulamaları çeşitlilik 

göstermektedir. Bazı ülkelerde gençlere özel yasal düzenlemeler bulunmaktadır. Üye 

Ülkelerdeki gençlik politikaları, gençlikten sorumlu bakanlıklarla ya da gençlik 

birimleriyle yürütülmektedir. Gençlik politikalarının diğer sektörel politikalarla 

ortaklaşa çalışabilmesi için bakanlıklar arası iş birliği şarttır. Gençlik alanında 

uluslararası iş birliği, başarılı uygulamaların paylaşılması açısından önem 

taşımaktadır.  

Avrupa Birliği, gençler arasında hareketliliği sağlamak, kültürlerarası 

diyaloğu güçlendirmek ve gençlik çalışmalarına Avrupa boyutu katmak üzere 

Gençlik Programı’nı gerçekleştirmiştir. Program, her ülkedeki Ulusal Ajanslar 

yoluyla yürütülmektedir. Program bünyesinde bulunan beş alt programla Avrupa 

Vatandaşlığı, gençlerin katılımı, kültürel çeşitlilik, imkanları kısıtlı gençlerin dahil 

edilmesi gibi konulara vurgu yapılmaktadır. Gençlik Programı, gençlerin vatandaşlık 

duygusunu, sosyal ve kişisel becerilerini başarıyla geliştirmiştir. Irkçılık, yabancı 
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düşmanlığı ve hoşgörüsüzlüğe karşı çeşitli projeler düzenlenmiş, anti-semitzm, 

islamofobi gibi kavramlarla tanışılmıştır. Gençler, kültürleri ve farklı ülkeleri 

önyargılar ve basmakalıplarla öğrenmek yerine, farklı ülkelerden gelen akranlarıyla 

birlikte yaşayarak öğrenmelidir. Daha önce imkanlarının kısıtlı olması dolayısıyla 

dışlanmış ya da toplumda istediği gibi yer alamamış gençler, gerçekleştirilen 

projelerle farklı ülkelerde aynı durumu yaşayan gençlerle sorunlarını paylaşmıştır. 

Gerçekleştirilen başarılı uygulamalara rağmen, imkanları kısıtlı gençlerin programa 

katılması istenilen düzeye ulaşamamıştır. Ayrıca program kapsamında düzenlenen 

projelerden sadece büyük uluslararası kuruluşların değil yerel STK’ların, küçük 

gençlik gruplarının da yararlanması için gerekli imkanlar sağlanmalıdır. Projelerin 

değerlendirme süreci, gelecekteki uygulamaların başarısı için önemlidir. Ayrıca 

düzenlenen faaliyetler süresince katılımcıların görüşlerinin alınması, projelerin 

etkinliğini arttıracaktır.  

Program kapsamında birçok proje gerçekleştirilmiş; medya ve sponsorlar 

desteğiyle Gençlik Programı’nın tanınırlığı artmıştır. Ancak birçok genç, program 

hakkında yeterli düzeyde bilgiye sahip değildir. Akademik çalışmaların sınırlı sayıda 

olması, Program hakkındaki kaynakların belirli dil seçeneklerinde olması, imkanları 

kısıtlı gençlere yeterince ulaşılamaması bunun nedenleri arasında gösterilebilir. Bu 

konuda programdan yararlanan gençler, Ulusal Ajanslar, STK’lar, gençlik alanında 

çalışmalar yapan kuruluşlar, gençlik çalışanları, proje liderleri Gençlik Programı’nın 

çoğaltıcısı görevini görmelidir. Gençlik Programı’na ve gençlik politikalarına 

akademik çalışmalarda daha fazla yer verilmelidir. Yerel yönetimler de yapılan 

çalışmalar hakkında bilgilendirilmeli; gençlik projeleri desteklenmelidir. 
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EKLER 

 

EK 1. PROGRAM ÜLKELERİNDEKİ ULUSAL AJANSLAR VE 

ADRESLERİ 

 
ALMANYA  
 

JUGEND für Europa (JfE) 

Deutsche Agentur für das EU-Programm JUGEND IN AKTION 
Godesberger Allee 142-148 
D - 53175 Bonn 
Tel.: +49-228/9506-220 
Fax: +49-228/9506-222 
Website: www.webforum-jugend.de 
 

 

AVUSTURYA 
 

Interkulturelles Zentrum 
Österreichische Nationalagentur "Jugend in Aktion" 
Bacherplatz, 10 
A - 1050 Wien 
Tel.: +43-1-586.75.44-16 
Fax: +43-1-586.75.44-9 
Website: www.iz.or.at 

 

 

BELÇİKA - Communauté française 
 

Bureau International Jeunesse (BIJ) 
Rue du Commerce, 20-22 
B - 1000 Bruxelles 
Tel.: +32-2-219.09.06 
Fax: +32-2-218.81.08 
Website: http://www.lebij.be 
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BELÇİKA - Vlaamse Gemeenschap 
 
JINT v.z.w. 
Grétrystraat, 26 
B - 1000 Brussel 
Tel.: +32-2-209.07.20 
Fax: +32-2-209.07.49 
Website: http://www.jint.be 
 

 

BELÇİKA - Deutschsprachigen Gemeinschaft 
 
Jugendbüro der Deutschsprachigen Gemeinschaft 
Quartum Center 
Hütte, 79/16 
B - 4700 Eupen 
Tel.: +32-(0)87-56.09.79 
Fax: +32-(0)87.56.09.44 
Website: www.jugendbuero.be 
 

 

BİRLEŞİK KRALLIK 
 
Connect Youth 
Education, Science and Society 
British Council 
10, Spring Gardens 
UK - SW1 2BN London 
Tél.: +44-207.389.4030 
Fax: +44-207.389.4033 
Website: http://www.britishcouncil.org/connectyouth.htm 
 

 

BULGARİSTAN 
 

National Centre "European Youth Programmes and Initiatives" 
75, Vassil Levski blvd. 
BG - 1040 Sofia 
Tel.: +359-2-9300572 /+359-2-9817577 
Fax: +359-2-9818360 
Website: www.youthbg.info 
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ÇEK CUMHURİYETİ 
 

Czech National Agency Youth 
Na Poříčí 12 
CZ - 110 00  Praha 1 
Tel.: +420 224 872 280 
Fax: +420 224 872 280 
Website: www.mladezvakci.cz 
 

 

DANİMARKA 
 

CIRIUS 

Fiolstraede, 44 
DK - 1171 Copenhagen K 
Tel.: +45-33-95.70.00 
Fax: +45-33-95.70.01 
Website: http://www.ciriusonline.dk 
 

 

ESTONYA 
 

Foundation Archimedes - Euroopa Noored Eesti büroo 

Koidula, 13A 
EE - 10125 Tallin 
Tel.: +372-6979.220 
Website: http://euroopa.noored.ee 
 

 

FRANSA 

 

Agence Française du Programme Européen Jeunesse en Action (AFPEJA) 
Institut National de la Jeunesse et de l'Education Populaire (INJEP) 
11, rue Paul Leplat 
F - 78160 Marly-le Roi 
Tel.: +33-1-39.17.27.70 
Fax: +33-1.39.17.27.57 
Website : www.jeunesseenaction.fr 
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FİNLANDİYA 
 

Centre for International Mobility, CIMO 
Youth in Action Programme 
P.O. Box 343 (Hakaniemenranta 6) 
FI - 00531 Helsinki 
Tel.: +358-207.868.500 
Fax: +358-207.868.601 
Website: http://www.cimo.fi/yout-in-action 

 

 

GÜNEY KIBRIS RUM YÖNETİMİ 
 

Youth in Action 
National Agency 
Youth Board of Cyprus 
6 Evgenias & Antoniou Theodotou 
1060 Nicosia 
P.O.Box 20282 
CY - 2150 Nicosia 
Tel.: +357-22-40.26.20/16 
Fax: +357-22-40.26.53 
Website: www.youth.org.cy 
e-mail: info@youth.org.cy 
 

 

HOLLANDA 
 

Nederlands Jeugd Instituut (NJi) 

Catharijnesingel, 47 
Postbus 19221 
NL - 3501 DE Utrecht 
Tel.: +31-30.230.65.50 
Fax: +31-30.230.65.40 
Website: www.youthinaction.nl 
 

 

İRLANDA 
 

Léargas 
189, Parnell St. 
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IRL - Dublin 1 
Tel.: +353-1-873.1411 
Fax: +353-1-873.1316 
Website: www.leargas.ie/youth 
 

 

İSPANYA 
 

Agencia Nacional Española 

C/ José Ortega y Gasset, 71 
E - 28.006 Madrid 
Tel.: +34-91-363.76.65/+34-91-363.77.40 
Fax: +34-91-363.76.49 
Website: http://www.juventudenaccion.migualdad.es  
 

 

İSVEÇ 
 

Ungdomsstyrelsen/National Board for Youth Affairs 

Magnus Ladulåsgatan, 63A 
Box 17 801 
SE - 118 94 Stockholm 
Tel.: +46-8-566.219.00 
Fax: +46-8-566.219.98 
Website: http://www.ungdomsstyrelsen.se 
 

 

İTALYA 
 

Agenzia nazionale per i giovani 

Via Fornovo, 8 
I - 00192 Roma 
Tel.: +39-06-3675.44.33 
Fax: +39-06-3675.45.27 
Website: www.agenziagiovani.it  
 

 

İZLANDA 
 

Evrópa Unga Fólksins 
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Laugavegi, 170-172 
IS - Reykjavík 105 
Tel.: +354-551.93.00 
Fax: +354-551.93.93 
Website: http://www.euf.is 
 

 

LETONYA 
 

State Agency "Agency for International Programs for Youth" 
Teatra Str.3 
LV - 1050 Riga 
Tel.: +371-6721.32.02 
Fax: +371-6735.80.60 
Website: www.jaunatne.gov.lv 
 

 

LİHTENŞTAYN 
 

Aha - Tipps & Infos für junge Leute 

Bahnhof Postfach 356 
FL - 9494 Schaan 
Tel.: +423-232.48.24 
Fax: +423-232.93.63 
Website: http://www.aha.li 
 

 

LİTVANYA 
 

Agency of International Youth Cooperation 
Pylimo, 9-7 
LT - 01118 Vilnius 
Tel.: +370-5-249.70.03 
Fax: +370-5-249.70.05 
Website: http://www.jtba.lt 
 

 

LÜKSEMBURG 
 

Service National de la Jeunesse 
138, Boulevard de la Pétrusse 
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LU - 2330 Luxembourg 
Tel.: +352-247-86477 
Website: www.snj.lu/europe  
 

 

MACARİSTAN 
 
National Office for Employment and Social Affairs - Mobilitas National Youth 
Service - Youth in Action Programme Office. 
Szemere utca 7 
HU - 1054 Budapest, HU - 1525 Budapest,  Postbox. 20 
Tel.: +36-1-374.9060 
Fax: +36-1-374.9070 
Website: www.mobilitas.hu 
 

 

MALTA 
 

EUPU - European Union Programmes Unit 
36, Old Mint Street 
MT - Valletta VLT12 
Tel.: +356-21.255.087/255.663 
Fax: +356-255.86.139 
Website: http://www.youthmalta.org 
 

 

NORVEÇ 
 

BUFDIR - Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 
Universitetsgaten 7, 6th floor 
P.O. Box 8113 Dep. 
NO - 0032 Oslo 
Tel.: +47-46 61 50 00 
Fax: +47-22 98 01 06 
Website: www.aktivungdom.eu 
 

 

POLONYA 
 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 
Polska Narodowa Agencja Programu “Młodzież w działaniu” 
ul. Mokotowska 43 
PL - 00-551 Warsaw 
Tel.: +48-22-622.37.06 
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Fax: +48-22-622.37.08 
www.mlodziez.org.pl 
 

 

PORTEKİZ 
 

Agência Nacional para a gestão do programa 

Juventude em Acção 
Rua de Santa Margarida, n°6 
PT - 4710-306 Braga 
Tel.: +351-21-317.92.78 
Fax: +351-21-317.92.10 
Website: http://www.juventude.pt 
 

 

ROMANYA 
 

National Agency for Community Programmes in the Field of 
Education and Vocational Training. 
Calea Serban Voda, no. 133, 3-rd floor 
RO - 040205 Bucharest 
Tel.: +40-21-201.07.00 
Fax: +40-21-312.16.82 
Website: www.anpcdefp.ro 
 

 

SLOVAKYA CUMHURİYETİ 
 

IUVENTA - Národná Agentúra Mládež v akcii 
Búdková cesta 2 
SK - 811 04 Bratislava 
Tel.: +421-2-59.296.301 
Fax: +421-2-544.11.421 
Website: http://www.mladezvakcii.sk 
 

 

SLOVENYA 
 

Zavod MOVIT NA MLADINA 

Dunajska cesta, 22 
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SI - 1000 Ljubljana 
Tel.: +386-(0)1-430.47.47 
Fax: 386-(0)1-430.47.49 
Website: www.mva.si 
 

 

TÜRKİYE 
 

AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı  
Hüseyin Rahmi Sokak No: 2 
Çankaya 
TR - 06680 Ankara 
Tel.: +90-312.4096061 
Faks: +90-312.4096116 
Web sitesi: http://www.ua.gov.tr 
 

 

YUNANİSTAN 
 

Hellenic National Agency 

for the EU Programme YiA and Eurodesk 
Institute for Youth (IY) 
417, Acharnon Street 
GR - 111 43 Athens 
Tel.: +30-210.25.99.360 
Fax: +30-210.25.31.879 
e-mails: youth@neagenia.gr  eurodesk@neagenia.gr 
Website: http://www.neagenia.gr 
 

 

 
 

 
 

 


