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ALAN Aile ve Tüketici Hizmetleri

DAL/MESLEK Sosyal Destek Hizmetleri

MODÜLÜN ADI Gençlere Sosyal Hizmet Veren Kurum ve Kuruluşlar

MODÜLÜN TANIMI

Gençleri, sosyal hizmet veren kurum ve kuruluşlara
yönlendirme konusunun anlatıldığı öğrenme
materyalidir.

SÜRE 40/24

ÖN KOŞUL

YETERLİK
Gençleri sosyal hizmet veren kurum ve kuruluşlara
yönlendirmek

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Uygun ortam ve koşullar sağlandığında yasal uygulamalar
çerçevesinde gençleri sosyal hizmet veren kurum ve
kuruluşlara yönlendirebileceksiniz.
Amaçlar

1. Yasal uygulamalar çerçevesinde gençlik hizmeti
veren ulusal kurum ve kuruluşları
inceleyebileceksiniz.

2. Yasal uygulamalar çerçevesinde gençlik hizmeti
veren uluslararası kurum ve kuruluşları
inceleyebileceksiniz.
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GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,

Demokrasinin düzgün bir şekilde işlemesini sağlamak için gençlerin yaşadıkları
toplumda aktif rol alma istemleri dikkate alınmalıdır. Gençlerin toplumda aktif rol
alabilmeleri kendilerine gerekli kaynakların, bilginin ve eğitimin sağlanması ile doğrudan
ilintilidir. Gençlerin ilgisi yereli de aşarak ülke, Avrupa ve dünya çapındaki konulara
uzanmaktadır. Onların katılım istemleri ve demokratik bir toplum yaratmak için katılımın
önemi göz önünde bulundurularak gençlerin ve gençlik örgütlerinin önündeki her tür engelin
kaldırılması büyük önem arz etmektedir.

Gençlerimiz geleceğin yetişkinleridir. Onların mutluluğu hepimizin mutluluğu
demektir. Gençlerimizi anlayabilmek, onların duygu ve düşüncelerini paylaşabilmek ve
onlarla doğru anlaşabilmek sağlıklı bireyler yaratmak ve sağlıklı toplumlar oluşturmak
açısından çok önemlidir. Gençlere destek veren ulusal kurum ve kuruluşların faaliyetlerini
takip etmek ve desteğe ihtiyacı olan gençlere yardım etmek gerekir.

Gençlerle anlaşabilmek, onları yönlendirebilmek ve doğru davranışları
kazandırabilmek hedefimizdir. Onlarla sağlıklı iletişim kurularak gençlik hizmeti veren
kurumlar hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanmalıdır. Gençlerin ihtiyacına uygun kurum ve
kuruluşları araştırıp tespit etmek gençlerin geleceği için büyük önem taşımaktadır.

Bu modül ile gençlik hizmetlerinin önemini daha iyi kavrayarak gençlik hizmeti veren
ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar hakkında bilgi sahibi olacaksınız.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Yasal uygulamalar çerçevesinde gençlik hizmeti veren ulusal kurum ve kuruluşları
inceleyebileceksiniz.

 Gençlik hizmetlerinin önemini araştırınız.

 Ülkemizde gençlik hizmeti veren kurum ve kuruluşları araştırınız.

 Edindiğiniz bilgileri öğretmeniniz ve arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. GENÇLİK HİZMETİ VEREN ULUSAL
KURUM VE KURULUŞLAR

Gençlik; çocuklukla erişkinlik arasında yer alan, gelişme, ruhsal olgunlaşma ve
yaşama hazırlık dönemidir. Ergenlikle başlayan hızlı büyüme, gençlik çağının sonunda
bedensel, cinsel ve ruhsal olgunlukla biter. Birçok farklı tanımı olmakla birlikte BM
Örgütü’nün tanımına göre; “Genç 15–25 yaşları arasında, öğrenim gören, hayatını kazanmak
için çalışmayan ve ayrı bir konutu bulunmayan kişi”dir.

Gerçekten gençlik, hem toplumsal hem biyolojik hem de ruhsal bir kavramdır.
Gençlik hizmeti veren ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşları bilmek gençleri doğru
yönlendirebilmek açısından önemlidir.

1.1. Gençlik Hizmetlerinin Önemi

Gençlik, milletlerin geleceği ve en önemli güç kaynağıdır. Bunun için her toplum,
kendi geleceğini garanti altına almak, millî ve manevi değerlerini yükseltip geliştirmek
maksadıyla bilgili, görgülü, çalışkan ve üretken nesiller yetiştirmeye önem vermektedir.
Çünkü gençlerini iyi yetiştirmiş olan toplumlar, güçlü ve sağlıklı bir yapıya kavuşmuş olur.
Gençlik ihmal edilir, iyi eğitilmez, uyuşturucu, alkol, tembellik veya sapık akımların ağına
düşmeye müsait bir ortamda kendi başına bırakılırsa o zaman pek çok problem ve sıkıntılarla
karşı karşıya kalınır ve o toplumun geleceği de tehlikeye girmiş olur.

Gençler ne kadar sosyal, kültürel ve millî değerlere göre yetiştirilir; ailevi, ekonomik,
kişisel sorunlarıyla yakından ilgilenilir, özellikle ruh sağlığını bozucu her türlü etkiden

AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

ARAŞTIRMA
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korunup düzenli aile hayatı teşvik edilerek sağlıklı bir hayat biçimine kavuşturulursa
gelecekten de o kadar emin olur.

Gençlikle ilgili sorunlar, Türkiye'nin gündemindeki önemli konular arasındadır.
Devlet; ekonomik, sosyal ve kültürel çerçevede gençlik sorunlarının belirlenmesi ve bu
sorunlara çözüm yolları bulunması için ilgili ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve
üniversitelerle iş birliği içinde çalışmalar yapmaktadır. Son yıllarda sosyal ve kültürel
alanlarda vakıf, dernek ve gençlik birlikleri aracılığı ile gençlerde örgütlenme konusunda
önemli mesafeler alınmaya başlamıştır.

Gençlere yönelik kamusal hizmetler Türkiye’de eğitim, sağlık, çalışma hayatı, sosyal
güvenlik, istihdam, kültürel yaşam, serbest zamanların değerlendirilmesi ve zararlı
alışkanlıklardan korunması gibi konularda verilmektedir. Bu hizmetler, değişik bakanlıklar
ve bu amaçla kurulmuş sivil toplum örgütleri tarafından yerine getirilmektedir. Gençlerin
serbest zamanlarının değerlendirilmesi Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından
yürütülmektedir. Genel Müdürlük, gençlere spor hizmet ve faaliyetleri dışında gençlik
merkezleri ile gençlik kulüpleri, gençlik kampları ve uluslararası organizasyonlar gibi
faaliyetlerde hizmetler sunmakta, koordinasyon görevini yerine getirmektedir.

Gençlik merkezleri; gençlik ve spor il müdürlüklerine bağlı, gençlerin sosyal, kültürel
ve sportif etkinlikler çerçevesinde serbest zamanlarını değerlendirmelerine fırsat veren ve
onlara ortam hazırlayan kültürel kurumlardır. Bu merkezler sanat, bilim, spor, karikatür ve el
sanatları gibi çok çeşitli alanlarda gençlerin bilgi ve becerilerini artıracak organizasyonlar
düzenlemekte ve gençleri ödüllendirmektedir. Gençlik merkezleri ayrıca konferans, panel,
sempozyum, yarışma ve diğer etkinliklerle gençleri, zararlı alışkanlıklardan korunmaları için
bilgilendirmektedir. Gençlik merkezlerinin işlevlerinin artırılması ve daha çok sayıda gencin
bu merkezlere üye olmalarının sağlanması için yapılan çalışmalar da olumlu sonuçlar
vermektedir. 2002 yılı itibariyle gençlik merkezleri sayısı; 81'i il merkezlerinde, 30’u ilçe
merkezlerinde olmak üzere 111’e ulaşmıştır.

Gençlerin toplumsal, psikolojik ve rehberlik yönünden desteklenmesi amacıyla 57
gençlik merkezinde "rehberlik ve danışma büroları" kurulmuştur. Gençlik merkezlerine üye
gençlerin ekonomik yönden desteklenmesi için "gençlik kartı" uygulaması başlatılmıştır.

Bu faaliyetler aktif bir şekilde devam etmektedir. Gençlerin serbest zamanlarını
değerlendirmesinde önemli bir yeri olan halk oyunlarının yaygınlaştırılması ve
yaşatılmasında gençlik merkezlerinin büyük katkıları vardır. Üniversiteler, dernek, kurum ve
kuruluşlar arası halk oyunları ve halk müziği yarışmalarına 2002 yılında 352 ekip (kız-erkek)
ve 12.300 genç katılmıştır.

2002 yılında uluslararası nitelik kazandırılan ulusal gençlik kampları; 30 ilde
uluslararası, 30 ilde ulusal olmak üzere 60 ilde 4 devre hâlinde başarıyla gerçekleştirilmiştir.
Ulusal kamplara 16.000 genç, uluslararası kamplara 34 ülkeden 561 yabancı gencin katılımı
sağlanmıştır.

2003 yılında 40 ilde açılacak ulusal-uluslararası gençlik kamplarında 24.000 genç,
bölgesel kamplarda 3.000 genç ve merkez kamplarda açılacak olan 13–17 yaş grubu gençlik
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kamplarıyla 3.000 gence kamp yaptırılarak toplam 30.000 genç bu olanaktan
yararlanabilecektir.

Uluslararası faaliyetler: Türkiye, başta “Avrupa Konseyi” olmak üzere CDEJ,
UNESCO, ECO vb. uluslararası teşkilatlar ile gençlik hizmetleri konusunda iş birliği ve
koordinasyon içerisindedir.

Gençler, gençlikle ilgili olarak düzenlenen uluslararası organizasyonlara ve
faaliyetlere katılmaları için teşvik edilmektedir. Yabancı ülkelerle yapılan “Gençlik Değişim
Programları” yolu ile de gençler arasındaki kültür ve bilgi alışverişine olanak
sağlanmaktadır.

Bu etkinlikler çerçevesinde 1994 yılında Almanya ile imzalanan "Gençliğe İlişkin
Politikalarda İş Birliği Protokolü"nde öngörülen “Gençlik Değişim Programları”nda 2002
yılında 25’i Türkiye, 17’si Almanya’da olmak üzere toplam 42 etkinlik yapılmıştır.
Etkinliklere 113 grup ve 1000’e yakın genç katılmıştır.

Avrupa Birliği'ne aday ülke statüsünde bulunan Türkiye gençlerinin Avrupa
gençleriyle birlikte ortak programlar hazırlayarak onların faaliyetleri ve örgütlenmeleri
konularında bilgilendirilmelerini sağlamak ve Avrupa Birliği eğitim programlarına
katılabilmek amacıyla "Ulusal Ajans" kurma çalışmaları son aşamasına gelmiştir.

Avrupa Birliği’nin eğitim programlarından olan “Sokrates”, “Leonardo” ve “Youth”
gençlik programlarının hazırlık toplantılarından “Youth Programı” Gençlik ve Spor Genel
Müdürlüğünün sorumluluğuna verilmiştir.

1.2. Ülkemizde Gençlik Hizmeti Veren Kurum ve Kuruluşlar

Gençlik döneminin en önemli özelliği, bütün hayatı etkileyen önemli gelişmeleri
barındırmasıdır. Bu dönemde kazanılan olumlu ve olumsuz özellikleri kişi ömür boyu
taşıyabilir. Toplam 5–6 yıl süren bu dönemdeki etkiler 50–60 yıl devam edebilir. Elbette
çocukluk yılları özellikle ilk beş yaş oldukça önemlidir ancak insanın karakter ve kişilik
gelişimine gençlik döneminin etkisi bilinen bir bilimsel gerçektir.

Gençlik dönemi sona erdiğinde çevrenin beklentilerini karşılayan özellikler kazanılır.
Toplumsal beklentiler yaşanılan coğrafyaya, kültüre göre değişiklik arz etse de gençliğin
getirdiği değişiklikler her toplumda aynıdır. Genç insan her nerede yaşıyorsa özgürlüğünü
kazanmalı, aile dışı ilişkiler edinebilmeli, arkadaş edinip bu arkadaşlığı devam
ettirebilmelidir. Bunun için de aile ve yakın çevre dışında olan kurum ve kuruluşlardan
yardım alınmalıdır. Cinsel gelişimi ile ilgili duygu karmaşası yaşamadan cinsel benliğini
anlamış olmalı, evlilik için hazır olmaya başlamalıdır. Çevrenin kendinden beklediği
terbiyeyi, duygusal olgunluğu edinmeli, dünya görüşü geliştirmeli, hedefler belirleyip
bunlara erişmek için çalışmalı ve kendine uygun bir meslek edinmek için çalışmaya
başlamalıdır. Bu durum, onların çevreye karşı duyarlılıklarını üst seviyeye çıkarır, insanlara
karşı hoşgörülü olmalarını sağlar. Böylece hayata daha pozitif ve olumlu bakarlar. Topluma
daha çok fayda sağlayabilirler.
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Ülkemizde gençlere destek veren sosyal yardım kurum ve kuruluşları aşağıda
açıklanmıştır.

1.2.1. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

Temeli, Mithat Paşa’nın Tuna Valiliği sırasında atılan bir yardım kurumudur. Bu
kurum, çeşitli aşamalardan geçtikten sonra 1935 yılında "Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu"
adını almıştır. Bugün derneğin adı “Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
(SHÇEK)”dur. Bu kurumun amacı; korunmaya bakıma ve yardıma muhtaç çocuklara,
gençlere, özürlü ve yaşlılara bakmak ve onları topluma kazandırmaktır.

Çocuk ve gençlik merkezleri, bu kuruma bağlı olan merkezlerdir. Sosyal tehlikelerle
karşı karşıya olan sokakta yaşayan çocuklar ile sokakta çalıştırılan çocuk ve gençlerin
rehabilitasyonları ve topluma yeniden kazandırılmalarını sağlamakla görevlidir. Çocuk ve
gençlik merkezlerinin kuruluş ve çalışma esaslarını, hizmet standartlarını belirlemek ve ilgili
kişiler ve kurumlar arasında eşgüdümü sağlayarak hizmetin en etkili ve verimli şekilde
yürütülmesine ilişkin kuralları saptamaktır.

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK), yurdun birçok yerinde
bakımevi, çocuk yuvası, hastane ve dispanser açar. Şehitlerin eş ve çocuklarını, malul ve
gazileri korur. Onların toplumda kendilerine yakışır bir hayat sürmelerini sağlar. Bu
kurumun gelir kaynakları, devletin yaptığı yardımlar ve halktan topladığı bağışlardır.

Resim 1.1: Çocuk Esirgeme Kurumu

Ulusal bir kurum olan SHÇEK:

 Sokakta yaşayan ve çalıştırılan çocukları ve gençleri bedensel, ruhsal ve
duygusal gelişimleri açısından tehlike yaratabilecek risklerden korur.

 Temel gereksinimlerini gidermelerine yardımcı olur, gerektiğinde geçici olarak
barınmaları için gerekli hizmetleri sunar veya sunulmasını sağlar.

 Belirli bir süreç sonunda kendi kendilerine yeterli hâle gelmelerini sağlayıcı her
türlü sosyal hizmet müdahaleleri ile rehabilite edici mesleki çalışmaları
gerçekleştirir.
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 Aile ve topluma yönelik çalışmaları yapmakla yükümlü Sosyal Hizmetler ve
Çocuk Esirgeme Kurumu, çocuk ve gençlik merkezleri ve bu merkezlerle
bağlantılı birimleri kapsar.

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, merkez teşkilatıdır.
Her ilde il sosyal hizmetler müdürlüğü, ilçelerde de ilçe sosyal hizmetler müdürlüğü vardır.
Bu birimlere bağlı olan çocuk ve gençlik merkezi; eşler arası anlaşmazlık, ihmal, hastalık,
kötü alışkanlık, yoksulluk, terk ve bu gibi nedenlerle sokağa düşerek sosyal tehlike ile karşı
karşıya kalan veya sokakta çalıştırılan çocuk ve gençlerin geçici süre ile rehabilitasyonlarını
ve topluma yeniden kazandırılmalarını sağlamak amacı ile kurulan yatılı ve gündüzlü sosyal
hizmet kuruluşlarıdır.

Çocuk ve gençlik merkezine bağlı iki birim bulunmaktadır. Bunlar:

 Gözlem evi: Gezici sosyal hizmet ekipleri veya kamu, özel kurumlar veya
kişiler tarafından belirlenen veya bildirilen çocukların ön incelemelerinin
yapıldığı ve giyim, beslenme, sağlık ve temizlik gereksinimlerinin karşılandığı,
gerektiğinde kısa süreli barınma hizmetinin verildiği, aileler ile bağlantıların
kurulduğu, çocukların durum ve özelliklerine uygun kuruluşlarla iş birliği veya
havale işlemlerinin yapıldığı ilk müdahale birimidir.

 Gece barınağı: Sokakta yaşayan çocuk ve gençlerin yoğun olarak bulunduğu
yerlerde çocukları geceleri karşılaşabilecekleri çeşitli tehlikelerden korumayı
hedefleyen, temizlik ve beslenme gibi temel gereksinimlerinin kısmen
karşılanmasına yardımcı olunan yatılı barınma birimidir.

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’ndan faydalanabilecek kişiler şu
şekilde tanımlanmaktadır:

 Genç: 18 yaşını tamamlamış olmakla birlikte kişisel özellikleri sebebiyle
mesleki müdahale kapsamına giren ve durumu 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve
Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu çerçevesinde değerlendirilmeye ve hizmet
sunulmaya uygun nitelikteki sokakta yaşayan ve/veya çalışan genci
tanımlamaktadır.

 Sokakta çalıştırılan çocuk: Ailesiyle ilişkisi az veya çok devam etmekle
birlikte günün önemli bir bölümünde aile denetimi ve desteği olmaksızın
yaşadığı mekândan uzakta kendi isteği veya ailesinin isteği ile çalıştırılan,
eğitim olanaklarından kısmen veya tamamen yoksun bırakılmış 7–18 yaş grubu
çocuğu tanımlamaktadır.

 Sokakta yaşayan çocuk: Ailesi ile ilişkisi az olan, ailesi olmayan, evden atılan,
evden kaçan ve günün tamamını sokakta geçirip gereksinimlerinin tamamını
veya önemli bir kısmını sokakta karşılayan 7–18 yaş grubu çocuğu
tanımlamaktadır.

 Önder çocuk: Sokakta yaşayan ve/veya çalıştırılan çocuklar arasından seçilen,
mesleki müdahalelerden hızlı ve olumlu şekilde yararlanma yetenek ve
becerisine sahip olduğu merkez tarafından belirlenmiş ve sokaktaki çocuklarla
olumlu ve başarılı ilişkiler kurarak onları sokağın tehlikelerinden ve olumsuz
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etkilerinden uzaklaştırmada sosyal hizmet elemanlarına yardımcı olabilecek
şekilde yetiştirilmiş çocuğu tanımlamaktadır.

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağlı “gezici ekip”; sokak
çalışmalarını yürüten meslek elemanlarından, önder çocuklardan, gerektiğinde yerel emniyet
birimleri tarafından görevlendirilen sivil güvenlik görevlilerinden, hizmetin gerekleri
doğrultusunda resmî veya gönüllü sağlık, hukuk ve eğitim kurum ve kuruluşlarından
alınabilecek temsilcilerden oluşan ekiptir.

Ekibin sokak çalışması; sokakta veya çocukların yoğun olarak bulunduğu yerlerde
yapılan psikososyal inceleme, gözlem, teşhis, tespit ve mesleki müdahale süreçlerini içerir.

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu “Açık kapı sistemi’’ ile de çocukların
merkezin sunduğu her türlü hizmetten kendi istekleri ile yararlanmalarını ve ayrılmalarını
sağlamaktadır.

Bu kurumda çalışan meslek elemanları; deneyimi olan meslek elemanları arasından
atanan bir müdür, sosyal hizmet uzmanı, psikolog, çocuk gelişimci, hemşire, branş
öğretmeni ile genel idare, yardımcı ve teknik hizmetler sınıfından gerekli görülen diğer
personel, tam ya da yarı zamanlı olarak görevlendirilir. Merkezde çalışan tüm personelin
görev ve yetkileri çıkarılacak yönerge ve/veya genelgelerle belirlenir.

Merkezlerde 7–18 yaş grubu çocuk-gence hizmet verilmesi esastır. Ancak merkezin
bulunduğu ilin özellikleri nedeniyle ve ihtiyaç duyulması hâlinde açılış onayında belirtilerek
18 yaşını tamamlamış gençlere de geçici bir süre hizmet verilir. Sosyal servis; merkezde
görevli sosyal hizmet uzmanı, psikolog ve çocuk gelişimciden oluşur.

Koordinasyon ve değerlendirme kurulu; merkezde görevli sosyal hizmet uzmanı,
psikolog, çocuk gelişimci, branş öğretmeni, hemşire ve merkezin temel vasfına uygun teknik
nitelikteki ve merkez müdürünün uygun gördüğü diğer personelden oluşur. Kurul
toplantılarına diğer merkezlerden ve kamusal ve gönüllü kuruluşlardan yetkili ve görevli
uzmanlar davet edilebilir.

Merkezin görevleri;

 Sokakta yaşayan ve/veya çalıştırılan çocuk ve gençlerin sokakta
karşılaşabilecekleri her türlü tehlikeden korunması amacıyla gerekli sosyal
hizmet programlarını hazırlamak ve uygulamak,

 Çocuk ve gençlerle ilgili her türlü yönetsel ve mesleksel kayıtları tutmak,
belgeleri saklamak,

 Çocuk-gençlerin ve ailelerin iş ve meslek sahibi edinmek üzere eğitilmesi ve işe
yerleştirilmesine yönelik gerekli çalışmaları yürütmek, ilgili kurumlarla iş
birliği yapmak ve eşgüdümü sağlamak,
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 Ekonomik yoksunluk içerisinde olduğu tespit edilen çocuk- gençlerin ve
ailelerinin sosyal yardım kaynaklarından ve kurumlarından yararlanmalarını
sağlamak,

 Çocuk-gençlerin ve ailelerin durumlarını inceleyerek 2828 sayılı Kanun
kapsamında koruma altına alınması gereken çocuklara ilişkin ilgili mevzuat
doğrultusunda işlemleri başlatmak,

 Çocuk-gençlerin sosyalleşmesini sağlayıcı her türlü sosyal, kültürel, sanatsal ve
sportif etkinlikleri düzenlemek,

 Sokakta yaşayan ve çalıştırılan çocuk-gençlere, ailelerine ve topluma yönelik
her türlü sosyal hizmet programlarını hazırlamak ve uygulamak,

 Konuyla ilgili kamu ve gönüllü kuruluşlar ve kişiler ile iş birliği yapmak,
eşgüdüm içinde çalışmayı sağlayıcı önlemler almak,

 Gezici ekipler aracılığıyla sokakta yaşayan veya çalıştırılan çocuk-gençlerle
ilgili nicel ve nitel bilgileri toplamak, bu bilgilerin yorum ve değerlendirmesini
yapmak, izlenecek strateji ve uygulanabilecek mesleki müdahale yöntem ve
teknikleri belirlemek ve bu doğrultuda gerekli mesleki çalışmaları yapmak,

 Merkezde çalışan personele ve hizmetlerin yürütülmesinde birlikte çalışılan
kurum, kuruluş ve kişilere yönelik sorun alanına ve uygulamalara ilişkin hizmet
içi eğitim programları düzenlemek,

 Sosyal hizmet kurum ve kuruluşları dışındaki birimlerle sağlık, eğitim, hukuk,
ticaret, istihdam, sosyal güvenlik ve benzeri konularda her türlü mesleki ilişki
kurmak, iş birliği yapmak ve eşgüdüm içinde çalışmak,

 Merkezle ilgili her türlü yönetsel iş ve işlemi yerine getirmek, amaca uygun
diğer çalışmaları yapmak, merkez kayıtları, çalışma raporlarını düzenli
aralıklarla ilgili makamlara iletmektir.

Merkeze kabul, merkezden ayrılış ve çıkışta aşağıdaki kurallara uyulur:

 Merkeze gelen her çocuğun geçici kaydı yapılır. Geçici kayıt süresi 15 ila 30
gün arasındadır. Bu süre içerisinde çocuk ve gencin hangi hizmetlerden
yararlanacağına ilişkin ayrıntılı sosyal inceleme raporu, sosyal hizmet uzmanı
tarafından hazırlanır.

 Sosyal hizmet uzmanı tarafından hazırlanan sosyal inceleme raporunda;
çocuğun ailesinin ve yaşadığı çevrenin durumu, çocuğun merkez hizmetlerinden
yararlanıp yararlanamayacağı, çocuğa, ailesine ve yakın çevresine ne tür
hizmetlerin ne kadar süreyle verileceği ve çocuğun gelişimi açısından uygun
görülen müdahale yöntemleri ve tavsiye edilen görüş ve yaklaşımlara yer
verilir.

 Çocuk hakkında hazırlanan bu rapor, merkez müdürünün başkanlığında sosyal
servis elemanları ve birim sorumlusu tarafından incelenir, tartışılır ve karara
bağlanır.

 Çocuğun merkeze kesin kabulü ve ayrılışı il müdürlük makamının onayı ile
yapılır.
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 Çocuk ve/veya gençlerin merkezden ayrılışı: Merkez tarafından yürütülen
çalışmalar sonucu rehabilitasyon sürecini başarıyla tamamlayabilir,
rehabilitasyonu sağlanarak ailesine döndürülebilir, korunma altına alınabilir,
kendi yaşamını sürdürecek bir işe yerleştirilebilir.

 Çocuklar ve gençler merkezden kendi isteği ile ayrılabilir veya bütün mesleki
müdahalelere rağmen olumlu bir sonuç elde edilemeyen çocuk ve gençler için
sosyal servis ayrılış veya çıkış kararı alabilir.

 Merkezden geçici ayrılışlarda açık kapı çalışma düzeninin gerekleri uygulanır.
Çocukların geçici nitelikteki geliş gidiş işlemleri, dosyasının kapatılmasını
gerektirmez. Bu süreç ve benzer nitelikteki bütün hareketlilik, dosyaya
kaydedilir. Bütün kararlarda ve yapılacak her türlü işlemde göz önünde tutulur.

 Merkezin çalışma ilke ve kuralları:

 Merkez, sokakta yaşayan ve çalıştırılan çocuklara sosyal hizmet açısından
müdahale etmede mesleki serbestliğe ve profesyonelce karar verme hak ve
yetkisine sahiptir.

 Merkez tarafından hizmet götürülecek çocukların belirlenmesi doğrudan merkez
elemanları eliyle olabileceği gibi ilgili, gönüllü ve resmî kuruluşların ve
kişilerin yazılı/sözlü uyarı ve ihbarlarıyla da olabilir.

 Merkezin çocuklara ve ailelerine yönelik hizmetlerinde çocuğun ve ailenin
kişilik haklarının korunması ve çalışmaların mesleki gizlilik kuralları içinde
yürütülmesi esastır.

 Meslek elemanları, çocukların merkeze kabulü öncesinde, sırasında ve
sonrasında birebir ve yüz yüze ilişkiler kurmak suretiyle çocukların kazanılması
ve sokaktan kurtarılması çalışmalarını yürütmekle yetkili ve görevlidirler.

 Çocuk ve gençlik merkezlerinde sunulan hizmetler, çocuğu ve genci aile
bütünlüğü içinde korumaya ve desteklemeye yönelik bir anlayışla planlanır ve
uygulanır.

 Gençlere yönelik hizmetler yaş sınırının saptanması, hizmetin gereği ve
müracaatçıların bireysel ve ailevi özellik ve gereksinimleri göz önünde tutularak
yapılır. Bu değerlendirmelerde sosyal hizmet uzmanının çalışma programı ve
önerisi doğrultusunda merkezin sosyal servisi tarafından karar alınır.

 Merkez ve birimlerinin hizmetleri yürütülürken üniversiteler, sivil toplum
kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği yapılabilir. Bu
konudaki esaslar ilgili birimlerin bağlı olduğu kurumlar veya kendileriyle genel
müdürlük arasında yapılacak protokolle belirlenir.

Merkez hizmetlerinden tam zamanlı yararlanan ve kesin kayıtları yapılan çocuk ve
gençlere; yetiştirme yurtlarında bakılan, lise ve dengi okullara devam eden çocuklara verilen
harçlıkta uygulanan 400 gösterge rakamının her yıl bütçe kanunları ile tespit edilen memur
aylık katsayısı gösterge rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak miktar kadar hiçbir kesinti
yapılmaksızın net aylık harçlık verilir.
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Harçlıklar aşağıdaki usul ve esaslara göre Genel Müdürlükçe gönderilen ödeneklerden
karşılanır.

 Harçlıklar, tahakkuk sırasında düzenlenecek bordronun tahakkuk dairesinde
kalan ikinci nüshasına imzaları alınmak suretiyle dağıtılmak üzere meslek
elemanları arasından görevlendirilen mutemede teslim edilir.

 Devlet malına ve arkadaşlarının eşyalarına kasıtlı olarak zarar veren çocukların
harçlıklarından zarar verdiği malın ödenmesi amacıyla toplam harçlığın 1/3’ü
oranında kesinti yapılabilir.

 Meslek elemanları, çocuğa bir yıl içinde verilen harçlıkları gösteren, merkez
müdürü tarafından onaylanmış bir defter tutarlar.

 Merkez hizmetlerinden tam zamanlı yararlanan ve kesin kayıtları yapılan çocuk
ve gençlere verilecek harçlıklar çocuğun merkeze geldiği gün sayısı esas
alınarak ve ay sonlarında verilir.

 Önder çocuklara diğer çocuklara verilen harçlığın sekiz katına kadar harçlık il
müdürlük makamının onayı ile verilir.

 Merkeze kayıtlı olan çocuk ve gençlerin giyecek gereksinimlerinin miktarlar
göz önüne alınarak karşılanması esastır.

Çocuk ve gençlerin korunma kararı bulunmadığından merkezi izinsiz terk eden çocuk
ve gençler kaçak muamelesi görmez. Çocuk ve genç merkezden istediği zaman ayrılabilir.
Ancak çocuk ve gencin rehabilitasyonuna devam edilmesi ve olası tehlikeleri önlemek için
varsa ailesi, polis ve/veya jandarmaya bilgi verilir. Çocuk ve gencin merkeze gelmesi
hâlinde rehabilitasyon programına devam edilir.

Merkeze yapılacak bağışlardan ayni olanlar ayniyat karşılığında kabul edilir ve
ayniyat talimatnamesine göre işlem yapılır. Çocuk ve gençlerin sosyal gelişim ve psikolojik
özellikleri dikkate alınarak onurlarını zedeleyecek, duygusal ve psikolojik sorunlara yol
açacak şekilde bağışların bağışçılar tarafından dağıtılmasına izin verilmez.
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Tablo 1.1: Yıllık giyim kuşam istihkakları
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Tablo 1.2: Kız ve erkek çocukların yıllık istihkakları
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1.2.2. Kızılay

11 Haziran 1868 tarihinde İstanbul'da kurulmuş bir sosyal yardım kurumudur.
Geçmişte çeşitli adlarla anılmış olan bu kurum 1935 yılında “Kızılay Derneği” adını almıştır.

Derneğin amacı; savaşta ve barışta yurt içinde ve dışında doğal afet ve felâketlere
uğrayanlara yardım etmek, sağlığı ve sosyal dayanışmayı desteklemektir. Ayrıca bu
konudaki uluslararası derneklerle iş ve amaç birliği yapmaktır.

Kızılay; savaşta ve hükümetin ilân ettiği olağanüstü durumlarda silahlı kuvvetlere
yardımcı olur. Bulaşıcı hastalıklara karşı açılan mücadeleye katılır. Ülkemizde ve yabancı
ülkelerde meydana gelen doğal afetlerde zarar görenlere yardım elini uzatır. Hükümetlerin
belirttiği yerlerde hastaneler açar. Barış döneminde hemşire ve ilk yardım elemanı yetiştirir.
Kan bulma hizmetlerini düzenler ve yürütür. Yoksullara yardım eder. Bu alanlarda çalışmak
için gönüllü kuruluşlar oluşturur. Gerekli yerlerde aşevleri açarak yoksul ve öksüz çocuklara
yardım eder.

Resim 1.2: Gönüllü kan bağışı

Türk Kızılayı’nın zamanla yöneldiği faaliyet ve hizmet alanları:

 Afete hazırlık ve müdahale

 Savaş durumunda
 Doğal afetlerde
 Olağan dönemlerde

 Nakdi ve ayni yardım hizmetleri

 Sağlık ve sosyal yardım hizmetleri

 Tıp merkezleri
 Psikososyal destek hizmetleri
 İlk yardım kursları
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 Gençlik ve gönüllülük hizmetleri

 Gençlik kampları
 Burslar
 Yurtlar
 Gönüllülük hizmetleri

 Kan hizmetleri

 Uluslararası ilişkiler

Kızılay’ın gelir kaynakları üyelerden topladığı aidatlar, dernek yayınları, pul ve
rozetlerdir. Düzenlenen piyango, balo ile daha başka eğlencelerden elde edilen gelirler de
kaynakları arasında yer alır. Ayrıca vatandaşlar tarafından yapılan bağış ve yardımla bazı
malların satışından ve kiralardan sağlanan gelirler Kızılay’ın gelir kaynakları arasındadır.

Toplum içinde mutlu huzurlu ve güvenli yaşayan insanların çeşitli konularda
birbirlerinin yardımlarına ihtiyaçları vardır. Bu kadar yararlı hizmetler veren Kızılay’a
yardım etmek her vatandaşın en kutsal görevlerinden biridir.

1.2.3. Yeşilay

Yeşilay (Hilal-i Ahdar); sigara, içki ve uyuşturucu maddelerin tüketimini devlet
organları ile iş birliği yaparak en aza indirmek ve sağlıklı bir neslin ve toplumun oluşmasına
zemin hazırlamak için kurulmuş sivil toplum kuruluşudur.

1920 yılında İstanbul'da kurulmuştur. Amacı Türkiye sınırları içinde sigara alkol ve
bütün uyuşturucu alışkanlıklarını önlemektir.

Alkollü içkiler, uyuşturucu maddeler ve sigara insan sağlığı için çok tehlikeli olan
maddelerdir. Bunları kullanan kişilerde zararlı maddelerin etkisi, kan ve solunum yolu ile
bütün vücuda yayılır. Zamanla insan iradesini zayıflatır. İnsanı çok genç yaşta hasta eder.

Gençleri içkiden ve benzeri zararlı alışkanlıklardan koruyan bu derneğin çalışmalarına
yardımcı olmak gerekir.

Resim 1.3: Gençliği sigara, alkol ve uyuşturucu alışkanlığından koruması
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Yeşilay’ın çalışmaları:

 Konferanslar, radyo-televizyon konuşmaları, geziler, sergiler, kurs ve
seminerler düzenler.

 Kitap, dergi ve makaleler yayınlar.

 Kültür ve sanat çalışmaları yapar.

 Alkol ve uyuşturucu düşkünlerinin tedavisinde yol gösterir, yardımcı olur.

 Okul ve kurumlarda yapılacak çalışmaların doküman, video CD, videokaset,
afiş ve pankart ihtiyaçlarını karşılamaya çalışır.

 Kendi konularında bölgesel çalışmalar yapmak için şubeler açar.

Yeşilay, bilhassa bu çalışmalarında ülkemizin geleceği demek olan gençlerimizin
uyarılması ve korunması konusunu ön planda tutar ve yukarıda sıralanan çalışmaların
ağırlığını da bu konu teşkil eder.

“Yeşilay”; genel merkeze (İstanbul) bağlı şubeleri, temsilcilikleri ve okul yeşilay
kulüpleri ile görevini yürütme çabasını sürdürmekte ve her eğitim yılında ülke genelinde
alkollü içki ve uyuşturucu maddelerin zararlarına karşı mücadele yolunda gerekli karar ve
tedbirlerin alınmasını temin için hükümet ve yetkili merciler nezdinde teşebbüslerde bulunur.

1.2.4. Türk Hava Kurumu

Yurdumuzun kurtarıcısı Büyük Önder Atatürk "İstikbal göklerdedir." diyerek
havacılığa verdiği önemi belirtmiştir. 1925 yılında Atatürk tarafından kurulan bu kurumun
başta gelen amacı Türk gençlerine havacılığı sevdirmektir. Havacılığın sivil ve askeri
alanlardaki önemini kavratmak ve gelişmesi için çalışmaktır.

Resim 1.4: Sivil ve askeri alanlarda havacılık

Türk Hava Kurumu amacı doğrultusunda Türk Kuşu Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak
gençleri havacılığın çeşitli dallarında yetiştirir. Uçak, planör, paraşüt ve model uçak kursları
açar. Gençler arasında yarışmalar düzenler.
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Türk Hava Kurumu gelirini vatandaşların bağış, fitre ve zekâtlarından sağlar. Yurt
savunmasında büyük önemi olan bu kuruma gönülden yardım etmek görevlerimiz
arasındadır.

Resim 1.5: Türk Hava Kurumu’nu kuran Atatürk

1.2.5. Millî Eğitim Vakfı

Yurt kalkınmasında çağdaş ve ileri ülkeler seviyesine yükselmesinde eğitimin rolü
büyüktür. Vatandaşların en iyi eğitimi alması millî eğitimin hedefleri arasındadır. Ancak
büyük yatırımlar gerektiren bu hizmetlerin tümünü devlet bütçesinden beklememek gerekir.
"Kendi okulunu kendin yap" kampanyası ile yurdumuzun her köşesinde olumlu sonuçlar
elde edilmektedir.

Millî Eğitim Vakfı; hayırsever vatandaşların, kamu kurum ve kuruluşlarının katkılarını
en iyi şekilde değerlendirmek için kurulmuştur (19 Şubat 1981).

Vakıf, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okulların her türlü eğitim ve öğretim
ihtiyaçlarını karşılamaya çalışır. Gençlerin gelişmesi için sosyal ve kültürel tedbirler alır.

Resim 1.6: Millî Eğitim Vakfı
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1.2.6. Gönüllü Yardım Kuruluşları

 Çocuk Sevenler Derneği

Amacı çocuk yuvaları, çocuk yetiştirme yurtları vb. kurumlarda korunan veya
buralarda korunamayan bütün yardıma muhtaç çocuklara çeşitli sosyal yardımlarda
bulunmaktır.

Ayrıca çocuk ıslah evlerinden çıkıp çeşitli nedenlerle çevresine dönemeyen,
öğrenimlerini başarıyla sürdüren ve korunması gereken çocukları barındırmak, bunların
yetişmelerini sağlamak da kuruluşun amaçları arasındadır.

Bundan başka yükseköğrenim çabasında olup maddi olanakları sınırlı gençlere burs
vererek öğrenimlerini desteklemek, gerekirse bunları dernek evinde barındırmak da
kuruluşun amaçları arasında yer almaktadır.

 Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı

Amacı, yurdumuzun iyi eğitilmiş vatandaşlara daha çok sahip olmasını sağlamaktır.
Temel hedefi eğitimde teknolojinin, bilgisayar vb. araçların daha yoğun kullanılması ve
bilginin daha kalıcı olmasını sağlamaktır.

Bu amaçla çeşitli çalışmalar yapmakta, eğitim parkları oluşturarak gençlerin
faydalanmasını sağlamaktadır.

Resim 1.7: Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı

1.2.7. Gençlik Sorunlarına Yardımcı Olan Kuruluşlar

 Gençlik Kültür ve Hizmet Vakfı

Gençlerin sosyal, eğitsel, bedensel, kültürel ve sanatsal gelişimine katkıda bulunmak
amacıyla kurulmuştur.

 İlkeleri
o Atatürk ilke ve devrimlerini özümsemek
o Ulusal ve evrensel değerlere bağlı olmak
o Yurduna karşı sorumluluklarının farkında olup bunun için

çalışmak
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 Türk Gençlik Vakfı

Türk Gençlik Vakfı’nın amacı Türkiye’de eğitim ve öğretim alanında çağdaş ve en
ileri düzeyde sistem ve metotların uygulanmasını sağlamak ve kolaylaştırmaktır. Türk
kültürüne hizmete yönelik gerekli maddi ve manevi şartlar ve olanakları sağlamaktır.

Resim 1.8: Türkiye Gençlik Vakfı logosu
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UYGULAMA FAALİYETİ

Gençlere sosyal destek veren kurumları arkadaşlarınıza tanıtan bir sınıf panosu
hazırlayınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 İlinizde bulunan sosyal destek veren
kurumlar hakkında bilgi edininiz.

 Yazılı ve görsel yayınlarından
faydalanabilirsiniz.

 İlinizde bulunan sosyal destek veren
kurumlardan bilgi alabilirsiniz.

 İlinizde en çok faaliyet gösteren kurumu
araştırınız.

 Yaptığınız araştırmalardan
yararlanabilirsiniz.

 Yazılar ile ilgili resimleri belirleyiniz.

 Yazılarınızla ilişkilendireceğiniz
resimleri görsel kaynaklardan
seçebilirsiniz.

 Yazılarınızla ilgili resimleri
çizebilirsiniz.

 Kullanacağınız araç gereçleri temin
ediniz.

 Elinizdeki artık materyallerden
yararlanabilirsiniz.

 Okunmuş dergi gazete, mecmua vb.nden
yararlanabilirsiniz.

 Öncelikle vurgulamak istediğiniz
kurumu tablonun en dikkat çekici yerine
yerleştiriniz.

 Vurgulamak istediğiniz kurumu
renklendirebilirsiniz.

 Diğer kurumu sizin öncelik sıranıza göre
vurgulamak istediğiniz şekilde
yerleştiriniz.

 Önceliklerinizi dikkate alarak bir
kompozisyon oluşturabilirsiniz.

 Her kurum ile ilgili destekleyicileri
yanına yerleştiriniz.

 Resim, yazı vb. materyallerden
yararlanabilirsiniz.

 Panonuza uygun bir başlık yazınız.  Panonuzla ilgili dikkat çekici bir başlık
yazabilirsiniz.

 Yaptığınız çalışmayı arkadaşlarınızla
paylaşınız.

 Arkadaşlarınızın pano ile ilgili
düşüncelerini öğrenebilirsiniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

1. Gençlerin serbest zamanlarının değerlendirilmesi ……………… …………… ve
………….… ……………....... tarafından yürütülmektedir.

2. Gençlik merkezlerine üye gençlerin ekonomik yönden desteklenmesi için
……………… …………. uygulaması başlatılmıştır.

3. ..................... 7–18 yaş grubu çocuk-gence hizmet verilmesi esastır.

4. …………….., 11 Haziran 1868 tarihinde İstanbul'da kurulmuş bir sosyal yardım
kurumudur.

5. Kızılay gençlik çalışmaları kapsamı ...………… ………… , ……………, ………….
ve gönüllülük hizmetleridir.

6. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’nun gelir kaynakları
………………………. ve ………… …………… yardımlardır.

7. Merkeze yapılacak bağışlardan ayni olanlar ayniyat karşılığında kabul edilir ve
............ ........................... na göre işlem yapılır.

8. ............... 18 yaşını tamamlamış olmakla birlikte kişisel özellikleri sebebiyle mesleki
müdahale kapsamına giren ve durumu 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk
Esirgeme Kurumu Kanunu çerçevesinde değerlendirilmeye ve hizmet sunulmaya
uygun nitelikteki sokakta yaşayan ve/veya çalışan genci tanımlamaktadır.

9. Çocuk ve gençlik merkezine bağlı iki birim bulunmaktadır. Bunlar; ............... ve .........
..................dır.

10. Kısa adı ................ olan, ulusal kurumun görevlerinden birisi de sokakta yaşayan ve
çalıştırılan çocukları ve gençleri bedensel, ruhsal ve duygusal gelişimleri açısından
tehlike yaratabilecek risklerden korumaktır.

11. Türk Hava Kurumu’nun başlıca amacı Türk gençliğine ………. sevdirmektir.

12. …………… …………. Vakfı gençlerin sosyal, eğitsel, bedensel, kültürel ve sanatsal
gelişimine katkıda bulunmak için kurulmuştur.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2

Yasal uygulamalar çerçevesinde gençlik hizmeti veren uluslararası kurum ve
kuruluşları inceleyebileceksiniz.

 Gençlik hizmeti veren uluslararası kurum ve kuruluşları araştırınız.

 Edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. GENÇLİK HİZMETİ VEREN
ULUSLARARASI KURUM VE

KURULUŞLAR

Gençlik, çocukluk ve yetişkinlik arasında bulunan gelişim, ruhsal olgunluğa ve hayata
hazırlanma devresidir. Ergenlik döneminde başlayan süratli olgunlaşma ve gelişme gençlik
döneminin bitişinde fiziki, ruhi ve seksüel olgunlaşma ile neticelenir.

Gençlik hizmeti veren uluslararası kurum ve kuruluşları bilmek gençlerin dünyaya
açılabilmeleri için yol göstericidir.

2.1. Avrupa Konseyi

Avrupa Konseyi, 1949 yılında Avrupa standartlarında insan hakları, demokrasi ve
hukukun üstünlüğünü savunmak amacıyla Avrupa kapsamında kurulmuş hükümetler arası
bir kuruluştur. Avrupa Birliği'nden farklı bir örgütlenmedir. Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi, Avrupa Konseyi'ne bağlıdır.

Avrupa Konseyi'ne Belarus, Kazakistan, Kosova ve Vatikan hariç tüm Avrupa ülkeleri
üyedir. Oysa Avrupa Birliği, sadece 27 üyeli bir birliktir. Avrupa Konseyi'nin Avrupa Birliği
ile karıştırılmasının en önemli sebebi olan Avrupa bayrağı, esasında Avrupa Konseyi'ne
aittir. Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi'nin izniyle aynı Avrupa bayrağını kullanmaktadır.

Mayıs 1949’da 10 ülke (Belçika, Danimarka, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç,
İsveç ve Birleşik Krallık), merkezi Strasbourg olmak üzere Avrupa Konseyi’ni kuran
antlaşmayı imzalamıştır. Şu an Avrupa Konseyi'nde 47 üye ülke bulunmaktadır. Türkiye,
anlaşmayı 1949 yılında imzalamıştır.

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Konsey'in çalışma alanları; insan hakları, medya, hukuki iş birliği, sosyal dayanışma,
sağlık, eğitim, kültür, spor, gençlik, yerel demokrasiler, sınır ötesi iş birliği, çevre ve
bölgesel planlamadır.

Resim 2.1: Avrupa Konseyi

Kurum, Avrupa Birliği ile herhangi bir organik bağı bulunmayan ayrı bir uluslararası
teşkilattır. Ancak günümüzde Avrupa Birliği'nin Avrupa Konseyi'ne ait bayrağı kullanıyor
olmasının yanı sıra Avrupa Konseyi ile AB'nin yakın iş birliği söz konusudur. Birçok ülkede
Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi'nin müşterek projeleri gerçekleştirilmektedir.

Avrupa Konseyi, AB Bakanlar Konseyi ile de karıştırılmamalıdır. Konsey'in bütçesi,
üye ülkelerin nüfus ve gayri safi millî hasılasına göre hesaplanan katkılarından oluşmaktadır.
2002 yılı bütçesi yaklaşık olarak 169 milyon Euro'dur. Konsey'in resmî dilleri İngilizce ve
Fransızca’dır.

 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa Konseyi'ne bağlı bir kurumdur. İnsan
hakları kavramı genel olarak kişilerin insan olmaları nedeniyle insanlık onuruna uygun
olarak sahip oldukları haklar bütünüdür. Geniş anlamıyla iç hukukta temel haklar ve kamu
özgürlüklerinin tümünü ve uluslararası hukukta öngörülen ve korunan hakları kapsar. Bu
haklar tüm insanları ilgilendirdiğinden bu hakların uluslararası alanda koruma altına
alınmaları gerekmiştir.

İnsan haklarının korunmasına dair ilk uygulamalar daha çok ulusal düzeydedir. İnsan
haklarının uluslararası düzeyde korunması çalışmalarına 19. yüzyıl sonları ve 20. yüzyılda
rastlanmaktadır.

Uluslararası hukukun insan haklarını genel bir biçimde ele alması “Birleşmiş Milletler
Antlaşması” ile gerçekleşir. Bu antlaşma, insan haklarından çokça söz etmesine rağmen bu
hakların neler olduğuna dair bir açıklama içermez. Bu nedenle ekonomik ve sosyal konseye
bağlı olarak bir “İnsan Hakları Komisyon”u kurulmuş ve bu konuda çalışma yapmakla
görevlendirilmiştir. Komisyon, bu amaçla hazırladığı tasarıyı 12.12.1948 günü Genel
Kurul’un bir kararı ile “İnsan Hakları Evrensel Bildirisi” olarak kabul etmiştir.
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Bu bildirinin BM Genel Kurul kararı olarak kendiliğinden bağlayıcı niteliği
bulunmaması ve herhangi bir güvence mekanizmasını düzenlememesi nedeniyle bildiriden
sonraki gelişmeler bu kusurları gidermeye yönelik olmuştur. Bu çerçevede iki düzeyde yeni
düzenlemelere rastlanmaktadır.

Bu düzenlemeler: evrensel düzeyde “Kişisel ve Siyasal Haklara İlişkin Sözleşme” ve
“Ekonomik, Toplumsal ve Kültürel Haklara İlişkin sözleşme”; bölgesel düzeyde “Amerika
Afrika İnsan Hakları Sözleşmesi” ve “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi” ile
gerçekleştirilmiştir.

“Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi” diğer antlaşmalardan farklıdır. O yüzden de insan
haklarının anayasası olarak ele alınan da diğer sözleşmeler değil “Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi”dir. Bu farklılığı sağlayan özellikler; metindeki maddelerin açıklığa sahip
olması, kesin ayrıntılı, doğrudan uygulanabilir kurallar olmasıdır.

Gençler de bu mahkemelerde haklarını arayabilir.

Şekil 2.1: Avrupa Konseyi’ne bağlı bir kurum olan AİHM

2.2. Avrupa Gençlik Yönetim Komitesi (CDEJ)

Avrupa Konseyi üyesi memleketler arasında gençlerin kolektif pasaport ile
seyahatlerine dair “Avrupa Sözleşmesi” 13 Ekim 1962 karar sayısı: 6/1011 Strazburg’da
14/9/1962 tarihinde imzalanan ilişik “Avrupa Konseyine Üye Memleketler Arasında
Gençlerin Kolektif Pasaportla Seyahatlerine Dair Avrupa Antlaşması” Dışişleri Bakanlığının
29/9/1962 tarihli ve 705–303-IV/1/370 sayılı yazısı üzerine Bakanlar Kurulunca 10/10/1962
tarihinde onaylanmıştır.

“Avrupa Konseyi Üye Memleketler Arasında Gençlerin Kolektif Pasaportla
Seyahatlerine Dair Avrupa Anlaşması” Avrupa Konseyi üyesi imzacı hükümetler,
memleketleri arasında gençlerin seyahat kolaylıklarını arttırmak isteği ile aşağıdaki
hususlarda anlaşmışlardır.

Akit taraflardan her biri diğer akit taraflardan birinin ülkesinden işbu antlaşmada
beyan edilen şartlara uygun kolektif bir seyahat belgesiyle gelen gençlerden oluşan grupların
kendi ülkesine girmesini kabul eder. Gençler için kolektif bir pasaportta ismi gösterilen her
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şahıs, bu seyahat belgesini veren memleketin uyruklusu olmalıdır. Gençler, 21 yaşına kadar
işbu antlaşmaya uygun olarak verilen kolektif seyahat belgesinden istifade edebilir. Asgari
21 yaşında muteber ferdi bir pasaport hamili ve kolektif seyahat belgesini veren akit tarafın
ülkesinde yürürlükteki tüzük hükümlerine uygun olarak tayin edilmiş bir grup şefinin;

 Kolektif bir pasaport belgesi taşıması,

 Gruba refakat etmesi,

 Hudut geçiş formalitelerini ifa etmesi,

 Grup üyelerinin beraber kalmalarını sağlaması gerekir.

Gençler için her kolektif seyahat belgesi, grup şefi hariç asgari beş, azami elli isim
tanımalıdır. Kolektif seyahat belgesinde yer alan bütün şahısların beraber kalmaları gerekir.

Kolektif pasaportta yer alan grup üyelerinden biri, gruptan ayrılır veya her ne sebeple
olursa olsun yol arkadaşlarıyla kolektif seyahat belgesini veren memlekete dönmezse grup
şefi, keyfiyeti derhal mahalli makamlara ve imkân olduğu takdirde bahis konusu belgeyi
veren memleketin diplomatik veya konsolosluk temsilcisine bildirmek zorundadır. Her
hâlükârda çıkışta çıkmayan üye, gerekirse memleketinin temsilcisinden bir ferdi seyahat
belgesi temin etmelidir. Gençler için kolektif seyahat belgesiyle seyahat eden bir grubun
ikamet süresi üç ayı geçmemelidir. Gençler için kolektif seyahat belgesi aşağıdaki hususları
içermelidir:

 Belgenin veriliş tarihi ve mahali ve belgeyi veren makam

 Grubun tarifi

 Gidilecek memleket (veya memleketler)

 Yürürlük süresi

 Grup şefinin soyadı, adı ve pasaport numarası

 Her grup üyesinin soyadı (alfabetik sıraya göre), adı, doğum tarihi ve ikametgâh
yeri

Bununla beraber gerektiği takdirde herhangi bir şekilde kimliklerini ispat edecek
durumda olmalıdırlar.

Avrupa Konseyi, Avrupa gençlik politikasının gelişiminde öncülük etmiştir. Bir
yandan gençlerin topluma katılımları desteklenirken diğer yandan Avrupa’nın inşası
sürecinde gündeme gelen yeni aşamaların sadece hükümetlerin değil toplumun tümüyle
katılımını gerektirdiği bilinci yaygınlaşmıştır.

Avrupa Konseyi, 30 yıldan fazla bir süredir gençlik sektöründe gençlik örgütleri ile
“birlikte yönetim” prensibini uygulamaktadır. Katılım, Konsey’in gençlik politikasının
merkezine oturtulmuş ve “gençler için ve gençlerle birlikte” yaklaşımı benimsenmiştir.

Kasım 2002’de Selanik-Yunanistan’da gerçekleştirilen 6. Avrupa Gençlikten Sorumlu
Bakanlar Konferansı sonucunda bakanlar; nihai deklarasyonda demokratik ve barışçı
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toplumların gelişiminde gençlerin rolünün önemini vurgulayarak gençlik politikalarının
toplumda kendilerini ifade etmelerini ve kendilerini ilgilendiren kararlara aktif katılımlarının
desteklenmesi gerektiğini beyan etmişlerdir.

Deklarasyonda gençlerin ve gençlik örgütlerinin ulusal seviyede ve Avrupa
seviyesinde gençlik politikalarının formüle edilmesi ve uygulanması sürecine katılmalarının
önemi vurgulanmıştır.

Resim 2.2: Avrupa Gençlik Komitesi ve gençler

Bu ilke kararını müteakiben Avrupa Konseyi, Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde
çalışmalarını sürdüren Avrupa Gençlik Yönetim Komitesi (CDEJ), Bakanlar Komitesi’nce
üye ülkelere tavsiye kararı olarak kabulü öngörülen taslak metin çalışması için temel
oluşturmak üzere ulusal gençlik konseylerinin ve gençlik danışma kurullarının işleyişine
ilişkin kıyaslamalı çalışma yapılması kararını almıştır.

Bu karar uyarınca CDEJ tarafından onaylanan anketlere “Avrupa Kültür
Sözleşmesi”ne taraf ülkeler ve Avrupa Konseyi’ne üye ülkelerin gençlik alanındaki yetkili
organları ve ulusal gençlik konseyleri tarafından gönderilen cevaplar temelinde“Avrupa’da
Ulusal Gençlik Konseyleri ve Gençlik Danışma Kurullarının Durumu” (The State of
National Youth Councils and Consultative Youth Bodies in Europe) konulu çalışma
hazırlanmıştır.

Avrupa Konseyi’ne üye 45 ülkenin 38’inde ulusal gençlik konseyi bulunmaktadır.
Bunların hemen hemen hepsi de ulusal gençlik konseylerinin statüsü, dernekler ve sivil
toplum örgütlerine yönelik genel mevzuatla düzenlenmiştir.

Gerçekleştirilen çalışmada yapılan tanıma göre ulusal gençlik konseyi, ülke
seviyesinde gençlik örgütlerini bir araya getiren ve koordine eden, hükümet dışı bir
yapılanma veya sivil toplum örgütüdür.

Ulusal geleneklere ve karşıtlıklara rağmen tüm Avrupa’da ulusal gençlik
konseylerinin hedefleri, benzer değerler ve amaçlar çevresinde birleşmektedir.
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Bu hedefler;

 "İnsan hakları ve demokrasiyi savunma,

 Gençlik hakları, çıkarları ve politikalarının desteklenmesi,

 Gençlerin (ve çocukların) katılımı,

 Özellikle gençlerin örgütsel yaşamlarının gelişimi,

 Ulusal ve uluslararası temsil ve iş birliğidir.

Ulusal gençlik konseyleri, genel olarak diğer temsili yapılardakine benzer bir şekilde
çalışmaktadır. Ulusal gençlik konseyleri, kendilerini gençlik politikası konularında “taraftar /
savunucu, lobici, eğitici, uygulayıcı ve denetçi” olarak tanımlamaktadır. Etkinlik alanları,
çalışma metotları ve öncelikleri benzerlik arz etmektedir.

Ana etkinlik alanları:

 Politikanın formüle edilmesi (çoğunlukla konu grupları ve komisyonlar gibi iç
çalışma yapıları ve seminerler aracılığıyla)

 Gençlik liderleri ve üyelerin eğitimi ve yetiştirilmesi

 Ulusal ve uluslararası ağ oluşturma ve koordinasyon

 Temsil, politika yapıcılara karşı lobi çalışması

 İletişim, gençlik konularında enformasyon

Yaygın ve örgün eğitim ve ulusal gençlik politikalarının geliştirilmesi de dâhil olmak
üzere gençliğin katılımı konuları, bütün ulusal gençlik konseyleri tarafından öncelikli hareket
alanları olarak belirtilmektedir.

2.3. UNESCO

“UNESCO” kelimesi, İngilizce “United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization” kelimelerinin baş harfleri alınarak oluşturulmuştur. Dilimizde Birleşmiş
Uluslar Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu biçiminde karşılanmıştır.

UNESCO merkezi Paris’te bulunan bir kuruluştur ve temel olarak çalışma alanları
şunlardır:

 Eğitim

 Doğal bilimler

 Kültür

 Sosyal ve beşeri bilimler

 Bilgi ve iletişim

“Herkes için eğitim” UNESCO’nun eğitim alanında geliştirdiği çok önemli
programlardan birisidir. Program 1990 yılında düzenlenen “Herkes İçin Eğitim
Konferansı”nda (Conference on Education for All in 1990) başlatılmıştır.
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“Herkes için eğitim”; çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin temel eğitimden
yararlanmasını hedefleyen küresel bir programdır. Programın temel ilgi alanları; temel
eğitim, yetişkin okuryazarlığı, cinsiyet eşitliği daha doğrusu eşitsizliği ve eğitimde kalite
sorunu gibi konulardır.

Şekil 2.2: UNESCO logosu

Program hedefleri çok önemli ve yaşamsal olmasına karşın başlatıldığı yıl ülkelerin
taahhüt ettikleri hedeflere ulaşılması pek mümkün olmamıştır. Bu nedenle de programın
başlatıldığı dönemden 10 yıl sonra Dakar (Senegal)’da düzenlenen uluslararası konferansta
(Dakar Goals) 2015 hedefleri (Education Goals) saptanmıştır.

Eğitim alanında öncü kuruluşlardan birisi olan UNESCO, eğitim konusunda faaliyet
gösteren hükümet kuruluşları, sivil toplum, sivil toplum örgütleri ve medya arasında 2015
hedeflere ulaşılması için faaliyetlerin eşgüdümünü yapmak ve bilgi ve deneyim paylaşımını
mümkün kılmaya çalışmaktadır.

Türkiye, “Herkes İçin Eğitim Programı” kapsamında ya da bu programla uyumlu
çeşitli faaliyetler yürütmektedir. Örneğin "Haydi Kızlar Okula" ve "Baba Beni Okula
Gönder", çeşitli okuma yazma kursları herkes için eğitim çalışmalarına güzel örnekler
oluşturmaktadır. “Eğitime % 100 Destek, Çocuk Dostu Okullar”, eğitim kalitesinin
arttırılmasına dönük yaklaşıma bir örnek oluşturmaktadır. “Haydi Kızlar Okula
Kampanyası” ülkemizde eğitimde cinsiyet eşitsizliğinin çözümü için gerçekleştirilen ve
uluslararası düzeyde örnek oluşturabilecek bir çalışmadır. “Eğitimde Gönül Birliği Projesi”
özel sektör, kamu kurumları gibi farklı kesimlerin ortak bir hedef doğrultusunda eğitim
hakkından herkesin eşit düzeyde ve eşit kalitede yararlanma hedefi doğrultusunda atılmış bir
adımdır. Gençlerin eğitim şartlarını iyileştirilmesi hedeflenmektedir.

UNESCO “Eğitim Ağları” kapsamındaki çalışmalarından birisi bilgi paylaşımı ve
bilgiye eşit düzeyde erişimdir. Bunlar:
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 Kardeş okullar ağı (aspnet)

UNESCO tarafından 1953 yılında kuruldu. Hâlen 176 ülkeden farklı düzeylerden
7900 eğitim kurumu bu ağın içerisinde yer almaktadır. Ülkemiz bu ağın bir parçasıdır.

Eğitim kurumları arasında bilgi, deneyim, öğrenci ve öğretmen değişimi yoluyla
kültürler arası diyaloğa katkıda bulunmak bu programın temel hedeflerinden birisidir.

 Uluslararası teknik ve mesleki eğitim merkezi

Almanya’nın Bonn kentinde bulunan Uluslararası Teknik ve Mesleki Eğitim Merkezi,
UNESCO ile Almanya Federal Cumhuriyeti arasında 2000 yılında yapılan bir sözleşme ile
hayata geçirildi. Merkez 2002 yılında faaliyete başladı.

Temel amacı kişilerin mesleki anlamda kapasiteleri arttırılarak sosyoekonomik
kalkınmaya destek olmaktır. Özellikle gençler ve kadınlar, bu merkezin öncelik verdiği
sosyal kesimlerdir.

 UNESCO Kürsüleri ve UNITWIN ağı

1992 yılında başlatılan UNESCO Kürsüleri ve kardeş üniversiteler uygulaması
üniversiteler arasında iş birliğini güçlendirmek ve akademik bilgi ve deneyim değişikliğini
sağlamayı hedeflemektedir. Türkiye bu ağın içerisindedir.

Türkiye’de faaliyet gösteren UNESCO Kürsüleri şunlardır:

 Galatasaray Üniversitesi Bilgisayar Destekli Üretim Mühendisliği
Kürsüsü

 Hacettepe Üniversitesi Felsefe ve İnsan Hakları Kürsüsü

 EMAP eğitim planlama ve yönetimi elektronik ağı

UNESCO tarafından elektronik ortamda oluşturulan eğitim planlama ve yönetimi
elektronik ağı

Resim 2.3: 58 üyeden oluşan UNESCO
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2.4. Ekonomik İş Birliği Örgütü (ECO)

Ekonomik İşbirliği Örgütü (ECO), küresel ekonomik sahnede görülen değişiklikler
ışığında üyesi bulunan devletlerin müşterek gereksinimleri temelinde bu ülkeler arasında
ekonomik iş birliği tesisini amaçlayan bölgesel bir devletlerarası teşkilattır.

Şekil 2.3: Siyasi, kültürel, ticari ve ekonomik alanda iş birliği hedefleyen ECO üyeleri

ECO üyesi ülkeler; Türkiye, İran, Pakistan, Afganistan, Azerbaycan, Kazakistan,
Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan’dır. ECO, 1964–1979 yılları arasında
varlığını sürdürmüş olan Bölgesel İşbirliği Teşkilatı’nın devamı niteliğinde Türkiye, İran ve
Pakistan arasında 1985 yılında resmen kurulmuştur.

28 Kasım 1992 tarihinde diğer üye ülkelerin de katılımlarıyla EİT, 7 milyon
kilometrekarelik bir alanı kapsayan ve günümüzde üzerinde 400 milyon insanın yaşadığı, on
üyeli bir teşkilat hâline gelmiştir. Anılan tarih, “ECO Günü” olarak kabul edilmektedir.

Üç kurucu üye devlet arasında ilk olarak 12 Mart 1977 yılında imzalanıp 1990, 1992
ve 1996 yıllarında tadil edilen İzmir Antlaşması, Ekonomik İş Birliği Örgütü (ECO)’nün
temel antlaşmasıdır.

İzmir Antlaşması’nda yer aldığı üzere sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın teşviki
için bölgedeki ekonomik ve sosyal potansiyellerin harekete geçirilmesi, üye ülkelerdeki
yaşam standartlarının ve hayat kalitesinin yükseltilmesi, bölge içi ve dış ticaretinin
attırılması ve ekonomik, sosyal, kültürel, teknik ve bilimsel alanlarda etkin iş birliği ve
karşılıklı yardımlaşmanın özendirilmesi Ekonomik İş Birliği Örgütü (ECO)’nün amaçları
arasındadır.

ECO üyeleri siyasi, kültürel, ticari ve ekonomik alanda iş birliğini hedeflemektedir.
Hedefleri arasında 2015 yılına kadar serbest ticaret bölgesi oluşturmak da yer almaktadır.
Hedeflerinden bir diğeri ise üyeleri arasında bir platform oluşturarak iş birliğini
genişletmektir.

2.5. Gençlik Değişim Programları

Gençler arasında gelenek ve görenek etkileşimini, yeni yerler görerek kültürel
farklılıkların tanınmasını, gençlik merkezlerinde yürütülen faaliyetlere katılımı, yeni
arkadaşlıklar kurup deneyim kazanılmasını sağlamak amacıyla 2005 yılında Gençlik
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Merkezleri Arası Değişim Projesi başlatılmış olup 2009 yılında da uygulamaya devam
edilmektedir.

Resim 2.4: Gençlik Değişim Programları

 Gençlik Değişim Programları’nın hedefleri

 Gençlerin sosyal, kültürel gelişiminde ve yetkilendirilmesinde katkı
sağlayıcı olmak

 Gençlerin toplumun tüm alanlarına aktif katılımını sağlamak
 Gençlere üretici, sorgulayıcı ve uygulayıcı olmaları konusunda yetiler

kazandırmak
 Gençleri zararlı alışkanlıktan korumaya yönelik tedbirler aldırmak
 Gençlerle ilgili kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile iş

birliğinde bulunmak
 Gençlerin tarihi ve kültürümüzü tanımalarına ve yaşamalarına imkân

sağlamak
 Gençlerin dünya gençliği ile uyumunu sağlamak
 Gençlik çalışmaları olgusunu geliştirmek ve yaygınlaştırmak
 Gençlik politikalarının geliştirilmesi sürecine katkıda bulunmak

 Erasmus

Erasmus Programı, Avrupa’daki yüksek öğretim kurumlarının birbirleri ile çok yönlü
iş birliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir “Avrupa Birliği Programı”dır.

Yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirmeleri, kısa
süreli öğrenci ve akademik personel değişimi yapabilmeleri için hibe niteliğinde karşılıksız
mali destek sağlamaktadır.

İsmini, değişik Avrupa ülkelerinde hem öğrenci hem de akademisyen olarak bulunmuş
olmasından dolayı Rönesans Hümanizminin önemli temsilcilerinden biri olan Hollandalı
bilim adamı Erasmus’tan (1469–1536) almıştır.
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 Lıngua (dil öğrenimi)

Dil öğrenimini özendirmek ve desteklemek için etkinlikler düzenlemek, yeni dil
öğrenme araçları geliştirmeye yönelik projeler hazırlamak (İnternetin dil öğreniminde
kullanılması, İnternetten yeterlik sınavı uygulanması, CD, DVD hazırlanması) gibi
konularda çalışmalar yapar.

 Mınerva (uzaktan eğitim)

Eğitimi destekleyen yeni teknolojiler ve uzaktan eğitim programıdır. Minerva
Programı açık ve uzaktan eğitim ile bilgi, iletişim teknolojileri alanında faaliyette bulunan
bütün kâr amacı gütmeyen kuruluşlara açıktır.

Amaçları;

 Bilim, kültür, dil alanlarında sertifika programları ve kursları
düzenlemek,

 Uzaktan öğretim tasarımcıları ve kullanıcıları arasında iş birliği
oluşturmak,

 Kurulan ağları geliştirmek ve yaymak,
 Yeni öğrenme ve öğretme araçları geliştirmeye yönelik projeler

hazırlamak,
 Kavramayı geliştiren yenilikçi (innovative) projeler planlamaktır.
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UYGULAMA FAALİYETİ

Ulusal ve uluslararası kurumların gençlik için yaptıkları çalışmalarla ilgili tanıtıcı bir
bilgisayar sunusu hazırlayınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Gençlik hizmeti veren uluslararası
kurumlar nelerdir? Araştırınız.

 Kütüphaneden veya İnternetten
araştırabilirsiniz.

 Gençlik hizmeti veren uluslararası
kuruluşlar hakkında dökümanlar
bulunuz.

 İnternetten kolaylıkla bulabilirsiniz.

 Gençlik hizmeti veren uluslararası
kuruluşların görevlerini araştırınız.

 Ulusal Ajans’tan veya İnternetten
araştırabilirsiniz.

 Gençlik hizmeti veren kurumların
yararlarını öğreniniz.

 Gazetelerden, televizyondan ya da
İnternetten öğrenebilirsiniz.

 Gençlik hizmeti veren uluslararası
kurum ve kuruluşların faaliyetlerini
öğreniniz.

 Televizyon, gazete ya da İnternetten
gelişmeleri takip edebilirsiniz.

 Avrupa Gençlik Yönetim Komitesi’nin
gençlere yönelik çalışmalarını
inceleyiniz.

 Avrupa Konseyi’nin Türkiye
temsilciliğinden öğrenebilirsiniz.

 UNESCO’nun gençlere sağladığı
yararları araştırınız.

 UNESCO’nun resmî web sitesinden
öğrenebilirsiniz.

 ECO’nun amaçlarını araştırınız.  ECO’NUN resmî web sitesinden
öğrenebilirsiniz.

 “Gençlik Değişim Programları”
gençlerin gelişimlerini nasıl etkiler
inceleyiniz.

 İnternetten öğrenebilirsiniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1. ( ) Gençlik, çocukluk ve yaşlılık arasında bulunan gelişim, ruhsal olgunluğa ve
hayata hazırlanma devresidir.

2. ( ) Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği'nden farklı bir örgütlenmedir.

3. ( ) Avrupa Konseyi, Avrupa gençlik politikasının gelişiminde öncülük etmiştir.

4. ( ) Avrupa Konseyi, 30 yıldan fazla bir süredir gençlik sektöründe gençlik örgütleri
ile merkezden yönetim prensibini uygulamaktadır.

5. ( ) Ulusal gençlik konseyi, ülke seviyesinde gençlik örgütlerini bir araya getiren ve
koordine eden hükümet dışı bir yapılanma veya sivil toplum örgütüdür.

6. ( ) Avrupa’da ulusal gençlik konseylerinin “İnsan hakları ve demokrasiyi savunma”
hedefleri arasındadır.

7. ( ) “İletişim, gençlik konularında enformasyon’’ Avrupa’da ulusal gençlik
konseylerinin etkinlik alanlarında yoktur.

8. ( ) Avrupa’da ulusal gençlik konseylerinin yaygın ve örgün eğitim ve ulusal gençlik
politikalarının geliştirilmesi de dâhil olmak üzere gençliğin katılımı konuları, bütün
ulusal gençlik konseyleri tarafından öncelikli hareket alanları olarak belirtilmektedir.

9. ( ) UNESCO, “Herkes için eğitim programı”nı geliştiren kuruluş değildir.

10. ( ) “Herkes için eğitim” çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin temel eğitimden
yararlanmasını hedefleyen küresel bir programdır.

11. ( )"Haydi, Kızlar Okula" ve "Baba Beni Okula Gönder" çalışmaları UNESCO
programlarının faaliyetlerindendir.

12. ( ) UNESCO, uluslararası teknik ve mesleki eğitim merkezinin açılması faaliyetini
gerçekleştirmiştir.

13. ( ) Uluslararası teknik ve mesleki eğitim merkezinde özellikle gençlere ve kadınlara
öncelik verilmez.

14. ( ) Ekonomik İş Birliği Örgütü (ECO), üye ülkelerdeki yaşam standartlarının ve
hayat kalitesinin yükseltilmesini de amaçlamaktadır.

15. ( ) Gençlik değişim programları; gençler arasında gelenek ve görenek etkileşimini,
yeni yerler görerek kültürel farklılıkların tanınmasını, gençlik merkezlerinde yürütülen
faaliyetlere katılımı, yeni arkadaşlıklar kurup deneyim kazanılmasını sağlamak
amacıyla 2005 yılında “Gençlik Merkezleri Arası Değişim Projesi” başlatılmış olup
2009 yılında da uygulamaya devam edilmektedir.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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MODÜL DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Yurt içinde ve yurt dışında doğal afet ve felaketlere uğrayanlara hangi kurum yardım
eder?

A) Yeşilay

B) Kızılay

C) Türk Hava Kurumu

D) Millî Eğitim Vakfı

2. Okulların her türlü eğitim, öğretim ihtiyaçlarını hangi vakıf karşılamaya çalışır?

A) Yeşilay

B) Millî Eğitim Vakfı

C) Kızılay

D) Türk Hava Kurumu

3. Gençlere havacılığı sevdiren kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A) Türk Hava Kurumu

B) Kızılay

C) Millî Eğitim Vakfı

D) Yeşilay

4. Çocukları kötü alışkanlıklara veya suça itilme, davranış bozuklukları tehlikesine karşı
korumak amacıyla kurulan vakıf aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sokak Çocukları Vakfı

B) Millî Eğitim Vakfı

C) Yeşilay

D) Kızılay

MODÜL DEĞERLENDİRME
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5. Aşağıdakilerden hangisi “Gençlik Değişim Programı”nın hedeflerinden birisidir?

A) İnsan haklarını korumayı hedefler.

B) Yardıma muhtaç çocuklara yardım etmeyi hedefler.

C) Üyeleri arasında kültürel, ticari, ekonomik iş birliği hedefler.

D) Gençlerin toplumun tüm alanlarına aktif katılımını sağlar.

6. Aşağıdaki komitelerden hangisi “gençlik politikalarına ilişkin düşüncelerin dile
getirildiği platformu sağlamak” amacıyla kurulmuştur?

A) CDEJ

B) AVRUPA KONSEYİ

C) ECO

D) UNESCO

7. Ulusal komisyonlar bilim ve kültür eğitim alanlarındaki amaçlarını gerçekleştirmeye
çalışan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

A) CDEJ

B) ECO

C) AVRUPA KONSEYİ

D) UNESCO

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

8. ( ) 2005 yılında gençlik değişim programları ile gençler arasında “Gençlik
Merkezleri Arası Değişim Projesi” başlatılmıştır.

9. ( ) Gençlik Değişim Programı’nın gençleri zararlı alışkanlıklardan korumaya yönelik
tedbirler aldırmak amaçları arasında yoktur.

10. ( ) Erasmus Programı, Avrupa’daki yüksek öğretim kurumlarının birbirleri ile çok
yönlü iş birliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir “Asya Birliği Programı”dır.

11. ( ) Erasmus Programı, hibe niteliğinde karşılıksız mali destek sağlamaktadır.

12. ( ) Lıngua (dil öğrenimi), dil öğrenimini özendirmek ve desteklemek için
etkinlikler düzenler.

13. ( ) Mınerva (uzaktan eğitim)nın amaçlarından biri de kurulan ağları geliştirmek ve
yaymaktır.

14. ( ) Gençlerin ve çocukların temel gereksinimlerini gidermelerine yardımcı olmak,
gerektiğinde geçici olarak barınmaları için gerekli hizmetleri sunmak veya
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sunulmasını sağlamak Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’nun
amaçlarındandır.

15. ( ) Gece barınağı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağlı bir birim
değildir.

16. ( ) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na göre; “Genç, 18 yaşını
tamamlamış olmakla birlikte kişisel özellikleri sebebiyle mesleki müdahale kapsamına
giren ve durumu 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu
çerçevesinde değerlendirilmeye ve hizmet sunulmaya uygun nitelikteki sokakta
yaşayan ve/veya çalışan genci tanımlanmaz.”

17. ( ) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’nda “açık kapı sistemi’’
uygulaması yoktur.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ–1 CEVAP ANAHTARI

1
Gençlik Spor ve

Genel Müdürlüğü

2 Gençlik Kartı

3 Merkezlerde

4 Kızılay

5
Gençlik Kampları,

Burslar, Yurtlar

6
Bağışlar, Devletin

Yaptığı

7 Ayniyat Saymanlığı

8 Genç

9
Gözlemevi Ve Gece

Barınağı

10 SHÇEK

11 Havacılığı

12 Türk Gençlik

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 CEVAP ANAHTARI

1 Y

2 D

3 D

4 Ya

5 D

6 D

7 Y

8 D

9 Y

10 D

11 D

12 D

13 Y

14 D

15 D

CEVAP ANAHTARLARI
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MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI

1 B

2 B

3 A

4 A

5 D

6 A

7 D

8 D

9 Y

10 Y

11 D

12 D

13 D

14 D

15 Y

16 Y

17 Y
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