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KURULUŞUNDAN BUGÜNE GENÇLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN
SUNMUŞ OLDUĞU REKREATİF HİZMETLERİN İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF RECREATIVE SERVICES PROVIDED BY THE GENERAL DIRECTORATE
OF YOUTH SERVICES SINCE ITS ESTABLISHMENT
Sefa Şahan BİROL
Elif AYDIN
Öz
Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ülkemiz gençlerine rekreatif hizmetler sunan önemli kamu kurumlarından bir
tanesidir. Bu çalışmanın amacı, Gençlik ve Spor Bakanlığı çatısı altında bir hizmet birimi olarak kurulan Gençlik Hizmetleri Genel
Müdürlüğü’nün kuruluş yılından bu yana ülkemizdeki gençlik hizmetlerini sağlamak adına üstlenmiş olduğu görevler doğrultusunda
gerçekleştirmiş olduğu rekreatif faaliyetleri incelemek ve bu bağlamda mevcut durumu değerlendirebilmektir. Araştırma, literatür
taraması yoluyla gerçekleştirilen geleneksel derleme niteliğinde nitel bir araştırma olup araştırmada veri toplama yöntemi olarak
doküman analizi kullanılmıştır. Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün kuruluş yılı olan 2011 yılından bu yana gerçekleştirmiş
olduğu hizmetler, kurumun dokuz ana başlık içerisinde rekreatif amaçlı olan altı ana başlığı ile ilişkilendirilerek betimsel analiz
yöntemi ile analiz edilmiştir. Sonuç olarak, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün kuruluş yılından bu yana ülkemizdeki gençlik
hizmetlerini sağlamak adına üstlenmiş olduğu görevler doğrultusunda gerçekleştirmiş olduğu rekreatif faaliyetler incelendiğinde
büyük bir çoğunlukla kurum olarak sorumluluklarını yerine getirmiş olduğu gözlemlenmektedir. Farklı amaçlar doğrultusunda ve
çeşitlilik gözetiminde gerçekleştirilen rekreatif faaliyetler ile ülkemiz gençlerinin geniş bir yelpazesine hizmet götürüldüğü ve bu amaç
doğrultusunda tek bir alternatife bağlı kalmadan spor, sanat, kültür, teknoloji, iletişim vb. gibi birçok alanda gençlerimizin rekreatif
ihtiyaçlarının karşılandığı söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Rekreasyon, Devlet, Hizmet, Politika.
Abstract
The General Directorate of Youth Services is one of the major public institutions offering recreational services to the youth of
our country. The aim of this study to analyze the recreational activities which are carried out in line with the duties undertaken to
provide youth services in our country, of General Directorate of Youth Services, which was established as a service unit under the roof
of the Ministry of Youth and Sports, and to evaluate the current situation in this context. The research is a traditional compilation
qualitative research conducted through literature review. Document analysis was used as data collection method in the research. The
services provided by the General Directorate of Youth Services since the establishment year of 2011 have been analyzed with descriptive
analysis method according to six main titles which have recreational purposes among nine main titles. As a result, it is observed that
institution has generally fulfilled its responsibilities when the General Directorate of Youth Service’s recreational activities which are
carried out in line with the tasks undertaken to provide youth services in our country were examined. It can be said that services are
served to wide range of our country's young people with recreational activities which are carried out in different purposes and under
the supervision of diversity and for this purpose it can be also said that the recreational needs of our youth are met in many fields such
as sports, arts, culture, technology and communication without being bound to a single alternative.
Keywords: Recreation, State, Service, Policy.
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1.GİRİŞ
Sürekli gelişerek değişen dünyada belki de kolay kolay değişmeyen ve geçmişten bugüne kadar
tekrarlayan formlarda ortaya çıkan, insanın fiziksel ve zihinsel özellikleridir. Gelişen ve değişen bu dünya
da insanın bu iki önemli özelliğini sağlıklı halde tutabilmek için kullanılan yöntemlerden bir tanesi de “Boş
Zaman ve Rekreasyon” olgusudur. Rekreasyon insanlar için evrensel bir ihtiyaçtır. Tarihin her devrinde ve
dünyanın her yerinde insanlar kendilerini gerçekleştirmek ve boş zamanlarını değerlendirebilmek için
rekreasyona ihtiyaç duymuşlardır. Rekreaktif faaliyetlere yoğun olarak katılan insanlarla, bu faaliyetlerden
yoksun kalan insanlar arasında sağlık yönünden, çevreye ve kanunlara karşı tutum bakımından önemli
farklılıklar görülmektedir. Rekreaktif faaliyetler yaşam kalitesini arttıran ve hayata anlam kazandıran
faaliyetlerdir. Bu bakımdan dünyanın her yerinde insanlar fiziksel, ruhsal ve toplumsal yararları nedeniyle
rekreaktif faaliyetlere katılmaktadırlar. İnsan ömrünün giderek uzaması, değişen yaşam koşulları ve bu
koşulların insanlar üzerinde yarattığı stres rekreasyon alanlarında azaltılabilmektedir. Özellikle şehirde
yaşayan insanların fizyolojik ve ruhsal sağlıkları bozulmaktadır. Rekreasyon faaliyetleri, insanların günlük
yaşamlarındaki baskılardan kurtulmalarına ve birbirleriyle ve çevreleriyle olan ilişkilerini düzenlemelerine
yardımcı olur (Sevil, Şimşek, Katırcı, Çelik ve Çeliksoy, 2012, 14).
Rekreasyonun bireysel ve toplumsal faydaları ele alındığında, bireylerin rekreasyon aktivitelerine
katılımları bir yaşam şekli haline gelmeye başlamıştır. Bu yaşam şeklinin düzenlenmesi adına bireyler kendi
programlamalarını yapmalarının yanı sıra, gelişen teknoloji sayesinde farklılaşan ve inovasyona giren
rekreasyon faaliyetlerine katılım için destek ihtiyacı da duymaya başlamışlardır. Bu bağlamda bireylere bu
hizmetlerin programlanmasında ve faaliyetlere katılımının gerçekleştirilmesine destek sağlama adına en
büyük görevlerden birisi de devlete düşmektedir.
Ülkemiz baz alındığında, Cumhuriyetin ilanından sonra devletimiz, toplumun sanat, kültür ve spor
yaşamını geliştirmek amacıyla önemli atılımlar gerçekleştirmiştir. 1933 yılında kurulan Güzel Sanatlar Genel
Müdürlüğü, 1936 yılında kurulan konservatuar, 1949 yılında kurulan Devlet Tiyatroları, Devlet Senfoni
Orkestrası ile Devlet Opera ve Balesi ve 1989 yılında kurulan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bu
atılımlara birer örnektir. Ayrıca birçok üniversitede açılan rekreasyon bölümleri ve birçok şehirde kurulan
rekreasyon alanları rekreasyona verilen önemin diğer göstergeleridir (www.rekreasyonist.com, 2018).
Tüm yaş gruplarında vatandaşlarına spor, sanat ve kültür hizmetleri ve tesisleri sunan Türkiye
Cumhuriyeti Devleti, ülkenin gelecek teminatı olan gençlerin, hayata hazır hale getirilmesi ve fiziksel
gelişimlerinin yan ısıra psikolojik ve sosyal gelişimlerinin sağlanması adına da önemli sorumluluklar
üstlenmiş ve bu sorumlulukları gerçekleştirmek adına bir takım politikalar izlemiştir. Bu politikaların en
somut örneği, 1982 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 58. Madde de yer alan “Devlet, İstiklal ve
Cumhuriyetimizin emanet edildiği gençlerin müspet ilmin ışığında, Atatürk ilke ve inkılapları
doğrultusunda ve Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü ortadan kaldırmayı amaç edinen
görüşlere karşı yetişme ve gelişmelerini sağlayıcı tedbirleri alır. Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden,
uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için
gerekli tedbirleri alır” ifadesidir (Yıldız, Atasoy, Bayraktar ve Ünlüleblebici, 2013, 212).
Gençlik kavramı toplumdan topluma değişiklik gösteren ve farklı kültür gruplarında farklı algılanan
bir kavram olduğundan, her toplum tarafından benimsenecek bir gençlik tanımı yapmak kolay değildir. Bu
nedenle, ortak bir gençlik tanımı bulunmamakta, her ülke kendi tanımını yapmakta ve gençlik politikalarını
bu çerçevede oluşturmaktadır (Şentuna ve Çelebi, 2009, 113). Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının
İnsani Gelişme Raporu’nda “gençleri sorun olarak değil gençleri toplumun anlamlı bir parçası olarak
değerlendiren gençlik politikalarının üretilmesi ve uygulanması olduğu” vurgulanmaktadır. Dolayısıyla
etkin gençlik politikaları üretmenin önündeki engelleri aşma ve kalıcı çözüm sağlayacak yapısal
değişiklikleri gerçekleştirme doğrultusunda atılacak en önemli adım ülkemizdeki gençlerin bugünkü
durumlarının gerçekçi bir şekilde incelenmesidir (Council of Europe, 2009).
Bu politikalar ele alındığında ülkemiz gençlerinin rekreasyon faaliyetlerine yönlendirilmesi, bu
rekreasyon faaliyetleri için gerekli programlama ve tesislerin sağlanması ve tüm bu hizmetlerin maliyetsiz
veya çok düşük maliyetlerle ülkemiz gençlerine arzının sağlanmasında en önemli atılım 08/06/2011 tarih ve
638 sayılı “Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile
kurulan Gençlik ve Spor Bakanlığı çatısı altındaki Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’dür
(www.gsb.gov.tr, 2019).
Bu kararname ile, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne
gençlik hizmetlerini sağlamak adına bir takım görevler verilmiş olup, bu görevler;
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 Gençlere yönelik istismarın ve şiddetin engellenmesi ile gençler arasında her türlü ayrımcılığın
giderilmesi amacıyla gerekli tedbirleri almak ve bu hususlarda öneriler geliştirmek,
 Yurtiçi veya yurtdışında gençlikle ilgili toplantı, kurs, seminer ve benzeri faaliyetler düzenlemek,
düzenlenen faaliyetlere katılmak ve bu faaliyetleri desteklemek,
 Gençlere hizmet veren gençlik merkezi ve benzeri tesisler ile gençlik ve izcilik kamplarının
kurulması ve çalışmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek, bunları geliştirici ve tanıtıcı faaliyetlerde
bulunmak,
 Sosyal hayatın her alanına gençliğin etkin katılımını sağlayıcı öneriler geliştirmek,
 Gençlik derneklerinin tescil, vize ve aktarma işlemlerini yapmak,
 Gençleri kötü alışkanlıklardan koruyacak çalışmalar yapmak ve bu konuda faaliyetler yürütmek,
 Ulusal ve yerel düzeyde gençlik etkinlikleri düzenlemek,
 Gençlik haftası etkinliklerini düzenlemek,
 Gençlik alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşları,
mahalli idareler ve üniversitelerin ilgili birimleriyle ilişkileri yürütmek şeklinde dokuz ana başlık altında
toplanmıştır.
Bu çalışmanın amacı, 2011 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı çatısı altında bir hizmet birimi olarak
kurulan Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün kuruluş yılından bu yana ülkemizdeki gençlik
hizmetlerini sağlamak adına üstlenmiş olduğu görevler doğrultusunda gerçekleştirmiş olduğu rekreatif
faaliyetleri incelemek ve bu bağlamda mevcut durumu değerlendirebilmektir. Çalışmanın bu yönü ile, hem
ülkemiz gençlerinin rekreasyon faaliyetlerine katılımları hususunda önemli bir sorumluluk üstlenen Gençlik
Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün çalışma verimliliğinin değerlendirilmesi ve arttırılmasını sağlamak amacı
ile önerilerin getirilmesi adına, hem de bu alanda yapılacak çalışmalara ışık tutacak olması adına önem arz
edeceği düşünülmektedir.
2.YÖNTEM
2.1.Araştırma Modeli
Bu araştırma, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün kuruluş yılından bu yana ülkemizdeki
gençlere rekreatif amaçlı hizmet sağlamak adına üstlenmiş olduğu görevler doğrultusunda gerçekleştirmiş
olduğu hizmetleri inceleyen ve bu bağlamda mevcut durumu değerlendirebilmeye dayanan ve literatür
taraması yoluyla gerçekleştirilen geleneksel derleme niteliğinde nitel bir araştırmadır. Geleneksel derleme,
belirli bir konuda yayınlanmış iki veya daha fazla çalışmanın üzerinde inceleme yapılarak bulgu, sonuç ve
değerlendirmelerini sentezleyen çalışmalardır. Genellikle o alanda uzman olan kişiler tarafından belirli bir
yöntem izlenmeksizin, farklı yollarla ve farklı kaynaklardan elde edilen bilgilerin derlendiği yazılardır
(Burns ve Grove, 2009, 95; Gerrish ve Lacey, 2010, 81; Moule ve Goodman, 2009, 132).
2.2.Verileri Toplama Yöntemi
Bu çalışmada veri toplama yöntemi olarak doküman analizi kullanılmıştır. Doküman analizi
araştırmanın hedeflerine yönelik verilere ulaşmada dokümanların incelenmesi ile gerçekleşir (Çepni, 2010,
84).
2.3.Verilerin Analizi
Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün kuruluş yılı olan 2011 yılından bu yana gerçekleştirmiş
olduğu hizmetler, kurumun dokuz ana başlık içerisinde rekreatif amaçlı olan altı ana başlığı ile
ilişkilendirilerek betimsel analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Betimsel analizde amaç görüşme ve gözlem
sonucu elde edilen verilerin düzenlenmiş ve yorumlanmış bir şekilde okuyucuya sunulmasıdır (Yıldırım ve
Şimşek, 2008, 63). Yapılan çalışmanın amacına paralel olmasını sağlamak amacı ile Gençlik Hizmetleri Genel
Müdürlüğü’nce verilen hizmetlerin uygun görev başlığı ile eşleştirilmesini gerçekleştirmek adına sadece
görev başlığında yer alan tanımlamalar gözetilmemiş, bu görev başlığı ile bağlantıları olan hizmetler de
araştırma kapsamında uygun görev başlığı sınıflandırılmasına dahil edilmiştir.
2.4.Geçerlik ve Güvenirlik
Genel anlamda geçerlik, araştırma sonuçlarının doğruluğunu konu edinir. Nitel araştırmada geçerlik
araştırmacının ilgilendiği konuyu olabildiğince tarafsız gözlemesidir. Nitel araştırmada geçerlik ölçme
aracının ölçmeyi amaçladığı olguyu doğru ölçmesi ile yakından ilişkilidir. Bu durumda toplanan veriler
gerçeği yansıtır ve araştırma sonuçlarının geçerliğine katkıda bulunur. Üzerinde çalışılan olgu veya konuyu
bir bütün olarak incelemesi, bir fotoğraf oluşturulabilmesi için elde ettiği verileri teyit etmesine yardımcı
olacak bazı ek yöntemler (katılımcı teyidi, meslektaş teyidi, uzman incelemesi v.b.) kullanılması gerekir
(Yıldırım ve Şimşek, 2008, 86). Bu doğrultuda, hem verilerin toplanması hem de analizinde alanında uzman
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üç öğretim üyesi ile ortak bir çalışma yürütülmüş olup, verilerin analizi kısmında üç uzman
değerlendirmesinde tutarlılık sağlanmıştır. Bu tutarlılık ardından, çalışmanın geçerliliğini sağladığı
düşünülmektedir.
Güvenirlik araştırma sonuçlarının tekrar edilebilirliği ile ilgilidir. Nitel araştırmalarda güvenirlik dış
ve iç güvenirlik olarak iki şekilde incelenebilir. Dış güvenirlik, araştırma sonuçlarının benzer ortamlarda
aynı şekilde elde edilip edilemeyeceğine bakmaktadır. Bu bağlamda, araştırma sürecinde oluşan sosyal
ortamların ve süreçlerin tanımlanması; elde edilen verilerin analizinde kullanılan kavramsal çerçevenin ve
varsayımların tanımlanması ve veri toplama ve analiz yöntemleri ile ilgili ayrıntılı açıklamaların yapılması
gerekir (Yıldırım ve Şimşek, 2008, 88). Bu bağlamda, 2011-2018 yılları arasında Gençlik Hizmetleri Genel
Müdürlüğü’nün sunmuş olduğu ve bu çalışma için veri olarak toplanan hizmetler detaylı bir şekilde
nitelendirilerek süreç ile ilgili yeterli tanımlama yapılmıştır. Ayrıca, araştırma modeli, verilerin toplanma
süreci ve verilerin analizi bilimsel bir çerçevede modellendirilmiş ve modellemeler ile ilgili yeterli bilgi
verilmiştir. İç güvenirlik ise başka araştırmacıların aynı veriyi kullanarak aynı sonuçlara ulaşıp
ulaşamayacağına ilişkindir. Araştırmada veri olarak nitelendirilen hizmetler Gençlik ve Spor Bakanlığı ile
Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitelerinden elde edilmiştir. Ayrıca, Gençlik
Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün dokuz ana başlık altında nitelendirdiği görev sorumlulukları da
08/06/2011 tarih ve 638 sayılı “Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname”de açık bir şekilde belirtilmiştir. Bu sebeple, elde edilen veriler sabit bir şekilde
ortaya konulmuştur. Bu doğrultuda, bu konu başlığı altında araştırma yapmak isteyen farklı
araştırmacıların, verilen hizmetler ile kurumun görev sorumlulukları eşleştirmesinde bu araştırma ile aynı
sonuca ulaşacakları ifade edilebilir. Bu sebeple araştırma güvenilir kabul edilmiştir.
3.BULGULAR
Çalışmanın bu bölümünde, 2011 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı çatısı altında bir hizmet birimi
olarak kurulan Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün kuruluş yılından bu yana ülkemizdeki gençlik
hizmetlerini sağlamak adına üstlenmiş olduğu görevler içerisinde rekreatif amaçlı altı görev (Yurt içi veya
yurt dışında gençlikle ilgili toplantı, kurs, seminer ve benzeri faaliyetler düzenlemek, düzenlenen
faaliyetlere katılmak ve bu faaliyetleri desteklemek; Gençlere hizmet veren gençlik merkezi ve benzeri
tesisler ile gençlik ve izcilik kamplarının kurulması ve çalışmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek, bunları
geliştirici ve tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak; Sosyal hayatın her alanına gençliğin etkin katılımını sağlayıcı
öneriler geliştirmek; Ulusal ve yerel düzeyde gençlik etkinlikleri düzenlemek; Gençlik haftası etkinliklerini
düzenlemek; Gençlik alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşları,
mahalli idareler ve üniversitelerin ilgili birimleriyle ilişkileri yürütmek) tanımlaması doğrultusunda
gerçekleştirmiş olduğu faaliyetler 2011-2018 yılları baz alınarak incelenecektir.
Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2012 Yılı Faaliyetleri
81 ilde Aralık 2012 sonu itibariyle mevcut gençlik merkezi sayısı 118’dir. 2012 yılı Aralık ayı
itibariyle üye sayısı 167.468’e ulaşmıştır.
"Gençlere hizmet veren gençlik merkezi ve benzeri tesisler ile gençlik ve izcilik kamplarının
kurulması ve çalışmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek, bunları geliştirici ve tanıtıcı faaliyetlerde
bulunmak" başlığı altında...
2012 yılında gençlik merkezlerine 504 kişilik Gençlik Lideri kontenjanı tahsis edilmiştir. Bu
kapsamda; 570 Gençlik Liderinin ihtiyaç duyulan gençlik merkezlerinde istihdam edilmesi sağlanmıştır.
"Ulusal ve yerel düzeyde gençlik etkinlikleri düzenlemek" başlığı altında...
2012 yılı gençlik merkezleri arasında düzenlenen Türk Halk Müziği Yarışmaları; Eskişehir, Kocaeli,
Antalya, Kırşehir, İzmir, Nevşehir ve Gaziantep’te yapılmış olup, Türk Halk Müziği Solo Ses, Uzun Hava,
Solo Çalgı ve Çalgılarla Toplu İcra Final Yarışmaları Hatay’da yapılmıştır. Gençlik Merkezleri arasında
düzenlenen Türk Halk Müziği Yarışmalarına Eskişehir’de 89, Kocaeli’de 86, Antalya’da 102, Kırşehir’de 99,
İzmir’de 71, Nevşehir’de 58, Gaziantep’te 56 genç katılmıştır.
2012 yılı Türk Halk Oyunları Yarışmaları Eskişehir, Kocaeli, Antalya, Kırşehir, İzmir, Nevşehir ve
Gaziantep illerinde toplam 2.908 gencin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. 2012 yılı Gençlik Merkezleri arası 1317 yaş Türk Halk Oyunları Artistik ve Stilize Dal Final Etkinliği Muğla/Marmaris’te toplam 753 gencin
katılımıyla ve Gençlik Merkezleri arası 18-24 yaş Türk Halk Oyunları Artistik ve Stilize Dal Final Etkinliği
Nevşehir/Göreme’de toplam 778 genç katılımcıyla gerçekleştirilmiştir.
"Gençlik haftası etkinliklerini düzenlemek" başlığı altında...
30. Uluslararası Gençlik Haftası, 15-21 Mayıs 2012 tarihleri arasında 5 kıta 35 ülkeden gelen 517
davetli ile 81 ilden gelen 661 genç katılımcıyla kutlanmıştır. Ankara’da Gençlik Haftası kutlamalarında,
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merkez Atatürk Kültür Merkezi olmak üzere, alışveriş merkezleri, üniversiteler, tiyatro salonları, kültür
merkezleri ve ilçe belediyelerinde toplam 386 etkinlik gerçekleştirilmiştir.
"Sosyal hayatın her alanına gençliğin etkin katılımını sağlayıcı öneriler geliştirmek" başlığı
altında...
Gençlerin serbest zamanlarını çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle değerlendirmelerini
sağlamak amacıyla kurulmuş 5’i deniz ve 6’sı doğa kampı olmak üzere 2012 yılında toplam 11 tesiste gençlik
kampı gerçekleştirilmiştir. Doğa kampları; Trabzon - Düzköy, Antalya- Akseki- Bademli, Kastamonu Kadıdağı, Bolu - Aladağ, Denizli - Cankurtaran, Van - Gevaş illerinde gerçekleştirilmiştir. Deniz kampları
ise; Aydın – Kuşadası - Davutlar, İzmir – Çeşme - Paşalimanı, Antalya - Duacı, Çanakkale - Güzelyalı,
Mersin- Silifke - Akkum illerinde gerçekleştirilmiştir.
“Yurt içi veya yurt dışında gençlikle ilgili toplantı, kurs, seminer ve benzeri faaliyetler
düzenlemek, düzenlenen faaliyetlere katılmak ve bu faaliyetleri desteklemek” başlığı altında...
Türkiye ve Güney Kore Cumhuriyetleri arasında 1972 yılında imzalanan Kültürel Anlaşma
çerçevesinde 2007 yılından beri değişim programı yapılmaktadır. Bu çerçevede tüm illerden yapılan seçim
sonucunda 22 Haziran-01 Temmuz 2012 tarihleri arasında 17 genç ve 2 Bakanlık görevlisi Güney Kore ‘ye
gönderilmiştir. Güney Kore’ye gönderilen gençlere oryantasyon eğitimi verilmiştir. 7 Ağustos 2012 tarihinde
20 kişilik Güney Kore Heyeti İstanbul’da karşılanmış olup, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Nevşehir, Ankara illeri
gezdirilerek ülkemizin tarihi ve kültürel önem taşıyan yerleri tanıtılmıştır. Heyet 16 Ağustos 2012 tarihinde
ülkemizden ayrılmıştır.
Japonya 25. Dünya Gençlik Gemisi programına hazırlık yapılması için çalışmalara başlanılmış ve
katılımcılar seçilmiştir. 25. Japon Dünya Gençlik Gemisi programı çerçevesinde hazırlıkları konuşmak üzere
Tokyo’da gerçekleştirilen 25. Japon Dünya Gençlik Gemisi Ulusal Liderler Toplantısı’na katılım sağlanmıştır.
Ayrıca 25. Japon Dünya Gençlik Gemisi Oryantasyon Eğitimi 29 Kasım 2012-1 Aralık 2012 tarihleri arasında
çalışma ve sosyal güvenlik eğitim ve araştırma merkezinde yapılmıştır (www.gsb.gov.tr, 2019).
Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2013 Yılı Faaliyetleri
81 ilde Aralık 2013 sonu itibariyle mevcut gençlik merkezi sayısı 175’dir.
"Gençlere hizmet veren gençlik merkezi ve benzeri tesisler ile gençlik ve izcilik kamplarının
kurulması ve çalışmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek, bunları geliştirici ve tanıtıcı faaliyetlerde
bulunmak" başlığı altında...
2013 yılı itibariyle mevcut gençlik lideri sayısı 535’dir. Gençlik merkezlerinde çalıştırılacak gençlik
lideri kontenjanı 1.000 olarak belirlenmiştir.
"Ulusal ve yerel düzeyde gençlik etkinlikleri düzenlemek" başlığı altında...
2013 yılı Nisan, Mayıs, Haziran döneminde Türk Halk Oyunları yarışmaları düzenlenmiş ve
etkinliğe katılım aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir. 06 Nisan 2013 tarihinde Antalya ilinde 380 katılımcıyla (1824 yaş artistik), 14 Nisan 2013 tarihinde Zonguldak ilinde 400 katılımcıyla (13-17 yaş artistik), 21 Nisan 2013
tarihinde Kahramanmaraş ilinde 500 katılımcıyla (13-17 yaş stilize), 25 Mayıs 2013 tarihlerinde Nevşehir
ilinde 460, Gençlik ve İzcilik Kampları 2013 yılında ilk defa Antalya’da gerçekleşen kış kampına 4 dönemde
3.886 genç katılmıştır. Katılımcıların 1.971’i kız 1.915’i ise erkektir. Gençlik Kış Kamplarında; yüzme, kitap
okuma, tenis, masa tenisi, basketbol, voleybol, mini golf, okçuluk, paintball gibi etkinlikler ile Düden
Şelalesi, Kent Müzesi ve Kaleiçi gezileri yapılmıştır.
Gençlik Merkezleri arası Türk Halk Oyunları Türkiye Birinciliği Etkinlikleri: 07-08 Haziran 2013
tarihlerinde Antalya ilinde (18-24 yaş artistik ve stilize) 670 katılımcıyla, 21-22 Haziran 2013 tarihlerinde
Nevşehir ilinde (13-17 yaş artistik ve stilize) 720 katılımcıyla gerçekleştirilmiştir.
"Gençlik haftası etkinliklerini düzenlemek" başlığı altında...
15-21 Mayıs tarihlerini kapsayan hafta 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı “Gençlik
Haftası” olarak kutlanmaktadır. AVM etkinliği, Stant ve dijital pota, 20 Şehir Etkinlikleri, Gençlik Haftası
Açılış Şöleni, Yaşlıları ziyaret, Gençlik Yürüyüşü, Kısa Film Festivali, Gençlik karikatürü, Yurt dışından
gelen folklor ekiplerinin ve sivil toplum kuruluşlarının gösterisi gençlik haftası kapsamında yapılan
etkinliklerdir.
"Sosyal hayatın her alanına gençliğin etkin katılımını sağlayıcı öneriler geliştirmek" başlığı
altında...
Gençlik ve İzcilik Kamplarına 2013 yılında ilk defa Antalya’da gerçekleşen kış kampına 4 dönemde
3.886 genç katılmıştır. Katılımcıların 1.971’i kız 1.915’i ise erkektir. Gençlik Kış Kamplarında; yüzme, kitap
okuma, tenis, masa tenisi, basketbol, voleybol, mini golf, okçuluk, paintball gibi etkinlikler ile Düden
Şelalesi, Kent Müzesi ve Kaleiçi gezileri düzenlenmiştir.
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2013 yılı Yaz Kampı Dönemi Hazırlık Toplantısı ve Oryantasyon Eğitimi Silifke’de düzenlenmiştir.
18 Haziran 2013 tarihinde başlayıp 14 Eylül 2013 tarihinde tamamlanan gençlik kampları 12 kamp
merkezinde açılmıştır. Bu kamp merkezleri doğa kampları ve deniz kampları olarak sınıflandırılmıştır. Doğa
kampları: Bolu - Aladağ 06 Temmuz - 28 Ağustos 2013 5 Dönem 2.025 katılımcı, Denizli - Cankurtaran 06
Temmuz - 28 Ağustos 2013 5 Dönem 450 katılımcı, Kastamonu - Kadıdağı 18 Haziran - 14 Eylül 2013 9
Dönem 3.240 katılımcı, Trabzon - Düzköy 18 Haziran - 14 Eylül 2013 9 Dönem 1.215 katılımcı, Van - Gevaş
06 Temmuz - 28 Ağustos 2013 5 Dönem 1.125 katılımcı, Osmaniye - Aslantaş 18 Haziran - 14 Eylül 2013 9
Dönem 810 katılımcıdan oluşmaktadır. Deniz kampları: Antalya - Duacı 18 Haziran - 14 Eylül 2013 9 Dönem
2.025 katılımcı, İzmir - Çeşme 18 Haziran - 14 Eylül 2013 9 Dönem 1.890 katılımcı, Aydın - Kuşadası 18
Haziran - 14 Eylül 2013 9 Dönem 1.350 katılımcı, Hatay - Uluçınar 13 Ağustos - 14 Eylül 2013 4 Dönem 900
katılımcı, Mersin - Kapızlı 06 Temmuz - 14 Eylül 2013 7 Dönem 2.835 katılımcı, Samsun - 19 Mayıs 18
Haziran - 14 Eylül 2013 9 Dönem 1.620 katılımcıdan oluşmaktadır. Ayrıca, Kars İli Sarıkamış İlçesinde
“Zirve Gençlik Kampı” adı altında 900 gencin katıldığı bir kamp düzenlenmiştir. Yapılan bu ilavelerle
birlikte 2013 yılı gençlik kampları kontenjanı 21.245’e çıkarılmıştır.
"Gençlik alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşları,
mahalli idareler ve üniversitelerin ilgili birimleriyle ilişkileri yürütmek" başlığı altında...
Almanya Federal Cumhuriyeti ile ülkemiz arasında 18 Nisan 1994 tarihinde imzalanan “Gençliğe
Yönelik Politikalarda İşbirliği Hakkında Protokol” çerçevesinde 2013 yılında yapılacak olan Gençlik/Uzman
Değişim Programlarının ilki 23 Mart-30 Mart 2013 tarihleri arasında 9 genç ve 1 uzman ile Ayvalık’ta;
ikincisi 23 Mart-6 Nisan 2013 tarihleri arasında 15 genç ve 3 Uzman ile Muğla’da; üçüncüsü 2-10 Mayıs 2013
tarihleri arasında 15 genç ve 3 uzman ile Yalova’da; dördüncüsü 13-17 Mayıs 2013 tarihleri arasında 4 uzman
ile İzmir’de; beşincisi ise 17-26 Haziran 2013 tarihleri arasında 14 genç ve 2 uzman ile Bonn’da
gerçekleştirilmiştir.
“Yurt içi veya yurt dışında gençlikle ilgili toplantı, kurs, seminer ve benzeri faaliyetler
düzenlemek, düzenlenen faaliyetlere katılmak ve bu faaliyetleri desteklemek” başlığı altında...
23 Ocak-22 Şubat 2013 tarihleri arasında 25 incisi düzenlenen Dünya Gençlik Gemisi Programına
Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kenya, Yeni Zelanda, Srilanka, Fiji, Şili, Meksika ve
Kostarika’dan 10’ar ve Japonya’dan 120 genç olmak üzere toplamda 220 genç katılmıştır (www.gsb.gov.tr,
2019).
Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2014 Yılı Faaliyetleri
81 ilde Aralık 2014 sonu itibariyle mevcut gençlik merkezi sayısı 191’dir. 2014 yılı Aralık ayı
itibariyle üye sayısı 864.922’ye ulaşmıştır.
"Gençlere hizmet veren gençlik merkezi ve benzeri tesisler ile gençlik ve izcilik kamplarının
kurulması ve çalışmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek, bunları geliştirici ve tanıtıcı faaliyetlerde
bulunmak" başlığı altında...
Gençlerin serbest zamanlarını çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle değerlendirmelerini
sağlamak amacıyla kurulmuş 4 deniz, 10 doğa ve 1 zirve kampı olmak üzere 2014 yılında toplam 15 tesiste
gençlik kamplarımız gerçekleştirilmiştir. Gençlik kampları için 2014 yılında 148.000 başvuru olmuştur.
Toplamda 30.250 genç kamplarından yararlanmıştır.
"Ulusal ve yerel düzeyde gençlik etkinlikleri düzenlemek" başlığı altında...
Gençlik Merkezleri Arası Türk Müziği Yarışmaları; 14-21 ve 22-29 yaş olmak üzere iki farklı yaş
grubunda ve il birinciliği, grup birinciliği ve Türkiye finali olmak üzere 3 etapta yapılmıştır. Yarışmada; her
iki yaş kategorisi için de; solo kız ses, solo erkek ses, solo çalgı ve toplu çalgı olmak üzere 8 farklı müzik dalı
bulunmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nden gelen alanında uzman 3
jüri tarafından yapılan seçmelere Zekai Tunca onur konuğu olarak katılmıştır. Grup Birinciliği
yarışmalarına, İl Birinciliği yarışmalarında dereceye giren 55 ilden 560 gencimiz katılmış ve 8 farklı dalda 48
solist ile 15 toplu icra ekibi finale katılmaya hak kazanmıştır.
"Gençlik haftası etkinliklerini düzenlemek" başlığı altında...
Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası 15-19 Mayıs 2014 tarihleri arasında
kutlanmıştır. Bu kapsamda 19 Mayısta Anıtkabir’de düzenlenen resmi törene; 81 ilden getirilen temsilci
gençler, Türk Kültür ve Sanatları Ortak Yönetimi aracılığıyla 13 farklı Türk Cumhuriyetinden getirilen 180
genç, federasyonlar, okullar, vatandaşlar ve Gençlik ve Spor Bakanlığı personeli katılmıştır.
“Yurt içi veya yurt dışında gençlikle ilgili toplantı, kurs, seminer ve benzeri faaliyetler
düzenlemek, düzenlenen faaliyetlere katılmak ve bu faaliyetleri desteklemek” başlığı altında...
Türkiye- Güney Kore Gençlik Değişimi Programının birinci aşaması 18-27 Haziran 2014 tarihleri
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arasında Güney Kore’de gerçekleştirilmiştir. 23 kişilik Türk Heyeti Güney Kore’ye bir ziyaret
gerçekleştirmiştir. Programın ikinci aşamasında ise Güney Kore Heyeti ile birlikte doğal, kültürel ve tarihi
güzelliklerimizi barındıran İstanbul, Ankara, Konya, Nevşehir, Denizli ve Aydın illerine gezi düzenlenmiştir
(www.gsb.gov.tr, 2019).
Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2015 Yılı Faaliyetleri
Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde 2015 yılı itibariyle 215 Gençlik Merkezi hizmet vermektedir.
Bu gençlik merkezlerine 14-29 yaş aralığında olan tüm gençler üye olabilmekte ve tüm faaliyetlerden
ücretsiz yararlanabilmektedir. 2015 yılı gençlik merkezlerine üye sayısı 1.270.070 genç olarak belirlenmiştir.
"Gençlere hizmet veren gençlik merkezi ve benzeri tesisler ile gençlik ve izcilik kamplarının
kurulması ve çalışmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek, bunları geliştirici ve tanıtıcı faaliyetlerde
bulunmak" başlığı altında...
2015 yılında gönüllü gençlik liderleri ile gençlik merkezlerinin daha da güçleneceği düşünülerek
gönüllü gençlik lideri alımı yapılmaya başlanmıştır. İlk aşamada 66 gönüllü gençlik lideri gençlik merkezleri
ile buluşturulmuştur. Bu programda yer alan eğitim konuları: Gönüllülük Eğitimi, Liderlik ve Gençlik
Liderliği, Değerler Eğitimi, Adabı Muaşeret, Ergen Psikolojisi, Sosyal Medya ve İnternet, Yeni Türkiye
Vizyonu ve Birlikte Yaşama Kültürü olarak belirlenmiştir.
"Ulusal ve yerel düzeyde gençlik etkinlikleri düzenlemek" başlığı altında...
Türk müziği yarışmalarının kapsamı 2015 yılında genişletilmiş olup, sanat müziği ve geleneksel
Türk müziğini de içine almıştır. 3 safhada gerçekleştirilen yarışmanın birinci safhası olan, il birinciliği
yarışmaları il müdürlükleri tarafından yapılmıştır. Bu yarışmalara başvuran 878 gençten 551’i ikinci safha
olan grup birinciliği yarışmalarına katılmaya hak kazanmıştır. Grup birinciliği yarışmaları ise; Erzurum,
Samsun, İstanbul, İzmir, Sivas, Şanlıurfa, Konya ve Zonguldak illerinde Ekim ve Kasım aylarında
yapılmıştır. Türk müziği yarışmalarının Türkiye Finali ise Gençlik Haftasında (17-18 Mayıs 2015
tarihlerinde) Gençlik ve Spor Bakanlığı konferans salonunda yapılmış olup Türkiye Finaline 21 ilden 225
yarışmacı katılmış ve performans sergilemiştir. Yarışmanın ödül töreni, 18 Mayıs’taki yarışmaya müteakiben
düzenlenmiştir.
"Gençlik haftası etkinliklerini düzenlemek" başlığı altında...
Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 19 Mayıs’ta Anıtkabir’de Gençlik ve Spor
Bakanının liderliğinde; Bakanlık ve Bağlı Kuruluşların çalışanları, temsilci gençler, federasyonlar, halk
oyunları ekipleri, öğrenciler ve vatandaşların katıldığı resmi tören düzenlenmiştir. 5 binden fazla kişinin
katıldığı törende Aslanlı Yoldan - Anıtkabir’e yürünmüş ve Atatürk’ün Mozolesine çelenk bırakılmıştır.
Anıtkabir programının ardından Anıtkabir’den-Anıttepe Spor Kompleksine ‘Gençlik Yürüyüşü’ yapılmıştır.
Anıttepe programı kapsamında mehteran gösterileri ve konserler düzenlenmiştir. Atatürk’ü Anma, Gençlik
ve Spor Bayramı yurdun dört bir yanındaki sportif, kültürel ve sanatsal faaliyetlerle kutlanmıştır. Bu
doğrultuda 19 Mayıs’ın özel bir anlam ifade ettiği Samsun’da da binlerce gencin katıldığı bayrak yürüyüşü
ile çeşitli sportif ve kültürel faaliyetler düzenlenmiştir.
"Sosyal hayatın her alanına gençliğin etkin katılımını sağlayıcı öneriler geliştirmek" başlığı
altında...
Gençlerin serbest zamanlarını çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle değerlendirmelerini
sağlamak amacıyla kurulmuş 12 deniz ve 15 doğa kampı olmak üzere 2015 yılında toplam 27 tesiste gençlik
kampları gerçekleşmiştir. Gençlik kampları için 199.000 başvuru olmuştur. Tüm kamp dönemleri sonunda
56.000 kişi gençlik kamplarından yararlanmıştır.
"Gençlik alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşları,
mahalli idareler ve üniversitelerin ilgili birimleriyle ilişkileri yürütmek" başlığı altında...
“Ortak Değerler, Ortak Gelecek ve Genç Liderler” teması çerçevesinde ortak bir medeniyet, tarih ve
kültür mirasına sahip ülkelerin gençlerinin bir araya geldiği, gençler ve toplumlar arasında dostluk ve
kardeşlik bağlarını güçlendirmek amacıyla yürütülen bir faaliyet olan uluslararası gençlik kampları Samsun
ve Trabzon’da düzenlenmiştir. Dışişleri Bakanlığı ve Büyükelçiliklerimiz aracılığı ile Arnavutluk
Cumhuriyeti, Bahreyn Krallığı, Birleşik Arap Emirlikleri, Bosna Hersek, Cezayir Demokratik Halk
Cumhuriyeti, Fas Krallığı, Katar Devleti, Kosova Cumhuriyeti, Kuveyt Devleti, Makedonya Cumhuriyeti,
Suudi Arabistan Krallığı, Tunus Cumhuriyeti, Umman Sultanlığı, Ürdün Haşim’i Krallığı’ndan gençler
davet edilmiştir. Kamplara ülkemizden ve yabancı ülkelerden toplam 240 genç katılım sağlamıştır.
Kamplara ülkemizden ve yabancı ülkelerden toplam 240 genç katılım sağlamıştır. Program, kamp ve spor
aktiviteleri ile kültürel-sanatsal faaliyetlerin yanı sıra belirlenmiş temalar çerçevesinde eğitimleri de
içermiştir.
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“Yurt içi veya yurt dışında gençlikle ilgili toplantı, kurs, seminer ve benzeri faaliyetler
düzenlemek, düzenlenen faaliyetlere katılmak ve bu faaliyetleri desteklemek” başlığı altında...
2015 yılında Türkiye-Güney Kore Gençlik Değişimi Programının birinci aşaması 24 Temmuz - 02
Ağustos 2015 tarihlerinde Güney Kore'de gerçekleştirilmiştir. Bakanlık temsilcileri ve seçilen gençlerden
oluşan 23 kişi Güney Kore'de bulunan şehitliğimizi ve çeşitli kurumları ziyaret etmiş; ülkemizi ve
kültürümüzü tanıtıcı sunumlar gerçekleştirmiş, dost ve kardeş ülke kültürünü daha yakından tanımak
amacıyla Güney Koreli ailelerin misafiri olmuş ve gençlik alanında çeşitli kültürel temaslarda
bulunmuşlardır.
“Küresel Genç Liderler Gelişim Programı-Dünya Genç Liderler Gemisi” organizasyonu 21 Ocak-13
Şubat 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Programa Bakanlığımızı temsilen gençlerden oluşan 10
kişilik bir heyet katılmıştır. Türkiye’nin yanı sıra; Bahreyn, Brezilya, Hindistan, Kenya, Yeni Zelanda,
Umman, Peru, Sri Lanka ve İngiltere’den gençlik heyetleri katılım sağlamıştır.
Alman Gençlik Kurumu tarafından düzenlenen "Türk-Alman Partner Borsası" nda 11-15 Eylül 2015
tarihlerinde Berlin'de gerçekleştirilmiştir. Programa gençlik alanında görev yapan 25 gençlik çalışanı
katılmıştır. Almanya ile önümüzdeki yıl gerçekleştirilecek değişimlere ilişkin ana tema “Gönüllülük” olarak
belirlenmiştir (www.gsb.gov.tr, 2019).
Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2016 Yılı Faaliyetleri
Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde 2016 yılı itibariyle 233 Gençlik Merkezi hizmet vermektedir.
Bu gençlik merkezlerine 14-29 yaş aralığında olan gençler üye olabilmekte ve tüm faaliyetlerden ücretsiz
yararlanabilmektedir. 2016 yılı gençlik merkezlerine üye sayısı 1.519.051 kişi olarak belirlenmiştir.
"Gençlere hizmet veren gençlik merkezi ve benzeri tesisler ile gençlik ve izcilik kamplarının
kurulması ve çalışmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek, bunları geliştirici ve tanıtıcı faaliyetlerde
bulunmak" başlığı altında...
Gençlik merkezinde yaz etkinlikleri olarak "gençlik merkezimde bu yaz" sloganıyla akademik
faaliyetler, kulüp faaliyetleri, dini eğitimler, gönüllülük faaliyetleri yapılmıştır. Bunlara ek olarak sportif
faaliyetler başlığı altında ise; yüzme, futbol, basketbol vb aktiviteler yapılmıştır. Yaz döneminde gençlerin
gençlik merkezlerini aktif olarak kullanmaya devam etmesini sağlamak ve yeni üyeler kazanmak amacıyla
düzenlenen yaz programları ile 26.853 genç katılımcıya ulaşılmış ve 9.276 yeni üye kazanılmıştır.
"Ulusal ve yerel düzeyde gençlik etkinlikleri düzenlemek" başlığı altında...
Türk müziği yarışmalarının Türkiye finali gençlik haftasında yapılmıştır. Türkiye finaline 24 ilden 64
genç yarışmacı katılmıştır.
"Gençlik haftası etkinliklerini düzenlemek" başlığı altında...
Gençlik haftası kapsamında 81 ilden ikişer ve KKTC’den dört kişi olmak üzere Ankara’ya 166
temsilci genç getirilmiştir. 10 binden fazla kişinin katıldığı törende Aslanlı Yoldan - Anıtkabir’e yürünmüş
ve Atatürk’ün Mozolesine çelenk bırakılmıştır. Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yurdun dört bir
yanındaki sportif, kültürel ve sanatsal faaliyetlerle kutlanmıştır.
"Sosyal hayatın her alanına gençliğin etkin katılımını sağlayıcı öneriler geliştirmek" başlığı
altında...
Gençlik merkezlerinde yürütülen sosyal, kültürel, sportif faaliyetler ve kulüp çalışmaları
kapsamında 24.924 faaliyet gerçekleştirilmiş olup bu faaliyetlere 513.362 kişi katılım sağlamıştır. Bu
kapsamda gençlik merkezlerinde faaliyet gösteren kulüpleri; edebiyat kulübü, tarih kulübü, bilim ve
teknoloji kulübü, hukuk kulübü, el sanatları kulübü, kişisel gelişim kulübü, güzel sanatlar kulübü, yöresel
halk oyunları kulübü, müzik kulübü, fotoğrafçılık kulübü, medya kulübü, tasarım kulübü, sağlık faaliyet
kulübü, uluslararası çalışmalar kulübü, proje kulübü, spor kulübü, satranç kulübü, karikatür ve mizah
kulübü, çevre kulübü, gönüllülük kulübü, yabancı dil kulübü, girişimcilik ve inovasyon kulübüdür.
2016 yılında gençlik kamplarına 120.525 kişi başvuru alınmış olup tüm kamp dönemleri sonunda
71.888 kişi gençlik kamplarından yararlanmıştır (www.gsb.gov.tr, 2019).
Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2017 Yılı Faaliyetleri
2017 yılında 313 gençlik merkezi aktif olarak hizmet vermekte olup bu gençlik merkezlerine
1.762.844 kayıtlı üye genç bulunmakta ve merkezlerde 768 gençlik lideri görev yapmaktadır.
"Gençlere hizmet veren gençlik merkezi ve benzeri tesisler ile gençlik ve izcilik kamplarının
kurulması ve çalışmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek, bunları geliştirici ve tanıtıcı faaliyetlerde
bulunmak" başlığı altında...
2017 yılında gençlik merkezlerinde 128.544 faaliyet gerçekleştirilmiş olup, bu faaliyetlere 3.701.553
genç katılmıştır.
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2017 yılında Gençlik Merkezleri Akademisi eğitim ve kültür programları kapsamında 32.609 faaliyet
gerçekleştirilmiş olup bu faaliyetlere 597.713 genç katılmıştır.
"Ulusal ve yerel düzeyde gençlik etkinlikleri düzenlemek" başlığı altında...
Gençlik merkezlerindeki Edebiyat, Tarih, Bilim ve Teknoloji, Hukuk, El Sanatları, Kişisel Gelişim,
Güzel Sanatlar, Yöresel Halk Oyunları, Müzik, Fotoğrafçılık, Medya, Tasarım, Sağlık Faaliyet, Uluslararası
Çalışma, Proje, Spor, Satranç, Karikatür ve Mizah, Çevre, gönüllülük kulüpleri tarafından yürütülen
faaliyetler ile gençlerin kendilerini ifade edebilmeleri ve ilgi alanlarına göre tercih yapıp sosyal ve kültürel
aktiviteler yaparak zamanlarını etkin ve verimli bir biçimde değerlendirmeleri amaçlanmıştır. 2017 yılında
gençlik merkezlerinde 64.081 kulüp faaliyeti gerçekleştirilmiş olup bu faaliyetlere 1.042.244 genç katılmıştır.
"Gençlik haftası etkinliklerini düzenlemek" başlığı altında...
Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 81 il ve KKTC’den gelen 164 temsilci genç ile 10 bin
vatandaşın katılımıyla 15 ve 19 Mayıs tarihlerinde Anıtkabir’de resmi törenler icra edilerek
gerçekleştirilmiştir. Program kapsamında Aslanlı Yoldan Anıtkabir’e yürünmüş, Gazi Mustafa Kemal
Atatürk’ün Mozolesine çelenk bırakılmıştır. Resmi törenlere ek olarak Ankara merkez olmak üzere 81 ilde
çeşitli sportif ve kültürel aktiviteler düzenlenmiştir.
15-21 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Gençlik Haftası’na katılmak üzere 81 il ve KKTC’den 164
temsilci genç Ankara’ya getirilmiştir. Ankara’nın tarihi ve kültürel yerlerini ziyaret eden temsilci gençler
Bursa ve Çanakkale’de ecdadımızı yad ederek programını tamamlamıştır.
"Sosyal hayatın her alanına gençliğin etkin katılımını sağlayıcı öneriler geliştirmek" başlığı
altında...
Farklı Temalarda Gerçekleştirilen Gençlik Kampları ve Sosyal Uyum Kamplarına 20.250, Kariyer
Kamplarına ise 440 gencin katılımı sağlanmıştır. Baba-Oğul, Anne-Kız Kamplara 13-18 yaş aralığındaki
gençler, ebeveynleri ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın kamp tesislerinde misafir edilmiştir.
Kamplara dört ayrı dönemde toplam 820 kişi katılmıştır. Anadolu’nun Kandilleri Kampına 4 ayrı
dönemde köylerde yaşayan 872, Ramazan Kampına 3.152, Kitap Okuma Kampına 352, Mutluluğu Kaydet
Kampına 80 genç katılmıştır. 10 Ağustos – 24 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Üstün Yetenekliler
Kampına 968 kampçı katılmıştır. Uluslararası Gençlik Kampına 440 genç katılmıştır. Engelli Gençler
Kampına 1.200 engelli genç katılmıştır. Sinema Kampında 300 gencimize 5 haftalık eğitim programı
gerçekleştirilmiştir. Türk Konseyi Uluslararası Gençlik Kampı 10-16 Temmuz 2017 tarihleri arasında
Kazakistan’da “Türk Konseyi Uluslararası Gençlik Kampı” gerçekleştirilmiştir. Söz konusu kampa 10 kişilik
bir heyetin ülkemizden katılımı sağlanmıştır. Kıbrıslı Gençler Çanakkale’de Kampına Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti vatandaşı 5.264 genç katılmıştır
"Gençlik alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşları,
mahalli idareler ve üniversitelerin ilgili birimleriyle ilişkileri yürütmek" başlığı altında...
30 Ağustos Zafer Bayramı Kurtuluş Savaşında gösterdikleri kahramanlıklarla destanlaşan 30
Ağustos Meydan Muharebesi şehitleri başta olmak üzere tüm şehitlerimizi yad etmek için her yıl olduğu
gibi 2014 yılında da 25 Ağustos’ta Afyonkarahisar’da bin, 30 Ağustos’ta Kütahya’da 5 bin genç ile
programlar gerçekleştirilmiştir (www.gsb.gov.tr, 2019).
Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2018 Yılı Faaliyetleri
2018 yılı aralık ayı sonu itibariyle gençlik merkezi sayısı 287 olarak belirlenmiştir. Gençlik
merkezlerine kayıtlı 2.052.056 genç üye bulunmaktadır.
"Gençlere hizmet veren gençlik merkezi ve benzeri tesisler ile gençlik ve izcilik kamplarının
kurulması ve çalışmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek, bunları geliştirici ve tanıtıcı faaliyetlerde
bulunmak" başlığı altında...
2018 yılı gençlik kampları, 29 Haziran-24 Eylül 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş olup,
kamplara 12 - 22 yaş grubundan gençler katılmıştır. Kamplara başvurular elektronik ortamdan yapılmıştır.
Kamplardan yararlanan genç sayısı 120.000 olarak tespit edilmiştir.
"Ulusal ve yerel düzeyde gençlik etkinlikleri düzenlemek" başlığı altında...
Okuyan, düşünen bir nesil olarak yetişmesi amacıyla Gençlerden Geleceğe Mektup Yarışması
düzenlenmiştir. Yarışma kapsamında gençler; Cumhuriyetimizin 100. yılına mektup yazmıştır. Yarışmaya
220.000 genç başvurmuştur.
Şiir okuma yarışması şiirin gençler arasında yaygınlaşması ve milli şairlerimizin şiirlerinin
gençlerimizce benimsenmesi amacıyla 2018 yılında ikinci kez düzenlenmiş ve 8.900 genç yarışmaya
başvurmuştur.
Kültür mirasımızın önemli bir parçası olan Türk müziğini yaşatmak ve gençlerimize sevdirmek için
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düzenlenen Türk müziği yarışmaları; 18-21/22-29 yaş aralıklarında, Solo Erkek/Kız sesler ve Özgün
Yorumlama kategorilerinde icra edilmiştir. Türk müziği yarışmalarının Türkiye finali Gençlik Haftası’nda
yapılmış olup, yarışmaya 6.000 genç başvurmuştur.
Tiyatronun gençlerimiz arasında yaygınlaşması, benimsenmesi ve gençlerimizin sanata sahip çıkan
bireyler olarak yetiştirilmesi amacıyla 2018 yılında üçüncü kez “Hayallerini Sahneye Taşı” sloganıyla Tiyatro
Yarışması düzenlenmiştir. 81 ilden 914 ekip ve 10.500 kişi hayallerini sahneye taşımak için yarışmaya
katılmıştır. Yarışma kapsamında “Vatan Sevgisi” konusunda senaryolar gençler tarafından yazılmıştır.
Yarışmanın Türkiye Finali Gençlik Haftasında yapılmıştır.
Gençler arası bilgi yarışmaları kapsamında 2018 yılında ilk kez “Kim Bilir?” sloganıyla bilgi
yarışması düzenlenmiş ve yarışmaya 674 ekip ve 2.022 genç başvurmuştur.
İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalinde (TEKNOFEST) konserler, teknolojik yenilikler,
kültür ve sanat etkinlikleri, ilham veren söyleşiler, sosyal sorumluluk projeleri, spor ve e-spor turnuvaları
100 binlerce gencimizle buluşturulmuştur. İstanbul Gençlik Festivali kapsamında, Festival süresince
ziyaretçilere Bakanlığımız proje, faaliyet ve etkinliklerinin tanıtımının yapılabilmesi amacıyla Festival
alanında bir stant alanı oluşturulmuştur. Stant içerisinde; Nusrat oyun simülatörleri, sürpriz yarışmalar,
spor, e-spor turnuvası, e-oyunlar ve daha birçok alanda onlarca etkinlik standımızı ziyaret eden 150.000 kişi
ile gerçekleştirilmiştir. Toplumda teknolojiye olan ilgiyi artırmayı ve Türkiye’nin milli teknoloji üreten bir
topluma dönüşmesi konusunda farkındalık oluşturmayı hedefleyen İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji
Festivali 20-23 Eylül 2018 tarihleri arasında İstanbul Yeni Havalimanı yerleşkesinde gerçekleştirilmiştir.
Diyarbakır Gençlik Festivali yeniliğin, aydınlanmanın ve kültürün merkezi Diyarbakır’da
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımları ile 18 – 21 Ekim 2018 tarihleri arasında kent
meydanında 28.361 kişinin katılımıyla Diyarbakır Gençlik Festivali ve Diyarbakır Stadyumunda Şöhretler
maçı etkinliği gerçekleştirilmiştir. Festivale 16 ilimizden 5.200 genç katılım sağlamıştır.
"Gençlik haftası etkinliklerini düzenlemek" başlığı altında...
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Anıtkabir’de Gençlik ve Spor
Bakanının liderliğinde; Gençlik ve Spor Bakanlığı çalışanları, temsilci gençler, federasyonlar, halk oyunları
ekipleri, öğrenciler ve vatandaşların katıldığı resmi tören düzenlenmiştir. 10 binden fazla kişinin katıldığı
törende Aslanlı Yol’dan Anıtkabir’e yürünmüş ve Atatürk’ün Mozolesine çelenk bırakılmıştır.
"Sosyal hayatın her alanına gençliğin etkin katılımını sağlayıcı öneriler geliştirmek" başlığı
altında...
Gençlerin serbest zamanlarını çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle değerlendirmelerini
sağlamak amacıyla kurulmuş 18 mavi, 19 yeşil olmak üzere toplam 37 tesiste gençlik kampları
gerçekleştirilmiştir.
"Gençlik alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşları,
mahalli idareler ve üniversitelerin ilgili birimleriyle ilişkileri yürütmek" başlığı altında...
Gençlik Haftası kapsamında; 81 ilden, Avusturya, Almanya, Azerbaycan, Hollanda, Fransa ve
KKTC’den 2’şer kişi olmak üzere Ankara’ya 174 temsilci genç getirilmiştir. Gençler; 9-14 Mayıs tarihleri
arasında; İstanbul, Çanakkale ve Bursa illerinin tarihi ve kültürel yerlerini görme imkânı bulmuşlardır.
30 Ağustos Zafer Bayramı gençlerimizin, milli değerlere bağlılığının sağlanması, tarih bilinçlerinin
pekiştirilmesi, vatan ve millet sevgilerinin arttırılması amacıyla düzenlenen etkinliklere 15 bin genç
katılmıştır (www.gsb.gov.tr, 2019).
4.TARTIŞMA
Dünya nüfusunun giderek yaşlanmaya başladığı ve genç nüfusun öneminin giderek arttığı
günümüzde gençlik, toplumda önemli bir kitleyi oluşturmaktadır. Gençlik hem ülkenin kalkınması için
gerekli kalifiye işgücünün önemli bir miktarını karşılama, hem de gelecek nesilleri yetiştirecek ve toplumun
temelini oluşturan aile kurumunun temel yapıtaşlarını oluşturma potansiyelleri açısından kritik öneme
sahip olmaktadır. Bu nedenle, oluşturulacak gençlik politikaları sadece gençleri değil, toplumun bugününü
ve geleceğini etkilemektedir (Yıldız, Atasoy, Bayraktar, Ünlüleblebici, 2013, 215).
Bu bağlamda, gençlik üzerine yapılan devlet politikaları tüm dünya ülkelerinde öncelikli yer almış
ve bu politikalar doğrultusunda aydınlık ve refah seviyesi bir toplum yaratılmak istenmiştir. Çoğu Avrupa
ülkesinde yaşlı kesim nüfusa egemen halde iken ülkemizin genç nüfus yoğunluğuna sahip oluşu birçok
avantajı da beraberinde getirmektedir. Ancak bu avantajı doğru kullanabilmek adına plan ve
programlamaların tüm hatları ile ele alınması gerekmektedir. Ülkemiz adına bu geniş bakış açısına sahip
olabildiğimizin en somut örneklerinden birisi olarak 2012 yılında yapılan II. Gençlik Şurası örnek
gösterilebilir. Yapılan II. Gençlik Şurası sonunda Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde oluşturulan Ulusal
- 1483 -

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Cilt: 12
Sayı: 66
Ekim 2019

The Journal of International Social Research
Volume: 12
Issue: 66
October 2019

Gençlik ve Spor Politikası Belgesi’ne göre gençlik, biyolojik olmaktan ziyade sosyolojik açıdan ele alınması
gereken bir kavram olarak nitelendirilmiştir (Ulusal Gençlik ve Spor Politikası Belgesi, 2013).
Gençlerimizin sosyallik ihtiyacının en az biyolojik ihtiyaçları kadar önemli olduğunu savunan
gençlik politikalarımızın, bu bağlamda belirlenen hedeflere ulaşmak adına doğru atılımlar içerisinde olduğu
söylenebilir. Bu atılımların gerçekleştirilebilmesi adına sorumluluk üstlenen devlet kurumlarımızdan birisi
olan Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün kuruluş yılından bu güne organize etmiş olduğu rekreatif
amaçlı faaliyetlerin incelenmesi neticesinde elde edilen verilere göre gençlerimizin sadece sportif değil aynı
zamanda sosyal, kültürel ve birçok alanda da hareketlilik içerisinde bulunduğunu görmek mümkündür.
Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün gerçekleştirmiş olduğu faaliyetler detaylı olarak incelendiğinde,
- “Yurt içi veya yurt dışında gençlikle ilgili toplantı, kurs, seminer ve benzeri faaliyetler düzenlemek,
düzenlenen faaliyetlere katılmak ve bu faaliyetleri desteklemek” görev tanımlaması altında yurtiçi
organizasyonlarının yanı sıra özellikle 2012, 2013, 2014 ve 2015 yıllarında dünyanın farklı ülkelerinden
kültür alışverişi yapmak ve dostluğumuzu pekiştirmek adına organizasyonlar düzenlenmiş
gözlemlenmektedir. Bu tür rekreatif etkinliklerin özellikle turistik, sosyal ve kültürel anlamda gençlerimize
büyük kazanımlar sağlayacağı ve bu sayede, gençlerimizin vizyonlarını ve geleceğe bakış açılarına son
derece önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. Düzenlenen geziler ile hem gençlerimiz adına
kazanımlar sağlanmış olacak hem de ülkemizi ziyaret eden diğer ülke gençlerinin ülkemizin tarihi ve
kültürel dokusuyla tanışmasına imkân tanınmış olacaktır. Yapılacak bu programlar ile dünya ülkeleri
arasında tarihi, kültürü, doğa zenginliği ve modernliği ile önemli bir yere sahip ülkemizin tanıtılmasına da
büyük katkı sağlanmış olacaktır. Dolayısı ile bu tür programların arttırılması ülke gençliğimizin yararına
olacaktır.
- “Gençlere hizmet veren gençlik merkezi ve benzeri tesisler ile gençlik ve izcilik kamplarının
kurulması ve çalışmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek, bunları geliştirici ve tanıtıcı faaliyetlerde
bulunmak” görev tanımlaması altında, özellikle kent ve ilçe merkezlerinde konuşlandırılan gençlik
merkezleri ile gençlerimizin boş zamanlarını rekreatif faaliyetler ile daha nitelikli geçirmelerinin sağlanması
ve bu vesile ile gelecekte kendilerine meslek edinebilecekleri bir uğraş ile tanışmaları sağlanmaya
çalışılmaktadır. Bu bağlamda, gençlerin ulaşım konusunda sıkıntı çekmeden faydalanabilecekleri gençlik
merkezlerinin gençlerimize son derece önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. Bilim, teknoloji, el
sanatları, müzik, fotoğrafçılık, kişisel gelişim vb. birçok etkinliğin yanı sıra merkezlerde verilen rekreatif
sportif etkinlikler ve tanıtıcı kurslar ile gençlerimizin spora yönlenmelerinde büyük bir atılım da
gerçekleştirilmiş olacak ve bu sayede daha dinamik ve enerji dolu bir gelecek nesle sahip olma şansımız da
artacaktır.
- “Sosyal hayatın her alanına gençliğin etkin katılımını sağlayıcı öneriler geliştirmek” görev
tanımlaması altında, ülkemizin her bölgesinde ve birçok şehrinde kampların organize edilmiş olduğunu ve
bu kamplarda katılımcılara liderlik etmek üzere binlerce gençlik liderinin görevlendirilmiş olduğu
gözlemlenmektedir. Organize edilen kampların yaz, kış; orman, deniz; sportif, kültürel, turistik gibi farklı
rekreatif sınıflandırmalar doğrultusunda çeşitlendirilmiş olmalarının, gençlerimize bu konuda seçim yapma
çeşitliliğini ve farklı kategorilerde katılacakları kamplarda zevk ve haz ayrıcalığını sağlamış olduğu
gözlemlenmektedir. Bu çeşitlilik içerisinde yüz binlerce gencimizin yine sayıları binlere varan liderler
eşliğinde katılmış oldukları kampların gençlerin sosyal gelişimlerinin yanı sıra birçok sorumluluğu da
edinmelerine imkân tanıyacağı düşünülmekte ve ülkemiz gençleri için son derece yararlı etkinlikler olarak
göze çarpmaktadır.
- “Ulusal ve yerel düzeyde gençlik etkinlikleri düzenlemek” görev tanımlaması altında,
gerçekleştirilen organizasyonların halk oyunları, Türk müziği, şiir ve tiyatro gibi dallar üzerine yoğunlaşmış
olduğu gözlemlenmektedir. Bu etkinliklerin ülkemiz kültürünün yaşatılması adına son derece önemli
etkinlikler olduğu düşünülmekte ve bu içeriği ile hem ülkemiz kültür mirasına sahip çıkılması adına hem de
gençlerin rekreatif ihtiyaçlarını karşılaması adına önemli imkan sağladığı görülmektedir. Ayrıca düzenlenen
her organizasyonlarda ülkemizin çeşitli şehirlerinin kullanılmış olmasının şehirler ve bölgeler arası kültür
geçişlerine ve bu vesile ile büyük bir zenginliğe imkan tanıyacağı düşünülmektedir.
- “Gençlik haftası etkinliklerini düzenlemek” görev tanımlaması altında, 19 Mayıs tarihini içine alan
hafta içerisinde hem ülkemiz gençlerinin hem de diğer Türk Cumhuriyetleri gençlerinin katılımları ile
günümüze kadar binlerce etkinliğin organize edildiği gözlemlenmektedir. Bu hafta içerisinde, özellikle
Anıtkabir ve ülkemizin diğer çeşitli yerlerinde ülkemiz kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK’ü anma adına
düzenlenen etkinlikler gençlerin coşkulu katılımları ile gerçekleştirilmektedir. Bu etkinliklerin rekreatif
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amaçlı sosyal faydalarının yanı sıra, toplumsal birliği ve milli kenetlemeyi sağlama adına da son derece
olumlu katkıları olduğu düşünülmektedir.
- “Gençlik alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşları,
mahalli idareler ve üniversitelerin ilgili birimleriyle ilişkileri yürütmek” görev tanımlaması altında ise, hem
yurtiçi hem de yurtdışından işbirlikçilerle ortak çalışmalar yürütüldüğü gözlemlenmektedir. Bu bağlamda
farklı ülkelerin sivil toplum kuruluşları ve özellikle üniversiteleri ile yapılan gençlik değişimi programları
neticesinde hem ülkemiz gençlerinin farklı ülkelerde bilim, sanat, teknoloji ve spor alanında kendilerini
geliştirmelerinin sağlandığı hem de bu vesile ile bahsedilen programların rekreatif getirilerinden son derece
olumlu şekilde faydalanmış oldukları gözlemlenmektedir. Dolayısıyla bu tür programların da arttırılarak
devam ettirilmesinin ülkemiz adına her alanda gelişimine katkı sağlayacağı bir gerçektir.
5.SONUÇ VE ÖNERİLER
Gençlik ve Spor Bakanlığı çatısı altında bir hizmet birimi olarak kurulan Gençlik Hizmetleri Genel
Müdürlüğü’nün kuruluş yılından bu yana ülkemizdeki gençlik hizmetlerini sağlamak adına üstlenmiş
olduğu görevler doğrultusunda gerçekleştirmiş olduğu rekreatif faaliyetler incelendiğinde büyük bir
çoğunlukla kurum olarak sorumluluklarını yerine getirmiş olduğu gözlemlenmektedir. Farklı amaçlar
doğrultusunda ve çeşitlilik gözetiminde gerçekleştirilen rekreatif faaliyetler ile ülkemiz gençlerinin geniş bir
yelpazesine hizmet götürüldüğü ve bu amaç doğrultusunda tek bir alternatife bağlı kalmadan spor, sanat,
kültür, teknoloji, iletişim vb. gibi birçok alanda gençlerimizin rekreatif ihtiyaçlarının karşılandığı
söylenebilir. Ancak tüm bu olumlu gelişmelere destek sağlamak ve katkıda bulunmak amacı ile;
- Gençlerimize yönelik organize edilen rekreatif etkinliklerin, ülkemiz her bölgesinde ikamet eden
gençlere daha fazla ulaştırılabilmesi,
- Bu rekreatif etkinliklerin gerçekleştirileceği tesis sayılarının arttırılması,
- Rekreasyon bölümü mezunu, rekreasyon uzmanlarının bu organizasyonların hem planlama hem
de uygulama aşamalarında daha fazla yer almalarının sağlanması,
- Özellikle Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü içerisinde rekreasyon uzmanlarının istihdamı ile
oluşturulacak bir “Rekreasyon Birimi”nin kurulması önerilerinde bulunulabilir.
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