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Mahallede
Gençlik
Çalışması

Can Ercebe

oplum Gönüllüleri Vakfı (TOG), bünyesine gençlik 
merkezlerinin ardından üniversite dışındaki gençlik 
gruplarıyla çalışma yöntemi olarak GençBank projesini 

de ekledi. 11 yıllık geçmişinde gönüllülerinin büyük bölümünü 
üniversite öğrencilerinin oluşturduğu ve çalışma alanı üniversite 
kulüpleri olan TOG için GençBank deneyimi büyük öğrenmeleri de 
beraberinde getirdi. Bu deneyim liseli, üniversiteli, açık öğrenime 
devam eden, okumayan, çalışan, iş arayan ya da sadece evde 
oturan gençleri bir araya getirdi. GençBank, birbirine göre farklı 
dinamikleri olan 15-25 yaş arası gençlik gruplarını kendi yaşadıkları 
yerlerde gençlik çalışmasıyla tanıştırarak gençlik ve sosyal 
sorumluluk üzerine aktif olmalarını sağladı. 

Elinizdeki bu rehber kitap, TOG’un yaklaşık 3 yıllık deneyiminden 
derlenerek, GençBank projesinin farklı yerellerde farklı kurumlar 
tarafından bağımsız uygulanabilmesi ve yaygınlaştırılması 
amacıyla hazırlandı. Kitapta yerel gençlik çalışmasına dair katı 
kurallar ve proje hedeflerini gözeten genel bilgiler yerine, ihtiyaç 
temelli ve gençlerin katılımını ön planda tutan bir bakış açısıyla, 
projeyi uygulamak isteyen evsahibi kuruluşlara yönelik kendi 
çalışma prensiplerini belirlemelerinde yardımcı olacak öneriler bir 
araya getirilmeye çalışıldı.

GençBank projesi zaman olarak 1999 yılına, mekan olarak da Kuzey İrlanda’ya 
tekabül eden ve günümüzde birçok ülkede uygulanmakta olan YouthBank 
metodolojisine dayanıyor. Bu metodoloji en basit haliyle “yerellerde gençler 
tarafından gençler için yürütülen bir hibe programı” olarak tanımlanabilir.

GençBank projesi, yerellerde gençlik çalışması 
yapan veya yapmak için adım atan kurumlar için bir 
model olarak tasarlandı. Yurtdışı uygulamalarından 
öğrenilenler Türkiye’nin sosyal yapısı gözetilerek 
yeniden üretildi. TOG olarak sadece uygulayan olmak 
yerine bir model kurgulamaktaki amaç, yerellerde 
gençlik çalışmasında yeni yöntemlere duyulan 
ihtiyacın tespiti ile başladı. Bu tespitin temel kaynağı 
ise Türkiye’deki gençliğin genel durumudur. Gençlik 
her zaman toplumun dezavantajlı kesimleri içerisinde 
yer alıyor. Kısaca, bunu dile getirebilmek için gençlikle 
ilgili birkaç sayısal veriye göz atmak yeterli. 

Türkiye nüfusunun %25,2’sini gençler oluşturuyor. 
Bu da yaklaşık olarak 12 milyona denk geliyor ve bu 12 
milyon gencin %45’i okuyor %28’si çalışıyor, %26’sı 
ise ne çalışıyor, ne de okuyor.1 Gençler arasında işsizlik, 
genel işsizliğin tam iki katı.2  Gençler için ayrılan 
bütçenin büyük kısmı okuyan gençlere yönelik. 

1  2012 Gençlik Halleri, Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Eğitim ve 
Araştırma Merkezi, Şebeke Projesi (http://infografik.com.tr/
egitim/2012-genclik-halleri/)

2   T U İ K ,  O c a k  2 0 1 3 ,   h t t p : / / w w w . t u i k . g o v . t r
G o s t e r g e . d o ? i d = 3 5 3 8 & m e t o d = I l g i l i G o s t e r g e
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Orta ve yüksek öğrenim harcamaları dahil gençlerin 
güçlendirilmesine yönelik yapılan kamu harcamalarının GSYH’ya 
(Gayri Safi Yurtiçi Hasıla) oranı %2,15. Gençler içerisinde 
dezavantajlı olanlar ise ancak bu bütçenin de %25’inden 
faydalanabiliyor.3 Gençlerin sadece üçte biri bir gelire sahip, çalışan 
nüfus içerisinde ise en düşük gelir elde edenler yine gençler. Bu da 
gençler arasındaki yoksulluğun yüksek olduğunun bir göstergesi.4

Kısa  bir  paragraf  ve  birkaç  sayı, gençlerle  ilgili  kapsamlı  bir politika 
üretim sürecine hemen başlanması gerektiğinin göstergeleri 
olarak tüm netliğiyle  karşımızda duruyor. Kapsayıcı politik 
adımlara duyulan ihtiyacın yanında, yerel gençlik çalışmaları ile 
gençlerin toplumsal ve sosyal katılımının sağlanması, demokratik 
bir toplumsal sorumluluğunun gereğidir. Özellikle herhangi 
bir kurumda eğitimde olmayan gençler için gençlik çalışması 
perspektifinden atılabilecek her adım, o gençlerin yaşadıkları 
yerlerden yani evlerinin yakınından/mahallelerinden geçmeli ve o 
gençlik çalışması her genç için ulaşılabilir olmalıdır. 

Gençlik çalışması yapan veya yapabilecek muhtemel 
yerel kurumlar düşünüldüğünde, öncelikle belediyeler, 
sivil toplum kuruluşları (STK) ve yerel yönetimlere 
bağlı bazı birimler çıkıyor karşımızda ve genellikle 
de mekana (merkezlere) bağlı faaliyetler göze 
çarpıyor. Gençlik çalışmasının kendine özgü 
özelliklerinden biri olan formel olmayan 
yaklaşımlar ise biraz da Türkiye’deki davranış 
örüntüleri ekseninde yabancı kalıyor; gençlik 
çalışmasının demokratik bir ortamda, eğlenceli 
ve sorumluluk esasına dayalı olabileceği gözden 
kaçıyor. Diğer yandan ise “gençlerle birlikte 
çalışmak, gençleri dahil etmek”, “ülkenin geleceği 
olan gençlerin katılımını sağlamak” gibi söylemler 
de çoğu zaman yerel yönetimlerin ve yetişkinlerin 
dilinden eksik olmuyor. 

Yerelde gençlik çalışması deyince akıllara ilk önce belediyeler 
geliyor. Belediyelerin kolaylaştırıcılığında Kent Konseyi altında 
kurulan Gençlik Meclisleri, gençlerin yerel yönetimlerle bağını 
güçlendirmek için kurulmuş yapılardan biri olsa da hem sayı, 
yaygınlık, ulaşılabilirlik, bütçesel kısıtlar ve  erişebilirlik açısından 
rolleri tartışılıyor; hem de bu kurumlarda bir özne olarak gençlerin 
-yerel siyasi otoriteden bağımsız bir biçimde- katılımını sağlamaya 
yönelik sorunların devam ettiği biliniyor.5 Ancak bu durum, bazı 
kent konseyleri altında gençlerin katılımıyla çalışan Gençlik 
Meclisleri olmadığı anlamına da gelmemeli. Habitat Kalkınma 
ve Yönetişim Derneği’nin kolaylaştırıcılığında, Kent Konseyleri 
altındaki Gençlik Meclisleri’nin kendi aralarında kurdukları Ulusal 
Gençlik Parlamentosu adlı yapı, ilgili meclislerin oluşturduğu bir 
şemsiye yapı olarak çalışıyor. Ancak ilgili yapının yasal bir dayanağı 
henüz mevcut değil. 

Gençlerin STK’larla ilişkisi de toplumsal katılımlarıyla 
ilgili fikir veriyor: Kurulan derneklerin hedeflediği 
kitleler itibariyle gençlere yönelik faaliyet gösteren 
dernek yaklaşık %8. Türkiye’de gençlik derneği başına 
20.382 genç düşmekte.6 Bu çerçevede toplumsal 
katılımın en temel araçlarından biri olan STK’lar ile 
gençlerin bağının oldukça zayıf olduğu bir gerçek. 
Bu zayıflığın bir sonucu olarak gençlerin toplumsal 
katılımının ve taleplerini dile getirebilecekleri 
platformların sınırlı olduğunu söyleyebiliyoruz. 
Gençler açısından bakıldığında, çeşitli araştırmalar 
Türkiye’deki gençlerin STK’lara üyeliğini %5’in altında 
gösteriyor. Oysa aynı konuda AB ortalaması %24.7 
GSM’ye (Gençlik Hizmetleri Servisi) bağlı gençlik 
merkezleri, mahalli gençlik çalışması için adres olarak 
gösterebileceğimiz diğer yerler. Bu merkezlerde 
de farklı düzeylerde gençlere  yönelik hizmetler 
sağlanıyor. Ancak bu hizmetlerin tek yönlü kişisel 
becerileri geliştirmek yönünde olduğu, demokratik 
katılım ve yerel kalkınma için yeterli adımlar olmadığını 
söyleyebiliriz. 

Yerel gençlik çalışmalarında yeni yöntemler keşfetmek, 
sorumluluk ve ilişki biçimleri kurgulamak, öğrenme 
ortamları yaratmak nitelikli bir yerel katılıma önemli 
katkılar sağlayacaktır.

GençBank projesi, gençlerin toplumsal konularda 
birinci dereceden görünür aktörler olarak, etraflarında 
sorun olarak gördükleri ve kendilerini ilgilendiren 
konularda projeler üretmelerine olanak tanıyan, 
üretilen projelerin hayata geçme aşamasında gençlere 
bire bir destek olmayı amaçlayan bir gençlik çalışması 
biçimidir. Bu açıdan değerlendirildiğinde GençBank 
projesi hem gençlerin yaşadıkları yerellere fayda 
sağlayacak değerler üretmelerine olanak veren bir 
araç, hem de gençlerin projelerini hayata geçirirken 
pek çok alanda kişisel gelişimlerine destek olan bir 
süreçtir. 

Gençlik çalışmasında ihtiyaçlar, temelde her kurum 
için faaliyette olduğu yerelin kültürel özelliklerine 
göre değişebilir. Bu nedenle de bölgesel farklar elbette 
faaliyetlerin amaçlarında ve hedeflerinde belirleyici 
olabilir. Tüm bunların yanında gençlerin ihtiyaçlarının, 
gençlerin bizzat kendisi tarafından belirlenmesi 
için sağlıklı iletişim ortamının kurgulanması, yine o 
kurumun sorumluluğundadır. GençBank projesinde 
bundan sonra da bıkmadan dile getireceğimiz 
hususlardan biri, tüm sürecinde gençlerin başrolde 
olduğudur. Bütün faaliyetlerin uygulamalarından, 
yerelle işbirliğine kadar tüm süreçlerinin gençler 
tarafından kurgulandığı bir projedir.

6 Türkiye’de Gençlik Çalışma Alanı İzleme Raporu, Yörük 
Kurtaran, 2009 http://issuu.com/genclikcalismalari/
docs/2009-turkiye-genclik-cal____mas__-a_68a2021c81c3d0 

7  UNDP Türkiye Gençlik Raporu, 2008

3 Türkiye’de Gençlik Çalışma Alanı İzleme 
Raporu, Yörük Kurtaran, 2009 http://issuu.
com/genclikcalismalari/docs/2009-turkiye-
genclik-cal____mas__-a_68a2021c81c3d0 

4 Türkiye’de Gençlerin Güçlendirilmesine 
Yönelik Kamu Harcamaları Raporu, Nurhan 
Yentürk, Yörük Kurtaran, 2010 http://www.
scr ibd.com/doc /386802 72 /Gencler in-
Guclendirilmesine-Yonelik-Harcamaları-
İzleme-Kılavuzu 

5 Adrese Büyüteç, Yönetici Özeti http://
i s s u u . c o m /g e n c l i k c a l i s m a l a r i /d o c s /
adrese-buyutec-yonetici-ozeti-2011 Toplum 
Gönüllüleri Vakfı Yayınları, 2011
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GençBank hem üreten, hem yürüten hem de yararlanan gençlerin, 
bunu yaparken yereldeki kanaat önderleri ve yerel yönetimlerle 
birlikte çalışmasına dayalıdır. Bu aşamada gençlik çalışması yapan/
yapacak olan evsahibi kuruluşun proje içindeki rolü; projenin bütçesi, 
takvim, etkinlikler, yerelle kurumsal ilişkiler gibi tüm süreçlerden 
haberdar olmak ve gençlere kolaylaştırıcılık yapmaktır. Burada 
gençlik çalışması kapsamına giren davranış biçimi, projeyi yürüten 
gençlerin ne yapacağını söylemek değil, nasıl yapacağı konusunda 
destek olmak şeklindedir. Kolaylaştırıcılık rolü GençBank’larda 
gençlerle bire bir çalışan profesyonellerin/yetişkinlerin yaklaşım ve 
iletişim kurma şekliyle doğrudan ilişkilidir. 

Bu kitaptaki bilgi notları ve yol haritaları, herhangi bir evsahibi 
kuruluşun GençBank projesini uygulamaya karar vermesine ve karar 
verdikten sonra da işine yarayacak olan kavram ve süreçlerle ilgili 
bilgi edinmesine destek olması için hazırlanmıştır. Bu notlardan 
faydalanarak projeyi uygulayacak olan kurumların, buradaki bilgiyi 
kendi işleyişlerine ve ihtiyaçlarına göre revize etmeleri gerektiğini 
unutmamak gerekir. Rehberde verilen tüm öneriler, yeni uygulayıcı 
kurumların kendi vizyon ve misyonları çerçevesinde yeniden 
değerlendirilmeli  ve elbette o yereldeki gençlerin bu değerlendirme 
sürecinin her aşamasında üretici olmalarına özen gösterilmelidir. 

Projeyi hayata geçirecek her evsahibi kuruluşun, yereldeki işleyişini, 
yapısını ve imkanlarını göz önünde tutarak kendisine sorması 
önerilen bazı sorular, iyi bir başlangıç için yardımcı olacaktır. 8

•Kurumunuzun GençBank projesinden beklentileri nelerdir?

•GençBank projesinin kurumunuz aracılığı ile gençlere ne gibi 
katkılar sağlayacağını düşünüyorsunuz?

•GençBank projesi, projeyi hayata geçirecek gençlerin ve yerelinizin 
hangi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik şekillendirilmelidir?

Yukarıdaki sorulara kurum özelinde aranacak cevaplar, hayata 
geçirmek istediği gençlik çalışmasının amaçlarını ve niteliğini 
ortaya çıkartacaktır. 

Yerel kurumlara yönelik hazırlanan bu rehber kitabın içeriği iki ana 
bölümden oluşuyor: İlk bölüm, GençBank projesinin temelinde yer 
alan kavramların yorumlanmasıyla başlıyor: Türkiye’de gençlerin 
durumu, gençlerle çalışma ihtiyacı, gençlik çalışmasının ne olduğu 
ve gençlik çalışmalarında yaklaşım Yörük Kurtaran, Emrah Gürsel 
ve Neslihan Öztürk’ün yazılarıyla tartışılıyor. GençBank’ın gençlik 
çalışması olarak yöntemi, tanımı, değerleri ve tarihsel gelişimi 
projenin mimarlarından Vernon Ringland’ın katkısı ile anlatılıyor. 
Devamında, Toplum Gönülleri Vakfı’ın GençBank deneyimi, proje 
faaliyetleri ve kısa değerlendirme notları yer alıyor. GençBank’larda 
kaynak yaratma ve bağış hakkında Sevda Kılıçalp Iaconantonio’nun 
önerileri ve Ferhat Mahir Çakaloz’un GençBank uygulamalarına dair 
izleme-değerlendirme notları ile birinci bölüm son buluyor. 

Kitaba, birinci bölüme göre daha fazla rehber niteliğini 
katan ikinci bölümünde ise, projenin bir yerelde 
uygulanabilmesi için kapsamlı öneriler getirilmeye 
gayret ediliyor. Projenin gerçekleşmesinde rolü 
olan kurum ve grupların sorumlulukların sınırları 
proje ekibinden Nilay Küme ve Oğuzhan Çaçamer’in 
de katkılarıyla çizilmeye çalışıldı. Son olarak, 
GençBank‘ların ana faaliyeti olan yerel gençlik hibe 
programının yürütülüşünün adımları bir yol haritası 
eşliğinde anlatılıyor. 

Yerel kurumlar için rehber kitabı, her satırının birer 
öneri niteliğinde olması gereğine inanarak hazırlamaya 
özen gösterdik. Umuyoruz ki birçok kurumun 
kolaylıkla faydalanabileceği bir içerikle, farklı yerlerde 
kurulacak ve yürütülecek GençBank faaliyetlerine 
katkı sağlayacaktır. 

Giriş bölümünü bitirmeden önce birkaç teşekkürü borç 
biliriz. Bu projenin hayata geçişinde en büyük değer 
ve emek elbetteki yerellerde projeyi yöneten gönüllü 
gençlerin. Onların yanında, onları destekleyerek 
gençlik çalışmasına ilgi gösteren ve projeyi yerellerinde 
var eden belediyeler, gençlik merkezleri gibi evsahibi 
kuruluşları öncelikle tebrik etmek, ardından da onlara 
büyük bir teşekkür etmek gerekli. 

Birçok paydaşı olan, kapsamlı bir projenin hayata 
geçmesi büyük bir ekibin uzun süre bir arada çalışması 
ile mümkün olabildi; özveriyle ve keyifle üreten proje 
ekibine çok teşekkürler.  

Projeye kaynak sağlamanın ötesinde, ekibin bir parçası 
olarak süreçte yer alan Sabancı Vakfı Toplumsal 
Gelişme Hibe Programı çalışanları ve C.S.Mott 
Vakfı’ndan Walter Veirs’ı unutmamak gerekli.  
Projeyi, Toplum Gönüllüleri Vakfı  gibi yapı içerisinde, 
değerleriyle ve dostluklarıyla var olan bir kurumda 
yürütmek bir ayrıcalık. Vakfın tüm çalışanlarına ve 
Projeler Departmanı’na teşekkürler. 

Son olarak, bu kitapta değerli birikimlerini 
paylaşmaktan çekinmeyerek katkıda bulunan tüm 
yazarlara ve kitabın üretim sürecinde rol alanlara çok 
teşekkürler.

8 Neslihan Öztürk’ün, GençBank Projesi 
Başlangıç Eğitimi’nde yerel kurumlara yönelik 
hazırladığı bilgi notlarından faydalanılmıştır. 
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enç nüfus, Türkiye’deki nüfusun önemli bir kısmını 
oluştursa da gençlerle ilgili araştırma sayısı, bunun 
sonucunda mevcut veriler ve bu verilerin çeşitliliği, 

derinliği ve güncelliği çok kısıtlı. Bu kısıt, Türkiye’de gençlerle ilgili 
araştırmalarda ve raporlarda kaynak olarak yararlanmak üzere, 
özellikle Avrupa temelli yayınlara başvurmak yoluyla bertaraf 
edilmeye çalışılıyor.

Gençlik alanına kurumsal açıdan yatırım yapan en önemli iki 
kurumun -Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Konseyi- 1998’den1  beri 
hayata geçirdiği işbirliği kapsamında ciddi bir yazın oluşmuş 
durumda. Bu işbirliğiyle sınırlı kalmadan, hem AB’nin hem de 
Türkiye’nin de üyesi olduğu Avrupa Konseyi’nin yine gençler ve 
gençlerle çalışanlar için sağladığı çeşitli imkanlar -özellikle Avrupa 
içinde sınırötesi çalışmaların programlara dönüştürülmesiyle- 
gençler adına önemli dönüşümler gerçekleştirmiş durumda. 
Gençlik için Beyaz Kitap (2001)2, Avrupa Gençlik Paktı (2005)3  

ve Avrupa 2020 Stratejisi içinde Hareket Eden Gençlik başlığı 
altında toplanması4 bu yönelimin -AB bünyesindeki- temel 
yapıtaşlarından belki de en önemlileri. Benzer biçimde Varşova 
zirvesi (2005), Avrupa Konseyi’nin Gençlik Politikası: Ajanda 
20205  ve Gençlikten sorumlu Bakanların 2008’deki toplantısı 
da Avrupa Konseyi açısından -bu durumda Türkiye’nin de üyesi 
olduğu bir kurum olarak- önemli adımlar olarak sayılabilir.

Yörük Kurtaran

  1 http://youth-partnership-eu.coe.int/youth-
partnership/about/index.html

  2 http://ec.europa.eu/youth/archive/white-
paper/index_en.html

  3 http://ec.europa.eu/youth/archive/poli-
cies/youthpact_en.html

  4 http://ec.europa.eu/youthonthemove/
index_en.htm

  5 “The future of the Council of Europe youth 
policy: AGENDA 2020”, 8th Council of Europe 
Conference of Ministers responsible for Youth 
Kyiv, Ukraine 10-11 October 2008 

Bu çalışmaları kapsayan ancak bunlarla sınırlı olmayan 
gençlerle ilgili bir hizmetler bütünü ve literatür de 
-özellikle Avrupa’da sosyal devletlerin II. Dünya 
Savaşı sonrası gelişmesiyle beraber- birçok Avrupa 
ülkesinde ulusal ve hatta yerel çerçevede mevcut. 
Ancak Avrupa’da homojen bir gençlik politikasından 
bahsetmek çok mümkün değil. Her ülkenin özgün 
şartları çerçevesinde devletlerle gençler arasındaki 
ilişkiler bütünü de değişiyor. Ancak en genel anlamıyla 
gençlerin toplumdaki yerlerini geliştirmek amacıyla, 
tekil düzeyde farklı yaklaşımlar olsa da, genel  gençlik 
politikası adı altında toparlayabileceğimiz hizmetler 
bütünü, Avrupa’daki ülkelerde ciddi bir görünürlüğe 
ve meşruiyete sahip. Bu hizmetlerin arka planında, 
mevcut durumun bilimsel ve veriye dayalı biçimlerde 
analiz edilmesi, politika oluşturma sürecine -özellikle 
özne başta olmak üzere- ilgili diğer kesimlerin de 
dahil olduğu katılımın sağlanması ve oluşturulanların 
zamanla değişen ihtiyaçlara göre yenilenmesi var. Tüm 
bunların temelinde de toplum içindeki kesimlerden birini 
oluşturan gençlere yönelik bir yaklaşım mevcut.

Uluslararası alanda başvurulan bir diğer kaynak demeti de Birleşmiş Milletler 
temelli çalışmalar. Özellikle bu çalışmalarda Avrupa dışındaki gençlerle ilgili 
verilere rastlamak daha mümkün. Fakat BM kökenli çalışmalarda da -Bin Yıllık 
Kalkınma Hedefleri çerçevesinde- çerçevesi daha dar bir pencereye odaklanılıyor.6

  6 “Youth Employment Youth Perspectives on the Pursuit of 
Decent Work in Changing Times”, World Youth Report, 2011
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Gençlerle 

İlgili Temel 

Yaklaşımlar

Gençler Homojen Değiller  

Özellikle politika oluşturmaya yönelik araştırmalarda 
sıklıkla rastlanan bir yönelim, genç olma halini 
sadece belirli bir yaş aralığıyla sınırlayarak analizlerin 
yapılması. Oysa gençlik, farklı kuşakların ve bu kuşaklar 
arasındaki güç ilişkilerinin doğal bir çıktısı olarak 
şekillenen, sürekli değişen ve yeniden tanımlanan bir 
dönem. Bu güç ilişkilerini hesaba katmadan yapılan 
ve kendisini biyolojik bir yaş aralığıyla sınırlayan bir 
gençlik tanımı gençleri anlama ve anlamlandırmada 
doğal bir sınır.7  Buna rağmen politika düzeyinde 
gençlerin hangi yaş grubu arasındaki kişileri 
kapsadığıyla ilgili yönelim başta Avrupa olmak üzere 
birçok ülkede geçerliliğini koruyor.

Mesela Birleşmiş Milletler için bu yaş aralığı 15-24 
iken, eğitimden işe geçiş oranlarının daha geç olduğu 

birçok AB ülkesinde ve AB’nin gençlik temelli 
programlarında bu aralık 15-29 yaş olarak ele 

alınmakta. 

Politika düzeyinde belirli bir yaş aralığındaki 
kişiler olarak tanımlanan bu yaş grubunun tam 
da burada, homojen olmadıklarını hatırlamak  
gerekir.8 Gençler yaş, cinsiyet, ekonomik, 

sosyal, ailevi ve kültürel durum, eğitim seviyesi, 
yaşadıkları yer, sosyal sınıf etkisiyle farklı 

günlük hayat pratiklerini deneyimlemekteler. Bu 
çerçevede farklı gençlerin farklı yaşam pratiklerine 

sahip olduğunun ve böylelikle de farklı ihtiyaçlara 
sahip olabileceklerinin altını çizmek gerek. Ancak 
gençler arasındaki farklılıkları yatay kesen bazı 
ortak ihtiyaçlardan da söz etmek mümkün. Mesela 
teknolojiyi ve sosyal medyayı kullanmayla ilgili 
talepler gençlerin kendi aralarındaki tüm farklılıklarına 
rağmen ortak bir talep olarak öne çıkıyor.

Gençler Öğrencidir Algısı

Bu homojen gençlik algısının Türkiye’deki yansı-
masının en temel göstergelerinden biri, gençlerin 
hepsinin öğrenci olduğu önyargısı. Oysa 2008 küresel 
krizi öncesindeki dönemde bile Türkiye’deki gençlerin 
sadece %30’u halen okuyordu.9  Yeni yapılan başka 
bir araştırmaya göre de Türkiye’deki gençlerin %26’sı 
“oturanlar”, %45’i “okuyanlar” ve %28’i de “çalışanlar” 
olarak nitelendiriliyor.10  Başka bir araştırmaya göre bu 
oran OECD ülkeleri içinde, 15-29 yaş arasındaki gençler 
hesaplanınca %8,9, AB’de %7 ve Türkiye’de %29,8’dir. 
Bu durum genç kadınlar açısından %52 oranla daha 
da olumsuzdur. Sayısı kısıtlı da olsa gençler içindeki 
alt gruplarla ilgili araştırmalar, bu kesimler içindeki, 
mesela “ev kızları” gibi kırılmaların da anlaşılmasının 
ne kadar kolay olmadığının göstergesi.11  Buna ek 
olarak Türkiye’nin OECD ülkeleri içinde liselerden ve 
üniversitelerden en az mezun veren ülke olduğu da 
düşünüldüğünde “gençler öğrencidir” algısının ne 
kadar sorunlu olduğu ortaya çıkıyor. 

Gençlerin Günlük Yaşam Pratikleri ve 
Farklı İhtiyaçları

Günlük yaşam pratikleri kişilerin ihtiyaçlarını belirleyen 
önemli etkenlerden biri. Çeşitli konularda, toplumdaki 
yaş gruplarının yaklaşımları ele alındığında, gençler 
ile toplumun diğer kesimlerinin paralel düşündüğü 
görülür. Ancak aynı mekan ve sosyal çevrede gençlerin 
başlarına gelenlerle yetişkinlerin başlarına gelenler 
arasında ciddi farklar mevcut. Mesela yaşı geçkin biri 
evden çıkarken üzerindeki kıyafet ailenin diğer fertlerini 
ilgilendirmeyebilir. Ancak genç birinin ne giydiği ve ne 
giymesi gerektiği aile içinde ya da mahallede doğrudan 
bir müdahele alanı olabiliyor. Bu çerçevede son yıllarda 
yapılan araştırmalardaki temel bir bulgunun altını çizmek 
gerekiyor. Değerler, algı ve beklentiler gibi konularda yaş 
parametresi önemli bir fark yaratmayabiliyor. Burada 
daha çok gençler arasında fark yaratan parametreler 
eğitim düzeyi ve siyasal tercih. Ancak ortaya çıkan bir 
konu, yukarıda da bahsedildiği üzere gençlerin günlük 
yaşam pratiklerinin farklı olması. Bu da beraberinde 
yaşam pratikleri farklı olan kesimlerin ihtiyaçlarının 
da farklılaşmasını getiriyor. Başka bir deyişle gençlerin 
ihtiyaçları birçok konuda toplumun diğer kesimlerden 
farklı olabiliyor. Bu da farklı ihtiyaçlara yönelik nasıl bir 
kamu politikası oluşturulması gerektiğiyle ilgili önemli bir 
tartışmayı şekillendiriyor.

9 UNDP Türkiye Gençlik Raporu, 2008

10 Konda, Türkiye Gençliği Araştırması, Nisan 2011

11  Sessiz ve görünmez, “genç” ve “kadın”: Ev kızı; G.D. Lüküslü 
– K. Çelik, Toplum ve Bilim, sayı 112, s. 101-126

 7  Türkiye’de Gençlik Politikaları ve Çalışması; Kurtaran, Yentürk, Nemutlu;
 Bilgi Üniv. Yayınları, 2008

 8  Eren Pultar, ed. Kurtaran, Yentürk, Nemutlu, İstanbul Bilgi Üniversitesi 
Yayınları, 2012
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Gençlerin Zamandan ve 
Mekandan Ayrı Değerlendirilmesi

Gençlerle ilgili çalışmalarda ve günlük hayatta sıklıkla karşılaşılan 
bir başka yaklaşım ise, genç olma halini zamandan soyutlayarak 
kuşaklararası karşılaştırmaların yapılması. Bunun günlük 
hayattaki karşılığı “Ben senin yaşındayken…” ile başlayan 
cümleler. Türkiye’nin gerontokratik günlük hayatı bu ve benzer 
karşılaştırmalar üzerinden gençlerin özerkliğini ciddi biçimde 
kısıtlayan yapısıyla karşımıza çıkıyor. Buna ek olarak özellikle 
siyasal katılımı temel alan çalışmalarda -fakat sadece bu tür 
araştırmalarla sınırlı kalmadan da- bugünün gençlerinin 40’lı, 50’li 
kuşaklarla karşılaştırıldığında ne kadar “apolitik” oldukları ile ilgili 
bir mutabakat mevcut. Oysa farklı bir dönemde farklı toplumsal 
koşulların sonucu olarak hem toplumun hem de toplumun bir 
parçası olan gençlerin yaşam biçimleri ve ihtiyaçları da değişti. 
Tarihsel gelişimde değişmeyen ve özcü bir genç tanımı yapmak bu 
açıdan ciddi sorunlar doğurabilmekte. 

Gençlerle İlgili Toptan Yargılar

Bu özcü genç tanımının doğal bir uzantısı da gençlerle ilgili toptan 
yargılar içeren genellemelerin sıklıkla kullanılması. İlgili dönemin 
halet-i ruhiyesine göre gençlerle ilgili toptan olumlamalar 
-“gençler değişimi başlatır, değişimin motorudur” gibi- toptan 
olumsuzlamalara da dönebilmekte -“gençler sorun çıkartır” gibi. 
Bu da, özellikle politika düzeyinde gençlerin ele alınma biçimlerini 
doğrudan etkilemekte. Çünkü gençleri sorunun öznesi olarak 
görmek, bu sorunu çözmeye yönelik süreçlerin oluşturulmasını 
da beraberinde getiriyor. Oysa gençleri değer olarak görmek, bu 
toplumda gençlerin daha eşit vatandaşlar olarak yaşamasını 
sağlamaya yönelik iyileştirmelere odaklanır. Tarihte 60’lı ve 70’li 
yıllardaki öğrenci hareketleriyle özdeşleştirilerek “politik kuşaklar” 
olarak adlandırılan 40’lı ve 50’li kuşakların yerini toptancı bir “80 
sonrası gençler” algısına bırakması da böyle bir düşüncenin ürünü. 
Kendilerine atfedilen “görev” çerçevesinde kendisini -sınıfsal 
olarak değil ama görevsel olarak- toplum piramidinin en üstünde 
gören üniversite öğrencilerinin “devleti kurtarma” misyonu ve 
bu misyonun doğal çıktısı olarak geleneksel siyasette daha aktif 
olmaları, daha sonra 1980’deki askeri darbe sonucu “kontrol 
edilmesi gereken” bir kesime dönüşen gençler algısı bu toptancı 
anlayışın her iki zıt ucundan önemli örnekler olarak karşımıza 
çıkıyor.12

Mesela İngiltere’de bir üniversite disiplini olarak “gençlik çalışması” 
ve gençlik çalışanlarının gençlerle temasının en önemli noktalarından 
biri olan “gençlik merkezleri” gibi sektörel anlamda gelişmiş ciddi bir 
yapılanma var. Bunun bir benzeri de eski Doğu Bloku ülkelerde bulunsa 
da içerik her açıdan birbiriden farklı olmaya devam ediyor.

12 Türkiye’de Gençlik Miti, Demet Lüküslü, 
İletişim Yayınları, 2009

Gençlik Tartışması ve 
Tarihsel Koşullar İlişkisi

Tabii gençlerle ilgili yapılan tüm bu tartışmalar, özellikle 
gelişmiş ülkeleri kapsayan küresel dönüşümün de 
bir parçası, bunu da gözden kaçırmamak gerekir. 
Bu ülkelerde II. Dünya Savaşı sonrası oluşan sosyal 
devletler -ki bu devletlerin gençlere yönelik önemli 
hizmetleri de var(dı)- özellikle 70’lerdeki petrol 
kriziyle başlayan süreçte hem sosyal hem de istihdam 
yaratma alanlarından çıkmaya başladı. 60’lı yıllardaki 
büyük göç dalgalarının birinci kuşak çocukları ve 
onların çocukları da mevcut toplumsal yapılara 
-sistem tarafından- yeteri kadar entegre edilemediği 
ölçüde gençlik tartışmaları yeni bir boyut kazandı. 
Özellikle Avrupa’da kültürel entegrasyon, katılım 
ve istihdam çerçevesinde devam eden tartışmaların 
temel paydaşlarından biri haline gelen gençlere de 
bu çerçevede ilgi arttı. Buna paralel yürüyen bir başka 
süreç de genç nüfusun yoğunlukta olduğu gelişmekte 
olan ülkeler için geçerli. Burada da toplumun geniş 
bir kesimini içeren ve nispeten gelişmiş ülkelerdeki 
gençlerden daha fazla olan istatistik hacimleri, 
gençleri bu tartışmaların odağı yaptı. Türkiye, her 
iki ana tartışma ekseninden de etkilenerek bugünkü 
gençleri anlamaya çalışıyor. Özellikle Arap Baharı gibi 
Türkiye coğrafyasına yakın toplumsal uyanışların da 
içinde olduğu birçok konu, toplumsal değişimin ön 
saflarında yer alan gençleri güncel olarak anlamaya 
yönelik çalışmaları da beraberinde getirdi.
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Neden 
Gençlerle
Çalışmak

Emrah Gürsel

aşanan sosyal değişimle beraber gençliğin bir toplumsal 
kategori olarak somutlaşması 19. yüzyılda gençlik 
çalışmasının doğmasını da beraberinde getirdi. Gençlik 

çalışması, sanayileşmeyle beraber büyüyen işçi sınıfının 
çocuklarını “eğitmek” ya da ataerkil cinsiyet rollerine uygun olarak 
güçlü cesur erkekler ve iyi annelik/eşlik yapacak kızlar yetiştirmek 
gibi hedefler belirlemişti.

Gençleri “terbiye etmek ve yetiştirmek” üzere kurgulanan bu 
yaklaşımın izlerini hala güçlü bir biçimde hissetsek de günümüzde 
gençlik çalışmasının başka hedefleri de var. Gençlik çalışması 
gençlerin özerkliğini destekleme, insan hakları eğitimi ve ayrımcılık 
ve ırkçılıkla mücadele gibi meseleleri de dert edinebiliyor artık.

19. yüzyıldan bu yana gençlik çalışması kurumsallaştı ve ilgili birçok 
uluslararası politika belgesi oluşturuldu. Avrupa Konseyi gibi 
kurumlar politikaların ve gençlik çalışmasının dönüşümünde ciddi 
rol oynadı. Tabii ki gençlik çalışmasının değişimi dünyanın yaşadığı 
sosyal ve siyasal gelişmelerden bağımsız değildi, bundan sonra 
da bu değişimden bağımsız olmasını bekleyemeyiz. Önümüzdeki 
yıllarda demografik değişim (doğurganlığın azalması, yaşam 
süresinin artması ve nüfusun yaşlanması) nedeniyle gençlere 
yönelik politikaların diğer sosyal politika alanlarının gerisinde 
kalacağı tahmin ediliyor. Buna rağmen uluslararası kurumlar 
açısından gençler ve gençlik çalışması önemini korumaya devam 
edecek gibi görünüyor.

Devletin ürettiği gençlik politikalarının ise 19 milyon 
gence ulaşmaktan oldukça uzak olduğunu görüyoruz. 
Elbette özellikle son yıllarda atılan bazı adımlar 
var ve bu adımları sadece niceliksel kriterlere göre 
değerlendirerek olumlu bulmamız mümkün. Fakat 
gençlerin araçsallaştırılması ve gençliğe sadece 
koruma perspektifinden yaklaşılması açısından 
Cumhuriyet’in ilk yıllarından bu yana pek az şeyin 
değiştiğini görüyoruz. Gençler hala gözetilmesi 
ve şekillendirilmesi gereken “yetişkin olamamış”  
(subadult) insanlar olarak konumlandırılıyor. Bu 
bakışa paralel olarak devletin yürüttüğü çalışmalar 
genellikle gençlerin özerkliğini desteklemekten veya 
onlara seçenekler sunmaktan çok politika üretenlerin 
özlem ve ideallerine cevap vermeye devam ediyor. 

Türkiye’de ise gençlik çalışmasında son yirmi yıl içerisinde belirgin bir 
gelişme kaydedildi.1  Bu süreçte Avrupa Konseyi ve AB Eğitim ve Gençlik 
Programları’nın büyük katkısı oldu; birçok gençlik örgütü kuruldu, binlerce 
genç gençlik çalışmasıyla ve dolayısıyla da eskiden gündemlerinde pek 
olmayan birçok yeni kavramla (gönüllülük, sivil toplum, çatışma çözümü 
vb.) tanıştı. 

 1  Gençlik çalışmasının Türkiye’deki tarihi için bkz: Nemutlu, G. 
(2008) “Türkiye Sivil Alanında Gençlik Çalışmasının Tarihsel 
Gelişimi.” N. Yentürk, Y. Kurtaran ve G. Nemutlu (ed), Türkiye’de 
Gençlik Çalışması ve Politikaları. İstanbul Bilgi Üniversitesi 
Yayınları, ss. 167-196.
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•Liberal demokrasinin temel kabullerinden birisi de yurttaşların 
demokratik süreçlere ve toplumsal yaşama eşit biçimde 
katılabilmesi. Fakat pratikte bu pek hayata geçmiyor. Yapısal 
adaletsizlikler sonucu her yurttaşın eşit şekilde katıldığı 
toplumsal ve siyasi bir yaşam bir mitten ibaret kalıyor. Gençler 
için de bu durum fazlasıyla geçerli. Gençleri ilgilendiren 
kararlar göstermelik temsiller dışında gençlerin katılımıyla 
alınmıyor. Gençlik çalışmasında ise gençler günlük hayatta 
karşılarına çıkabilecek sosyal, kültürel ve siyasi davranış 
kodlarını gözlemleme, tecrübe etme ve geliştirme imkanı 
bulurlar.4  Bu anlamda gençlik çalışması gençlerin yurttaşlığı 
deneyimlemelerine imkan vererek toplumsal katılımlarını 
destekler.

•Gençlik çalışması gençler arasındaki eşitsizlikleri gidermede 
etkilidir. Toplumsal eşitsizlikler sosyal, ekonomik ve kültürel 
nedenlere bağlı olabilir. Eşitsizliklerden etkilenen gençler örgün 
eğitimle ve sosyoekonomik konumlarıyla edinemedikleri bazı 
donanımları gençlik çalışmasıyla elde etme fırsatı bulur. Örneğin 
hayatı boyunca başka bir ülkeye gitme şansı olamayacak 
imkanları kısıtlı birçok genç Avrupa Gönüllü Hizmeti (AGH) 
sayesinde farklı bir ülkede gönüllülük yapabiliyor ve hareketlilik 
(mobility) yoluyla güçlenme ve özerkleşme imkanı elde edebiliyor.

•Gençlerin yaşa bağlı güç ilişkilerinin etkisiyle “yetişkinler”den 
daha kısıtlı olanaklara sahip olması gençlerle çalışmanın temel 
nedenlerinden bir diğeri. Gençler ekonomik ve toplumsal olarak 
yetişkinlere göre genellikle daha dezavantajlı. Örneğin işsizlik 
oranları gençler arasında genel ortalamanın çok üzerinde. 
İşgücünün esnekleşmesi ve güvencesizlik gibi sorunların 
gençlerin ekonomik koşullarını giderek daha çok zorlayacağı 
öngörülüyor.5 Ekonomik zorlukların artmasıyla beraber gençlerin 
ailelerine ve diğer siyasi ve toplumsal gruplara olan bağımlıkları 
da artıyor ve gençler sömürüye daha açık hale geliyor. Bu anlamda 
gençlik çalışması ekonomik ve toplumsal olarak özerkliğini 
kazanmakta zorlanan gençleri desteklemek adına kritik bir role 
sahip.  

Tüm bu nedenlerden dolayı Türkiye’deki merkezi ve yerel 
yönetimlerin gençlik politikalarını gözden geçirmesi zorunlu 
görünüyor. Özellikle doğurganlık oranının azalması ve yaşam 
süresinin artmasının etkisiyle genç nüfus artışının duracağını ve 
bu nüfus içindeki imkanları kısıtlı gençlerin oranının artacağını 
düşününce gençlik çalışmasının önemi daha da artıyor.2 

Yukarıda da kısaca değindiğim gibi klasik yaklaşım gençlere 
daha çok gözetim, koruma ve himaye gibi kavramlar aracılığıyla 
yaklaşıyor.  Radikal bakış açıları ise farklı olarak toplumdaki güç 
ilişkilerine odaklanıyor.3 Gençlik çalışmasının toplumdaki güç 
ilişkilerini esas alarak “güçlendirme” ve “özerkliği destekleme” 
yaklaşımlarına ağırlık vermesi aşağıdaki ihtiyaçları karşılayabilir:

2 Ekonomik olarak geri kalmış/bırakılmış 
yerlerde demografik yapının farklı olmasının 
bir sonucu olarak Türkiye genelinde imkanları 
kısıtlı gençlerin oranının artması bekleniyor. 
Bkz. Kurtaran, Y., Nemutlu, G. ve Yentürk, 
N. (2008) “Gençler Hakkında, Gençlik İçin, 
Gençlerle.” N. Yentürk, Y. Kurtaran ve G. 
Nemutlu (ed), Türkiye’de Gençlik Çalışması 
ve Politikaları. İstanbul Bilgi Üniversitesi 
Yayınları, ss. 3-22.

3 Griffin, C. (2004) “Representations of the 
Youth.” J. Roche ve diğerleri, Youth in Society, 
2nd edition. Sage Publications, ss. 10-18.

 4  Storrie, T. (2004) “Citizens or What?” J. 
Roche ve diğerleri, Youth in Society, 2nd 
edition. Sage Publications, ss. 10-18.

5 The Future  of the Council of Europe Youth 
Policy: AGENDA 2020. (2008) 8th Council of 
Europe Conference of Ministers responsible 
for Youth, Background Document, Kyiv 10-11 
October 2008. 
http://www.coe.int/t/dg4/youth/Source/
IG_Coop/Min_Confer ences/2008_%20
CEMRY_%20Background_document_en.pdf

6 Coussée, F. (2010) “The history of youth work - Re-socialising 
the youth question?” G. Verschelden, G., et al. (ed) The History 
of Youth Work in Europe, Vol. 2. Strasbourg: Council of Europe 
Publishing, ss. 9-14.
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Gençlik çalışması sayesinde gençler kendi kararlarını alma, eleştirel düşünme 
ve özgüven kazanma imkanı buluyorlar.

•Ayrımcılık, ırkçılık ve yabancı düşmanlığıyla mücadelede 
gençlik çalışması çok etkili bir araç. Özellikle hareketlilik 
ve yaygın eğitim programlarının gençlerin önyargılarını 
kırmalarında ve “öteki”ye  daha olumlu yaklaşmalarında 
önemli katkıları oluyor. Toplumsal barışın tesis edilmesi 
için gençlik çalışması dünyanın farklı yerlerinde önemli 
bir alan olarak görülmeye başlandı. Çatışmalardan en 
çok etkilenen gruplardan biri olan gençlerin çatışma 
dönüşümü çalışmalarında da öncelikli olması gerektiğini 
söyleyebiliriz.

•Gençlerin insan haklarından daha fazla istifade 
edebilmesi de önemli hedeflerden birisi. Gençlik 
çalışması sayesinde gençler haklarını öğrenme ve 
savunma açılarından daha donanımlı hale geliyor, insan 
haklarını tartışma ve insan haklarıyla ilgili sorunları 
tanımlama fırsatı bulabiliyor. Gençlik çalışması 
toplumun insan hakları standartlarını artırarak 
devletlerin ve diğer aktörlerin güçlerinin kişisel hak ve 
özgürlükler lehine kısıtlanmasına katkı sağlayabilir.

Sonuç olarak, gençlik çalışması sadece pedagojik amaçlı 
birtakım apolitik araçlardan oluşmuyor. Toplumsal 
tahayyüller ve siyasi bakışlar gençlik çalışmasının 
içeriğinin oluşturulmasında oldukça etkili. Bu anlamda 
Coussée’nin belirttiği gibi toplumu örgütlemenin tek 
“ideal” biçiminden bahsedemediğimiz gibi gençlik 
çalışmasının da “ideal” olanını mutlak olarak sunmak 
mümkün değil.6  Toplumsal meselelere ilişkin bakış 
açılarına göre gençlik çalışmasının da biçimi ve 
öncelikleri değişebilir. Bu nedenle “nasıl bir gençlik 
çalışması olmalı?”  sorusunu sormadan önce “nasıl bir 
yaşam istiyoruz?”  sorusunu sormakla işe başlayabiliriz.
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Gençlik 
Çalışması
Notları

Neslihan Öztürk

ilgi notlarının amacı, yerel gençlik çalışmasına dair keskin 
çizgileri olan tanımlamalar ve projelerin başarılı sonuçlar 
vermesini sağlayacak genel geçer bilgiler vermek yerine, 

ihtiyaç temelli ve gençlerin katılımını ön planda tutan bir bakış 
açısıyla geçmiş deneyimleri derleyerek GençBank projesini  kendi 
bünyesinde uygulamak isteyen kurumlara çalışma prensiplerini 
belirlemelerinde yardımcı olacak “gençlik çalışması” perspektifi 
sunmaktır. GençBank projesinin yerellerde daha verimli 
uygulanabilmesi için kılavuzda yerel gençlik çalışması ilkeleri ve 
yöntemleri için öneriler bulunmaktadır.

Gençlik çalışması, gençlerin, okul ve evde geçirdikleri 
zamanlar dışında akranlarıyla yanyana gelebildikleri 
ve herhangi bir mekanda ve zamanda uygulanan 
faaliyetin tüm süreçlerine dahil olabilecek şekilde 
kurgulanabilmesidir. GençBank’ta ise bu, projenin 
hayata geçirilmesi adımlarında her işi gençlerin 
yapabilmesini sağlayacak malzeme, bilgi, mekan 
ve zamanı onlar için uygun hale getirmek demektir. 
Bir anlamda gençlerin ihtiyaç ve imkanlar dahilinde 
kendi kararları ve fikirleriyle projeyi geliştirmelerine 
olanak sağlamak olarak da düşünebiliriz. Gençlik 
çalışması derken, gençlerin fikirlerini ortaya özgün 
bir biçimde koyabilecekleri, bu fikirleri tartışarak 
şekillendirebilecekleri, tüm bunlar olurken de dinleme, 
anlama, yeniden üretme becerilerini geliştirebilecekleri 
ihtiyaç temelli bir ortamdan söz ediyoruz. Tüm bu 
ortamın kurgulanması, uygun şekilde koşullara 
ve ihtiyaçlara göre revize edilmesi, sonunda da 
çıktılarının gençler tarafından görünür olmasını 
sağlamak gençlik çalışanının görevidir. Çünkü bir 
açıdan gençlik çalışması, gençlerin üretim ve birlikte 
çalışma döneminde dönüşümlerinin gerçekleştiği 
sürecin tümüdür. Birilerinin gençler için bir şeyler 
yaptığı gençlerin de sadece yapılanların içinde hedef 

Gençlik 

Çalışması

                      Nedir?

   Nasıl olmalıdır?
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Gençlik Çalışmasında 

       Katılım 

Ne Demek?

Katılım ve gençlerin kendilerini ifade edebilmeleri, 
gençlik çalışmasının önemsediği ve gerçekleşmesi için 
çabaladığı yegane kavramlardır. Gençlik çalışmasında 
katılım ve kendini ifade kavramları pozitif yönde 
değişim ve eyleme geçme hali gerçekleştiğinde 
kullanılır, ancak ilk etapta bahsi geçen katılım kelimesi 
genel anlamıyla “bir süreç ya da bir durum içinde istençli 
ve eylemli olarak bir işi üstlenme ya da bir olayda etkin 
olma”  hali olarak düşünülmemelidir. Bazen gencin 
sadece kendisiyle ilişkili bir durumdan söz ediyor, 
duygularını vaktini fikirlerini paylaşıyor olması o 
gencin katılımcı olabilme durumunun ilk adımı olabilir. 
Bu noktada her zaman akılda tutulması gereken 
bir nokta vardır: Katılımcı olarak tanımlanabilmesi 
için gencin dinleniyor olması, yani kendini ifade 
edebilmesi her şeyden daha çok önemlidir. Örneğin, bir 
genç proje toplantılarına her zaman geç geliyor ve ekip 
arkadaşlarının kendini anlamadığından şikayet ediyor 
olabilir. Böyle bir durumda öncelikle hatalı olduğunu 
anlatmaya çalışmak yerine, neden böyle hissettiğini 
sormak ya da geç kalma nedenlerini anlatmasına izin 
vermek onun kendini ifade edebilmeye başlaması 
için ilk adım olabilir. Gençler her zaman akranlarıyla 
aynı şeyi söylemiyor olabilir ve duyduklarınız da 
gençlerle bire bir ilişki içerisinde olan sizler için 
hoşlanmayacağınız şeyler olabilir. Bu, gençlerle çalışan 
kişilerin yeri geldiğinde her zamankinden tarafsız, 
sabırlı ve samimi olmalarını gerektirebilir.  Öğüt 
vermekten kaçınıp yapmış olduğu şeyi kendisinin 
yorumlamasını sağlamaya yardım ederek başlamak 
hem sizin dinleme egzersizi yapmanızı hem de 
gencin kendi kelimeleriyle hislerini ifade edebilmesini 
sağlayabilir. 

kitle olarak tanımlandıkları çalışmalar tam anlamıyla gençlik 
çalışması değildir. Gencin odak olduğu, proje etkinliklerinin de araç 
olduğu çalışma gençlik çalışmasıdır. 

Dolayısıyla gençlik çalışmasının amacı gencin,

•Kendine özgün olanı keşfetmesine olanak sağlamak

•Keşfettikleriyle kendini ifade etmesine yardımcı olacak araçlara 
erişimini kolaylaştırmak

•Süreçlerinim gözlemlemek ve değişen beklentilerini karşılaya-
bilmesi için “yeni” bir şeyle tanışmasına destek vermek

•Yeni edindiği imkanlar içerisinde üretmesine olanak sağlamak 
olmalıdır. 

Genç Bank’ta 

Roller ve 

İlişki Biçimi

Gençlerle kurulan ilişki biçiminin sınırları gençlerle 
çalışan kişiler için zaman zaman belirsiz, karmaşık 
olabilir ve hatta bazen rolleri benimsemekte çatışma 
yaşanabilir. Böyle bir çatışma genelde gençlerin gençlik 
kurumunu okul/aile yapısıyla kıyaslıyor olmasından 
kaynaklanabilir. Gencin sizi öğretmenden/ebeveynden 
ayırt ettikten sonra abla/ağabey, arkadaş, sırdaş, 
akran olarak konumlandırmakta zorluk yaşaması 
süreç içinde sıkça karşılaşılan bir durumdur. GençBank 
projesi süresince sizin rolünüz hep kolaylaştırıcı 
pozisyonda olacağı için gençlerin sizinle kuracağı ilişki 
ebeveynlerle öğretmenlerle patronlarla kurdukları 
ilişki biçimlerinden farklı olacaktır. 

Öneriler Gençlerin yaşam biçimlerinin, önceliklerinin, değerlerinin 
ve projeden beklentilerinin yetişkinlerinkinden farklı 
olduğunu unutmayın (gençlerle toplantı zamanı 
ayarlamaya çalışırken kendi mesai saatleriniz 
içerisinde değil, gençlerin okul, iş, dersane ve diğer 
sosyal zamanlarından arta kalan uygun vakitlerinde 
olabileceğini hatırlayın). Gençlerin tek önceliklerinin 
GençBank projesi olmadığını ara sıra kendinize 
ve kurumunuzda GençBank projesinde sorumlu 
olan diğer kişilere hatırlatın. Gençlere sizin de tek 
işinizin GençBank projesi olmadığını, ekip içindeki 
sorumluluğunuzun en fazla onlar kadar olduğunu 
söylemekten çekinmeyin. Bir gençlik çalışanı olarak 
GençBank projesinde siz gençlerin bekçisi bakıcısı 
değil, ekip arkadaşısınız. 
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Gençlik Çalışması Özelinde Öneriler

Gençler, sizin projedeki pozisyonunuz ve yapabilecekleriniz 
hakkında bilgi sahibi olmalıdır ve bunun sizin işiniz olduğunu 
kavramalıdır. Projenin de gençlerle ekip arkadaşlığının da bir lütuf 
değil, işinizin bir parçası olduğunu söylemekten çekinmeyin. 

Her gencin projedeki motivasyonu birbirinden farklı olabilir 
ve hatta zaman içerisinde değişebilir. Bu da sizin süreçteki 
motivasyonunuzu etkileyebilir. Örneğin, önceleri toplantı notlarını 
almakla sorumlu ekip üyesi bir süre sonra sadece vakit öldürmeye 
gelebilir. Böyle bir durumda değişen koşulların neler olduğunu 
gözlemleyip faaliyetleriniz ve yöntemlerinizi revize edebilirsiniz.  
Karar alma süreçlerinde gençlerin zaman zaman geç kaldıklarını, 
hata yaptıklarını, birbirleriyle yanlış yöntemler aracılığıyla iletişim 
kurduklarını gözlemliyor olabilirsiniz. Böyle zamanlarda gençlere 
hata yapmaları ve takvimden geri kalmaları için biraz alan 
tanıyın. Unutmayın ki GençBank projesinde farklı yerellerde farklı 
metotlarla işleyen projeler ve sizinle benzer süreçler yaşayan ekip 
arkadaşlarınız var. Projenin teknik olarak aksadığı her aşamada 
diğer ekiplerden destek alıp kaybettiğiniz zamanı kolayca telafi 
edebilme şansınız var.

Teknik Akış Açısından Öneriler 

Koordinasyon ekibindeki gençlerin GençBank projesini 
ve prensiplerini benimsediklerinden emin olun. 

Koordinasyon ekibinde yer alacak gençleri belirlerken 
cinsiyet, yaş ve deneyim dengesine özen gösterin. 

Koordinasyon ekibindeki gençlerin kurumunuzun 
vizyon ve misyonu ile GençBank projesinin ilkelerinin 
örtüştüğü yerleri benimsemesine yardımcı olun. 

Koordinasyon ekibinde gençlerin iş bölümü yaparken 
gerçekçi hedefler koyduklarından emin olun. Şüphe 
ettiğiniz yerler olursa anlamalarını sağlamak için 
projenin süreçlerini kafalarında canlandırmalarını 
sağlayacak örnekler verin. 

Gençlerin ihtiyaç belirleme becerilene destek olun. 
Gençlerin akranlarıyla iletişim kurabilmeleri için 
hayatlarını kolaylaştıracak etkinlikler düzenleyin 
(ortak sosyal etkinlik ya da iletişim beceriler atölyesi 
vb.).

Yerel projeler başladığında fon alan yeni ekipler ile 
koordinasyon ekibinin iletişim içinde olabilmeleri 

sağlayacak uygun ortamlar kurgulayın.

Yerel proje ekipleri ile koordinasyon ekibi arasında 
eşit bir ilişki kurulmasına özen gösterin (maddi 
bir araçla iletişim kurulduğu için ilk başlarda iki 
taraf arasında edilgen bir ilişki doğabilir).

Yerel projeler başladığında koordinasyon 
ekibindeki gençlerin de o projelerde aktif olarak 

yer almalarını sağlamaya çalışın. 

Projelerin gerçekleştirilmesi ve koordinasyon ekibinin 
planladığı bir işi yapabilmesi için edinilmesi gereken 
beceriler olduğunu düşünüyorsanız gençlerin bu 
imkanlara ulaşabilmesi için onlarla bilgi ve deneyim 
paylaşın (eğitim, saha ziyareti, ilgili kişilere erişim vb.). 

Gençlerin proje çalışmalarını yazılı hale getirmelerini 
ve edindikleri bilgi ve deneyimi diğer GençBank 
ekipleriyle paylaşmalarını sağlayacak motivasyonu 
edinmelerini sağlayın. Yerelde proje yapan ekiplerin 
kurumunuzu ve GençBank’ı tanımasını sağlayın. Bu o 
gençlerin bir süre sonra projenin koordinasyon işinde 
de sorumluluk almasını ve GençBank’ın yerelinizde 
daha da yaygınlaşmasını sağlayacaktır. 
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Bir Gençlik 
Çalışması 
Metodu olarak 
GençBank ve 
Değerleri 

Can Ercebe

ençBank, öğrenim gören veya görmeyen, lisede veya 
üniversitede aktif öğrencilik yapan ya da açık lisede 
okuyan, üniversite mezunu veya çalışan gençlerin 

birlikte sosyal sorumluluk ve gençlik çalışması yapma ihtiyacını 
karşılamak amacıyla ilk olarak 2011 yılında pilot uygulamasıyla 
Toplum Gönüllüleri Vakfı koordinasyonunda başladı. Birçok ülkede 
uygulanmakta olan YouthBank Projesi Ağı’nın Türkiye’deki ayağı 
olarak başlayan GençBank, uluslararası uygulamalar dikkate 
alınarak ve Türkiye’nin sosyokültürel yapısına uyarlanarak bir 
yerel gençlik çalışması modeli olarak kurgulandı. 

GençBank, gençlerin kendilerini ait hissettikleri yaşam alanı sınırı 
içerisinde katılım gösterdikleri bir gençlik çalışması aracı. Yaşam 
alanı sınırını proje kapsamında genellikle mahalle ve ilçe olarak 
aldık. GençBank projesinin genel amacını, belirli bir yerde yaşayan 
tüm gençlerin fikirlerinin desteklenerek toplumsal katılımının 
sağlanması olarak ifade edebiliriz. Projenin kullandığı metot 
ise gençler tarafından yürütülen yerel hibe programı. Metoduna 
gelmeden önce, GençBank projesinin amaçlarıyla ilgili biraz daha 
açıklama yapalım.

Böylelikle dezavantajlı olan gençlerin toplumsal 
katılımının kapısı aralanmış oluyor. “Tüm gençler” 
diye üzerine basa basa dile getirilmesinin bir nedeni 
var. Gençler denildiğinde akla her ne kadar homojen bir 
grup gelse de gençlerin farklı farklı özellikler taşıyan 
bir toplumsal kategori olduğunu hatırlamak ve bunun 
üzerine biraz düşünmek gerekli. 

“Örgün eğitim”de olup da zamanının büyük bölümünü 
akranlarıyla belirli bir program içerisinde lise ve 
yüksekokul/üniversitede geçiren gençlerin dışında, bu 
kurumlarla zamansal ve mekansal bağı olmayan gençleri 
“görece dezavantajlı gençler” olarak tanımladık. Çünkü 
gençlik nüfusunun yaklaşık yarısını oluşturan bu gençler, 
devlet tarafından kendi akran grubuna ayrılan bütçenin ve 
hizmetlerin dörtte birinden bile faydalanamıyor. Devletin 
ayırdığı bütçeden bahsettiğimiz için bu önemli bir tespit. 

Mahallede ve ilçede gençlik çalışması vurgusunun bu proje özelinde önemli 
bir yeri var: tüm gençler için erişebilirlik. Eğitimde olan-olmayan, çalışan-
çalışmayan, mezun ya da oturan tüm gençlerin GençBank projesinden, 
herhangi birinin bir diğerine göre önceliği olmaksızın yararlanabilir olması, 
gençlik çalışmasını herhangi bir kategoriye veya sınıra bağlı olmadan tüm 
gençler tarafından ulaşılabilir hale getiriyor.
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Gençler ve yerel yönetimler arasındaki ilişki 
zayıfladıkça gençlerin kendilerini ifade edebilme 
alanlarının da belirsizleştiğini görüyoruz. Gençler 
kendilerine hizmet sağlayanları tanımıyorlar, 
yönetici yetişkinler ise gençlerin ihtiyaçlarına 
müfredat eğitimiyle cevap verdikleri ezberlerinden 
kurtulamıyorlar. Diğer yandan farklı gençlerin 
farklı ihtiyaçları olduğunun da altını tekrar çizelim. 
Bu gençler lise, yüksekokul, açık öğretim okuyor, 
sınavlara hazırlanıyor, iş arıyor veya herhangi bir şeyle 
uğraşmıyor olabilirler, farklı dememizin nedenini de 
tekrarlamış olalım. 

Gençlerin kendilerini istedikleri şekilde ifade 
edebilmeleri için yeni alanlar kurgulanması gereği 
gözle görünür bir ihtiyaç. Yine gençlerin kendi 
bildikleri şekilde demokratik ve sosyal katılımının 
sağlanabilmesi için gençlik çalışmasında yeni 
metotları keşfetmek, bu metotları araçlara 
dönüştürmek gerekiyor. GençBank modeli de bu 
ihtiyaçlara cevap vermek için geliştirilmeye çalışılıyor. 

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

Yerel Yönetimleri

Dahil Etmenin

Önemi

Yerel yönetimlerin, özellikle de nüfus yoğunluğu düşük 
ilçe belediyelerinin, tüm hedef kitlenin ihtiyaçlarını tek 
tek değerlendirip politika üretebilmeleri çok zor. Yani 
kadınlara, çocuklara, gençlere, engellilere, yaşlılara 
vb. dezavantajlı tüm gruplara cevap verebilecek 
çeşitlilik ve kalitede proje tasarlayabilmeleri çoğu 
zaman mümkün görünmüyor. GençBank, tam da bu 
noktada, daha önceden denenmiş ve olumlu sonuçlar 
alınmış bir model öneriyor yerel yönetimlere. Gençlerle 
iletişim kurabilecekleri, gençlerin ihtiyaçlarını tespit 
edip karşılayabilecekleri bir model.

Bu modelle gençler de yereldeki politika üretme 
süreçlerine dahil olabiliyor, belediyelerin gençlerle ilgili 
çalışmalarına yön vererek hem demokrasi ile tanışıyor 
hem de yerel yönetimle yakın ilişki kurabilme fırsatı 
yakalıyorlar.
 
Böylelikle hem gençlerin politik alana dahil edilmesi 
sağlanmış olurken hem de belediyelerin gençlerin 
dünyasına girmelerinin ve hizmet verdikleri kenti genç 
dostu bir kente dönüştürebilmelerinin yolu açılıyor. 
GençBank, yerel kurumlara, güvenirliği önceden 
gözlemlenmiş adımlarla yol haritası çizme kapasitesi 
ve aynı zamanda uygulandığı yerelin özeline dair 
çözümler üretebilme potansiyeli olan “bir gençlik 
çalışması modeli” öneriyor. 
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Bir GençBank’ın var olabilmesi için paydaşların varlığı kadar 
önemli bir diğer kavram da “hibe”; gençlerin projelerini hayata 
geçirebilmeleri için gerekli olan maddi kaynakların tümü. Hibe 
tahsisi, gençlerin proje fikirleri için ayrılan nakdi ve/veya ayni 
bağışın herhangi bir karşılık beklenmeden verilmesi anlamına 
geliyor. Böylelikle evsahibi kuruluş ve yürütücü ekip arasında 
önceden karar verilecek ve karşılıklı güven temelinde şekillenecek 
bir anlaşma yapılması kaçınılmaz görünüyor. Toplamda kaç projenin 
destekleneceğine, her bir projeye verilecek olan azami hibe tutarına 
ve toplamda kaç proje fikrinin destekleneceğine karar verilmesi 
gerekiyor. Bundan sonrası ise kısaca şöyle işliyor: GençBank çekirdek 
ekipleri projenin yereldeki yürütücü ekipleri olarak belediye, yerel 
STK veya bir gençlik merkezinin evsahipliğinde hibe programını 
yürütmek için bir yıllık bir takvim oluşturuyorlar. Aldıkları başlangıç 
eğitiminden sonra önce çalışma mekanlarını belirliyor, ardından da 
yerelde gençlerin ihtiyaçlarını öğrenmeye yönelik kısa bir araştırma 
yapıyorlar. Bu ihtiyaçlar temelinde destekleyecekleri gençlik ve 
sosyal sorumluluk projeleri için çağrı açıyor ve evsahibi kuruluşla 
birlikte kaynakları belirleyip dağıtacakları toplam hibe miktarını 
tespit ediyorlar.

O mahallede/ilçede yaşayan gençler ise fikirlerini projelere 
dönüştürmek için basit bir başvuru formuyla ekibin kapısını çalıyor (kapı 
çalmak denildiğine bakmayın, genellikle sosyal medyanın nimetlerini 
kullanıyorlar). Başvurmak için olmazsa olmaz iki önemli kriter var: Proje 
fikri sosyal sorumluluk üzerine kurulmalı ya da gençlerin hayatlarını 
doğrudan ilgilendiren bir konu olmalı ve ayrıca başvuru sahipleri de 15-
25 yaş arasında olmalı. Tüm başvuruların değerlendirilmesi çekirdek 
ekip tarafından yapılıyor ve proje fikri sahipleriyle yüz yüze görüşmeler 
gerçekleştiriliyor. Projelerin hayata geçirilmesi sürecinde GençBank 
çekirdek ekipleri proje sahipleri ile birebir çalışıyor, ihtiyaçlarını gideriyor, 
yerel yönetimlerle ilişki için bir köprü görevi görüyor ve diğer yandan 
da yerel kaynağı harekete geçirmek üzere tüm kanalları kullanıyorlar 
(Hibe Programı Döngüsü bu kitapçığın ikinci bölümünde detaylı bir 

şekilde ele alınmaktadır). 

GençBank projesinin gençlerin yürüttüğü ve 
gençlerin faydalandığı bir gençlik çalışması yöntemi 

olarak birçok ülkede uygulandığını daha önce de 
söylemiştik. Fakat GençBank, farklı ülkelerde farklı 

şekillerde uygulanmasına rağmen ortak değerleri 
olan bir gençlik çalışması yöntemi. 

GençBank ekiplerinin yerel ihtiyaçlara yönelik 
farklı  yollar geliştirebilmesi için esnek bir yapısı 
var. Diğer yandan ortak amaç için oluşturulan 

bazı değerlerin korunması gerektiği düşünülerek 
“GençBank Altın Kuralları” adı verilen bu değerler 

bütünü oluşturuldu ve korunmaya çalışılıyor. İsmi 
her ne kadar “kurallar” olsa da bu maddeleri birer 

öneri olarak ele alabilir ve yerelde uygulayacağımız 
gençlik çalışmalarında sürekli göz önünde tutabiliriz. 

GençBank’ın Metodu: 

Gençlerin Yerelde 

Yürüttüğü  “Gençlik ve 

Sosyal Sorumluluk 

Hibe Programı” 

Elinizdeki kitapçığın ikinci bölümünün tamamı 
yerelde yürütülen gençlik hibe programının detaylarını 
anlatmak için hazırlandı. Bu nedenle burada çok 
fazla detaya girmeden “gençlik hibe programı” olarak 
ifade edilen araç ve paydaşların rolleri tanıtılmaya 
çalışılacak.

Bir yereldeki GençBank’ın sürdürülmesinden sorumlu 
4 paydaştan söz edebiliriz. 

Çekirdek Ekip (Yürütücü Ekip)

6-8 kişiden oluşan ve o yereldeki GençBank’ı  koordine 
eden ekip. Tüm GençBank’ın döngüsünü üstlenen, 
takvimini, programını oluşturan, destek olunacak 
başlıca konuları belirleyen, proje çağrılarını açan, yüz 
yüze görüşmeleri gerçekleştiren ve hangi projelerin 
nasıl destekleneceğine karar veren ekip.  

Proje Sahibi Gençler (Uygulayıcı Ekip)

Fikirleriyle GençBank’a başvuran ve destek alan 
gençlerin tümü. Herhangi bir sosyal sorumluluk ya da 
gençlik projesi fikrini kağıda döken ve GençBank’ın 
desteğini isteyen gençler. 

Evsahibi Kuruluş

GençBank’ın ayakta durabilmesi için sırtını dayadığı 
tüzel kişilik. Belediye, gençlik merkezi, yerel STK veya 
bir okul olabilir. Hem mekan, çalışma ortamı, iletişim 
materyalleri gibi teknik destek sağlıyor hem de çekirdek 
ekip üyelerine mentorluk yapacak profesyonel kişinin 
kim olacağına karar veriyor. Bu kişiler proje içerisinde 
abi/abla olarak adlandırılıyor. Evsahibi kuruluş ayrıca 
GençBank ekibi üyelerinin seçiminde de rol alıyor. 

GençBank Türkiye Ağı 
(Toplum Gönüllüleri Vakfı) 

GençBank çekirdek ekiplerine ve evsahibi kuruluşlara 
bilgi, deneyim, eğitim desteği veren ve tüm 
GençBank’lar arasındaki iletişimi sağlayan koordinatör 
kurumdur. Kısacası Türkiye GençBank Ağı’nın 
yürütücü kuruluşu konumundadır. Elbette, bu bugün 
için geçerli bir bilgi, gelecekte Türkiye’de faaliyet 
gösteren GençBank’ların koordinasyonunu sağlayacak 
olan bağımsız bir model için çalışmaların yapılması 
kaçınılmaz.
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Gençlerin Liderliği

GençBank faaliyetlerinin tümü gençler tarafından yürütülür. 
GençBank ekiplerini oluşturan gençler, mahallelerinde ve ilçelerinde 
yürütecekleri çalışmaların aktörleridirler. Hangi konular hakkında 
çalışılacağı, hangi projelere destek verileceği, projeler desteklenirken 
nasıl bir iş bölümünün yapılacağı gençlerin inisiyatifindedir. 

Ayrım Gözetmeksizin Her Gence Açık Olma

GençBank’ın desteği, çevrelerinde değişim yaratmak isteyen tüm 
gençlere açıktır. GençBank’ın bulunduğu çevrede yaşayan 15-25 
yaş arasındaki tüm gençler fikirlerini hayata geçirebilmek için 
GençBank’lara hibe başvurusunda bulunabilirler. GençBank ekipleri 
tüm gençlerin başvurularına açıktır ve özellikle de dezavantajlı 
gençleri dahil etmek için onların tüm başvurularını desteklerler. Bu 
nedenle çalışan, çalışmayan, iş arayan, sınava hazırlanan, okuyan, 
evde oturan, engelli veya özel bakıma ihtiyacı olan tüm gençlik 
gruplarının dahil olabilmesi için eşit fırsatlar yaratmaya çalışır.  
  

Dahil Olma ve  Dahil Etme 

GençBank ekiplerindeki tüm bireyler eşit söz hakkına sahiptir. Hangi 
projelerin destekleneceği, hangi konularda çalışılacağı ve nasıl 
çalışılacağıyla ilgili kararlar verilirken her bireyin görüşü alınır. Dahil 
olmakta güçlük çeken ekip üyeleri (örneğin grubun en küçüğü ya da 
en yenisi) cesaretlendirilir ve sorumluluk paylaşımında tüm ekip 
üyeleri daha kolay dahil olabilecekleri konular görev alır. 

Anlamaya Teşvik ve Farklılıklara Saygı

GençBank farklı kültür, etnik köken, inanç ve politik duruştan olan 
gençlere eşitlikçi ve sağlıklı bir ortam yaratarak deneyim paylaşımını 
sağlar. Kendisinden farklı olanı anlamaya teşvik eder, farklılıklara 
eşit mesafede durur ve farklılıkların değerli olduğuna vurgu yapar. 

Hibe Vermenin Basit ve Adil Metodu

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

Projelere sağlanacak olan destek, dağıtılan hibe ve seçimler adildir. 
Gençler tarafından harcanan paranın nasıl ve nereye harcandığı 
şeffaf bir şekilde raporlanır ve herkesin kolaylıkla ulaşabileceği bir 
yerde arşivlenir. 

Olduğu Gibi Dile Getir

GençBank iletişimde olduğu tüm gençlerin bilgiye 
erişimini kolaylaştıracak açık, basit bir anlatım ve 
yazım dili kullanılır. Böylelikle herkesin anlayabileceği 
ve katılırken kendini rahat hissedebileceği iletişim 
kanalları oluşturulur. Katılan her genç kendisini içinden 
geldiği gibi rahatça ifade edebilmelidir. 

Gençlerin Yetenek ve Deneyimlerini Geliştirme

GençBank’ın tüm faaliyetlerinde yaratıcı ve eğlenceli 
yöntemler kullanılır. Gençlerin bilgi, beceri ve 
tutumlarında olumlu yönde değişim hedeflenir ve 
deneyimsel öğrenme metodu ile gençlerin kişisel 
ve sosyal gelişimlerine odaklanılır. Tüm eğitimleri 
ve hibe programı döngüsü gençlerin yetenek ve 

deneyimlerine katkı sağlamak üzerine kuruludur. 

Geribildirim ve Değerlendirme

GençBank ekipleri dahil oldukları tüm süreci ilk 
dahil oldukları andan eğitimlere,  ekip oluşumundan 
kurdukları ilişkilere, karar alma süreçlerinden projelerin 
sonuçlarına kadar değerlendirmek için zaman ayırırlar. 
Neyin iyi gittiği ve bir dahaki sefere nasıl daha iyi 
yapacakları konusunda geri bildirimde bulunurlar.

Kutlama ve Tebrik

GençBank faaliyetlerine katılan tüm genç ve 
yetişkinlerin  başarılarını, ayırdıkları zamanı, yarattıkları 

olumlu değişimi kutlamak ve paylaşmak olmazsa 
olmazlardandır. Gençlerin, projeleriyle çevrelerinde 
yarattıkları değişim için tebrik edilmesi gerektiğine 
inanılır. Kutlama etkinliği düzenleyerek projelere 
destek olanlar, hibe alarak proje yapanlar ve 
yereldeki insanlarla bir araya gelinerek GençBank’ın 
o çevredeki olumlu etkisinin herkes tarafından 

görünür olması sağlanır. 

GençBank’ın Altın Kuralları, ideal bir gençlik çalışmasının 
ilkeleri aslında. Her biri gençlere güvenmemizi ve 
ihtiyaçlarına onların perspektifinden bakmamızı 
kolaylaştıracak ipuçlarıdır. Gençlerin kendilerini 
keşfetmeleri için sağlıklı bir ortamın sağlanması, 
GençBank projesinin değerlerini yaşanır kılacak en 
önemli katkı olacaktır. 
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GençBank: 
Ortaya 
Çıkışından 
Günümüze 

Vernon Ringland

vrupa ve Orta Asya boyunca yürütülen GençBank, 
gelişimini  ilk olarak Michigan’da (ABD) bulunan Toplum 
Vakıfları   arasında kurulmuş ve başarılı bir model olan 

Gençlik Danışma Komitesi’nden izlemiştir.

1998 yılında Londra merkezli Toplum Vakıfları Ağı, Kuzey İrlanda 
Toplum Vakfı ve İngiltere’den Changemakers’ın katkılarıyla 
birlikte Michigan Vakfı Konseyi’nin GençHibe-İnsiyatif Yaratma 
programı hakkında fikir almak için Gençlik ve Filantropi konulu bir 
seminer düzenlemiştir. Seminerden sonra her kuruluşu dahil eden 
üç yönlü bir tartışma üzerinden Changemakers yönetim kurulu 
başkanı Micheal Norton, Birleşik Krallık konsorsiyumundan beş 
partneri “gençlik önderliğinde hibe yaratma” fikirlerini daha ileriye 
taşıma amaçlı bir araya getirdi. 

Birleşik Krallık çapındaki konsorsiyum partnerleri, yedi pilot 
projeyle iki yıl boyunca gençlerin hibe sağlayıcı olma konseptini 
sınamak ve geliştirmek için hibe yaratma ve yürütme masraflarının 
karşılanmasını sağladı. İngiltere’deki Ulusal Gençlik Ajansı, daha 
sonra 2010’a doğru GençBank Birleşik Krallık olarak bağımsız bir 
oluşuma dönüşen bu yedi pilot projenin icrasında başrolü üstlendi.

Kuzey İrlanda’dan 

Edinilen İlk 

Dersler

GençBank 1999’da Kuzey İrlanda’da Kuzey İrlanda 
Toplum Vakfı’nın pilot bir projesi olarak başladı ve bu 
girişim çabucak vatandaşlık ve katılım konseptlerini 
yeniden canlandırarak çok daha ayrıcalıklı bir karaktere 
büründü. Bu iki yıllık pilot dönem içinde Kuzey İrlanda 
Toplum Vakfı GençBank’ın yaklaşım ve metodu şu 
şekilde oluşturuldu:

•Çok sayıda gencin dikkatini çeken ve onları dahil eden 
-eğitim seviyesi gözetmeyen ve sosyal dışlanmaya 
maruz kalan gençleri yüksek başarı sahipleri ile eşit 
koşullarda biraraya getiren dahil etme fırsatları sağlamak

•Dahil olan gençlerin dikkate değer ve ölçülebilir derecede 
kişisel gelişimlerine katkıda bulunan - ekip çalışması 
ve karar verme becerisi, kendine güven, girişimcilik, 
duygusal ve finansal okuryazarlık, vatandaşlık becerileri 
v.b. ve  resmi akreditasyonu basit ve erişilebilir hale 
getirmek.

•Başka herhangi bir yerden destek alma ihtimali olmayan 
projeleri fonlayarak gençlerle ve gençler vasıtasıyla 
toplumsal eylemi teşvik eden -çoğu kez başka fonlardan 
yararlanmak için uygun şartlara sahip olmayan toplumsal 
kesimlere ve mevcut fonlara erişimi zor olan gruplara 
paranın ulaşmasında yardımcı olmak



38 39

•Toplumsal kapasiteyi inşa eden ve pratik bir eylem mirası ve değişmiş 
bir tutum oluşturarak partnerlik ve işbirliğini teşvik eden -GençBank, 
gençler ve gençlerin yetenekleri hakkındaki genelgeçer varsayımlara 
karşı durur.

•Hibe yaratma kültürünü değiştiren ve gençleri yetişkinler tarafından 
yönetilen kuruluşlara dahil etmenin yeni yollarını teşvik eden -mütevelli, 
karar vericiler ve aktif olarak danışma ve gelişim sürecine dahil olanlar.

Bu etkiler içinde, GençBanklar:
•Katılımcı gençler için olgunlaşabilecekleri, ufuklarını genişletebile-
cekleri, yeni anlayış ve kendilerininkinden çok farklı sosyal çevrelerden, 
ekonomik sınıflardan ve muhitlerden gelen akranlarına karşı empati 
geliştirebilecekleri kişisel gelişim deneyimi sağlar. Kuzey İrlanda ve 
onun gibi uzun geçmişli bir toplumsal çatışmanın ve anlayışın eksik 
olduğu, bunun sonucu olarak ortaya çıkan husumeti, düşmanlığı ve 
şiddeti tetikleyen ve yoğunlaştıran kavrama ve empati yoksunluğu olan 
ülkelerde bu konu özellikle önem taşımaktadır.

•Genç hibe sağlayıcılarını sadece müzakere etme ve keyif alma 
kapasitelerini geliştiren becerilerle değil, aynı zamanda eğitim ve 
istihdam beklentilerini artıran geniş bir yelpazede farklı alanlara 
aktarılabilir becerilerle donatır.

•Genç hibe sağlayıcılarının kişisel, sosyal, ekonomik, kültürel, çevresel ve 
akranlarının karşılaştığı diğer zorluklara yaklaşım analizlerinde yaratıcı 
ve çözüm odaklı olmalarını sağlar.

•Bilinçli ve yetenekli yurttaşlar olarak bulundukları çevreye ve daha geniş 
çapta topluma aktif olarak katılan donanımlı ve azimli genç yetişkinlerin 
gelecekteki liderliklerini besler.

•En dezavantajlı, kenara itilmiş ve sosyal olarak dışlanmış gençlerin 
başarı duygusu kazanabilecekleri, dinlenildiklerini hissedecekleri ve 
hayat fırsatlarını etkileyen faktörlere ve güçlere karşı olumlu tepkiler 
oluşturabilecekleri bir rota geliştirir.

•Sosyal adalet, eşitlik, insan hakları, farklılık ve karşılıklı anlayış gibi 
konseptler gençler için sadece keşfedilecek ve öğrenilecek şeyler değil, 
aynı zamanda somut bir eylem geliştirmek için çalışabilecekleri bir arena 
oluşturur. Ve,

•Daha zor erişilebilir fonları (eğer varsa) sağlamada bilgi ve kapasitesi 
olmayan fona başvuran gruplar arasında yeni sosyal eylemi canlandırır.
Haziran 2011’de pilot aşamanın bitişini kutlamak için hibe sağlayıcılar 
Kuzey İrlanda’da, tüm Birleşik Krallık çapından gençlerin, ABD 
Michigan’dan deneyimli hibe sağlayıcılarının ve Bosna, Hırvatistan ve 
Karadağ’dan gelen bir grubun da katıldığı büyük bir GençBank Konferansı 
düzenledi. Bu özel buluşma, Kuzey İrlanda GençBank’ın öncülük ettiği 
uluslararası genişleme çalışmalarının başladığının da işaretiydi. 

Katkı Sağlamak Geçen 10 yılda çok çeşitli yetki alanlarından Özel ve 
Toplumsal Vakıflar ve Ulusal Sivil Toplum Örgütleri 
GençBank’tan bir gençlik katılımı modeli olarak 
haberdar oldular. Avrupa Vakıf Merkezi üyesi olan 
Kuzey İrlanda Toplum Vakfı, hem çatışma sonrası 
toplumlarda hem de etnik ve dini gruplar arasındaki 
anlaşmazlıkların toplumsal bütünlüğü baltaladığı 
bağlamlarda GençBank yaklaşımının uygulanması için 
özel bir ihtiyaç olduğunu keşfetti. Kuzey İrlanda’da 
görüldüğü gibi, GençBank’ın ortak bir amaç ve 
uğraşlarla genç bireyleri bir araya getirme yeteneği çok 
büyük ilgi görüyordu. Vakıf’ın GençBank ofisi çeşitli 
yetki alanlarında gençlik katılımı metodolojilerinin 
yanında, bilgi seminerleri, teknik destek, geniş 
kapsamlı eğitim desteği sunuyordu.

Bu uluslararası boyutun temel yaklaşım ve faydaları 
iki yayında ele alındı: “Sınırların Ötesinde – Beyond 
Borders 2007” ve “Uluslar Ötesi Çalışmak – Working 
Beyond the Nations 2012” GençBank modelinin 
verimliliğini gösteren ve onaylayan Dünya Bankası’nın 
süreli “Toplumsal Kalkınma Notları”nın Ekim 2007 
sayısında işlenmiştir.

Kuzey İrlanda Toplum Vakfı’yla iletişime geçenler için 
tespit edilen bir dizi ortak öncelikler: 

•GençBank yaklaşımını, geniş yelpazede stratejik 
hedefleri (ülkenin durumuna bağlı olarak)  

karşılayacak bir platforma çevirmek.

•Yeni modeller ve gençlik merkezli ortak çalışma 
uygulamak

•Pratikte uzlaşma oluşturma modelleri 
göstermek

•Gençler ve yerel karar vericiler arasında anlamlı bir 
birliktelik başlatmak Uluslararası bazda GençBank’ı 

yaymada, hayırseverlik ve aktif yurttaşlık bağlamında 
uygulanan BM Çoçuk Hakları Sözleşmesi’nin 
prensiplerinden haberdar bir değerler sistemi kabul 
edilmiştir.
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Uluslararası

 GençBank 

Destek Modeli

GençBank modelinin başarısına ve 25 ülkeyi temsil eden 
kuruluşlar arasında çabucak uygulanmasına rağmen, işin 
büyük bir kısmı doğaçlama ve çoğalarak olmuştur. Gelişme 
hızı daha resmi ve organize bir yaklaşımın gerekliliğine 
işaret eder. Bu daha görünürlüğü ve etkisi daha büyük 
olan yüksek kaliteli bir gelişimle sonuçlanacaktır.İleriki 
gelişime ışık tutmak için Kuzey İrlanda Toplum Vakfı 
yerelde, bölgede ve ülke çapında GençkBank eylemine 
en yakın olanlar arasında 2012’den sonra nelere ihtiyaç 
olduğu anlamak için bağımsız bir anket yürüttü. Amaç, 
desteklenen kuruluşlar için daha iyi süreçlere ve ölçülebilir 
kazanımlara öncülük edecek ve dolayısıyla gençler için 
olumlu neticeler sağlayacak önceliklere kılavuzluk etmek. 
Bir araya gelme isteği, GençBank yürütmenin günlük bazda 
deneyimlerini paylaşmak, eski problemlere yeni göz olacak 
taze bir perspektif kazanmak, gerçekten dinleyip anlayan 
birisiyle konuşmanın umut ve sevincini fark etmek, ve 
gelişim için imkan ve fırsatlar dikkate değer deneyimlerdi.
Toplum Vakıfları Global Fon’u tarafından Romanya’da 

Kasım 2011’de organize edilen bir seminer GençBank için 
çok daha çeşitli bölgelerde talep olduğunu yansıtmasına 
rağmen, bugüne kadar GençBank Orta ve Doğu Avrupa’da 
ve eski Sovyet ülkelerinde oldukça yerleşik bir hal aldı.

Kuzey İrlanda Toplum Vakfı, uluslararası bazda 
GençBank’ın bugüne kadarki gelişimini desteklemek 
için üstlenilen iş deneyimini analiz etti. Bu analizi 
algılanan destek ve belirlenen gelişim ihtiyacı bağlamında 
konumlandırdı. Açık hedeflerle belirlenen ilk 2 yıllık 
programın etkili bir Uluslararası GençBank Destekleme 
Modeli’ne temel oluşturmak için ihtiyaç duyulan eylemi 
araştırmasını ortaya çıkaracağına inanıyorlar. Araştırma 
şunları sağlayabilir:

•Farklı bağlamlardaki vaka çalışmalarının ve iyi örneklerin 
paylaşımı ve derlenmesi

•GençkBank stratejik planlaması, yönetim, gençlik katılımı 
ve sürdürülebilirlik üzerine araçlar geliştirilmesini

•Ağ oluşturmayı ve bilgi paylaşımını kolaylaştırmak için 
uluslararası bir GençBank web sitesi geliştirilmesini

•GençBank için kalite standartları ve güvencesinde 
hemfikir olunmasını

•GençBank rehber ve eğitmenlerinin sayısını ve çeşitliliğini 
artırmak için yılda en az iki Eğitmen Eğitimi modülü 
tasarlanması ve gerçekleştirilmesi

•Şu anda GençBank altyapısı olmayan bölgelerde gelişen iki 
GençBank’ın tartışılmasının/planlanmasının başlatılması, 
bu planlanmış müdahalenin de üretilecek materyalleri 
geliştirecek GençBank gelişim evrelerini belgelemek adına 
kullanılması

Bir GençBank destekleme model ağının çok boyutlu 
doğasını anlamak için, gençlik önderliğinde hibe 
sağlama ve bunu birbirleriyle etkileşim halinde daha 
iyi nasıl yapacaklarını öğrenme endişesi ve tutkusu 
olan, katılımcı çeşitliliğini yansıtan daha küçük 
organik kümeler halinde düşünmek gerekmektedir. 
Örneğin Ermenistan ve Türkiye’nin ülke çapında ağları 
arasında yapılan son değişim programları (Ağustos 
2012) ve Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan 
GençBank ağlarının çok yönlü çalışması (Ekim 2011).

GençBank Destekleme Modeli’nin deneyimler, 
hikayeler, araçlar, bilgiler ve yinelenen sorunları 
ele alma yolları gibi ortak kaynaklarını örnekleyen 

bir uygulama topluluğu oluşturma potansiyeli 
mümkündür. GençBank’ın uygulamalarını benzer 

veya rekabetçi girişimlerden ayıracak ortak 
yetkinlik oluşturmak için sürekli iletişime ve 
zamana ihtiyaç var. Farklı gruplar arasında 
diyalog, fikir paylaşımı, uygulama konularını ele 
alma, yalnızlığın üstesinden gelme, farklılıklara 
saygı, dahil olma ve yereli uluslararasına 
bağlama birer artı değerdir. Bir anlamda asıl 

zor olan, GençBank Destekleme Ağı’nın katılım 
çerçevesinin ne olması gerektiğidir. Ocak 2013’te 

GençBank Almanya tarafından yapılacak AB 
sponsorlu konferans kimlerin katılacağı (yetki ve 
kaynaklar); nasıl katılıyoruz (ilişkiler, koordinasyon, 
kolaylaştırma, yönetim); neden biz katılıyoruz (vizyon 
çerçevesindeki sorunlar, değerler, taahhütler) ve ne 
kadar süre (sürdürülebilirlik kapsamındaki konular) 
gibi başlıkları konuşmak için erken bir fırsat sunuyor. 
Her şeyden önce bu, ilişki etkileşimini, güveni, 
katılımcı ve beraber anlamına gelen iletişim ve 
eylemi yansıtır. Bu, bütünde Uluslararası GençBank 
Destekleme Ağı’nın iplik, düğüm ve ağlarını oluşturan 
bir görüntü serisidir.
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GençBank’ta
Kaynak 
Geliştirme

S. Sevda Kılıçalp Iaconantonio

ençBanklar geçmişte yerelde faaliyet gösteren bağışçı 
vakıfları tarafından finanse edilirken, günümüzde çeşitli 
işbirlikleri sayesinde bir dizi fon aracılığıyla destekleniyor. 

Bunların içinde gençlerin kendi yürüttükleri fon geliştirme 
faaliyetleri ve kendi kaynaklarından yaptıkları bağışlar da yer 
alıyor.

Bazı ülkelerde ulusal düzeyde faaliyet gösteren vakıflar, 
yerel düzeyde  çalışan  bağışçı  vakıfları veya yerel yönetimler 
GençBank’ın operasyonel giderleri ve hibe tahsisi için gerekli olan 
fonu sağlar. Programın ana fonunu sağlayan taraf kim olursa 
olsun, gençlerin sadece hibe tahsisinde değil aynı zamanda 
kaynak geliştirme tarafında da yer almaları için bu fonların 
genişletilmesinde aktif rol üstlenmeleri beklenir ve bunu teşvik 
edecek mekanizmalar uygulamaya koyulur.

GençBank’larda kaynak geliştirme sadece gelir getirici bir faaliyet 
olarak değil, aynı zamanda temel amaçlardan birisi olarak görülür. 
Bu yazıda gençlerin neden kaynak geliştirme çalışmalarına 
katıldığına ve bu çalışmaların hem gençler hem de yerel bağışçılığın 
gelişimine yaptığı katkılara değinilmektedir.

Genç 

Filantropi 

Nedir?

Genç filantropi, dünyada yeni başlayan bir hareket 
olarak göze çarpmaktadır.  Filantropi bir kişinin veya 
kuruluşun zamanını, becerilerini ve varlıklarını kamu 
yararını geliştirmek üzere gönüllü olarak vakfetmesi 
anlamına gelir. Genç filantropi ise gençlerin içinde 
yaşadıkları toplumun kritik mevzuları veya genç bakış 
açısıyla fark ettikleri konular etrafında yürüttükleri 
(başta hibe tahsisi ve kaynak geliştirme olmak üzere) 
filantropik faaliyetler olarak tanımlanabilir. Gençlerin 
hem fon tahsis etme hem de fon geliştirmesine fırsat 
tanıyan ve destek veren genç filantropi, onların pozitif 
şekilde gelişimleri için gerekli olan beceri, ortam ve 
deneyime ulaşmalarında etkili bir araç olarak karşımıza 
çıkmaktadır. 

Bireysel çıkarların ön planda tutulduğu bir kültürün 
içine doğan gençlerin kolektif bilinç sahibi ve 
başkalarının yararını kendi yararı kadar gözeten nesiller 
oluşturabilmeleri için filantropik faaliyetler içinde yer 
almaları öneriliyor. Kurumsal ve toplumsal değişim 
yaratması amaçlanan bu çalışmaların, gençlerin 
kişisel dönüşümünü üzerindeki etkisi kolaylıkla 
gözlemlenebiliyor. Sivil katılımın ve sosyal sorumluluğun 
bir parçası olan filantropik uygulamalar böylece nesilden 
nesile aktarılırken, gençlerin kazandırdıkları yeni yaklaşım 
ve yöntemlerle evrilerek daha da etkili ve dinamik bir hale 
dönüşüyor. 
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Gençlerin Kaynak 

Geliştirme Faaliyetlerine 

Katılımının Getirileri

Gençlerin hibe fonlarına aktarmak için kaynak geliştirme 
faaliyeti yürütmelerinin sayısız faydası bulunmaktadır. 
Bunların bazıları şunlardır: 

•Her şeyden önce gençler kaynak geliştirme faaliyetlerine 
katılarak hibe tahsisi için daha fazla fonun oluşmasına 
katkıda bulunurlar. 

•Gençlerin kaynak geliştirme kampanyası yürüttüğünü ve 
zaman zaman kendi kaynaklarından bağış yaptığını gören 
yetişkinler kendilerini daha fazla sorumlu hissederek bağış 
yapmak için daha fazla motive olurlar. 

•Yetişkinlerin bulmakta zorlanacağı yaratıcı kaynak geliştirme 
fikirlerini hayata geçirmiş olurlar. 

•İletişime geçtikleri potansiyel bağışçılarla ilişkilerini 
derinleştirme, farklı paydaşları tanıma ve onların önem 
verdikleri konuları anlama fırsatı bulurlar.

•İstemek çoğumuzun zorlandığı bir konudur. Toplumsal 
projeler için gerekli olan kaynağı bağışçılardan nasıl istemeleri 
gerektiğini öğrenirler. 

•Sunum, kendini ifade etme ve ikna becerilerini geliştirirler. 

•İçlerinden bazıları bu deneyimden sonra vakıflarda 
profesyonel olarak çalışmayı kariyer planlarına katar. 

•Filantropi alanında devam etmeyi düşünen gençler önemli 
bir artı olan kaynak geliştirme becerisini kazanırlar. 

•Dışarıdan kendilerine verilmeyen, gerçekten kendi çabalarıyla 
oluşturdukları bir fonun yönetimini üstlenirler.

•Oluşturdukları fon büyüdükçe bulundukları çevrede daha 
fazla söz sahibi olmaya başlarlar. 

•Kaynakların ne kadar kısıtlı olduğunu ve kaynak geliştirmenin 
zorluklarını görerek erişimleri olan fonun değerini anlar ve 
kaynakları daha verimli kullanmanın yollarını ararlar.

•Kaynak geliştirme faaliyetleri genellikle grup halinde 
yürütüldüğü için ekip çalışmasını öğrenirler.

•Her kaynak geliştirme çalışmasının yakalaması gereken 
bütçe hedefini tutturmak için planlama, strateji oluşturma, 
gelir getirici yöntemler tasarlama deneyimi edinirler. 
Zaman zaman kendi kaynaklarından da bağış yapmayı 
deneyimleyerek gelecek neslin düzenli bağışçıları haline 
gelirler. 

Kişilerin ve grupların özellikle yaşadıkları yerdeki toplumsal 
içerikli konular üzerinde söz sahibi olmaları beklenir. 
Gençbank’ta, akranlarının girişimlerine bilhassa hibe tahsisi 
yoluyla verdikleri destekler gençleri yerel ihtiyaçları ele almaları 
noktasında güçlendirirken; yereldeki kaynak geliştirme 
faaliyetleri ise özellikle kamusal güvensizliğin yüksek olduğu 
yerlerde yerel bağışçıları yerel sorunların çözümü etrafında 
bütünleştirerek, katkıların takip edilebildiği ve etkinin 
gözlemlenebildiği şeffaf mekanizmalar sayesinde katılımlarını 
artırır. Bunun karşılığında yerel filantropik katkılar yerel kuruluşa 
daha fazla meşruluk kazandırır ve tabandan aldığı güçle hem 
yerel hem de politikaları etkileme düzeyinde sesinin daha fazla 
duyulmasını sağlar. 

GençBank bünyesinde gençlerin kaynak geliştirme faaliyetlerine 
katılımı, söz konusu bölgelerde yerel bağışçılığın yerleşmesini 
sağlayarak topluma ve evsahibi kuruluşa çok çeşitli faydalar 
sağlar. Bu faydalardan bazıları şu şekilde sıralanabilir: 

•GençBank’ın ev sahipliğini yapan kuruluşun kendi gelir 
kaynaklarını geliştirmesine ve böylece kuruluşun geleceği 
ve kendi gündemini belirlemede daha fazla kontrol sahibi 
olmasına yardımcı olur.

•Tek bir kişi veya aile tarafından finanse edilmek yerine pek çok 
kişi ve kuruluştan küçük küçük destekler alır. Kuruluş fonlarını 
çeşitlendirerek daha fazla bağımsızlık, yaratıcılık ve geleneksel 
olmayan konularda çalışabilme imkanı kazanır. 

•Kuruluş ile yerel toplumun arasındaki bağlar güçlenir.

•GençBank’ı bağışlarıyla destekleyen paydaşlar gençlerin 
uyguladıkları projeleri daha fazla önemser hale gelir. 

•Potansiyel bağışçıların desteğini almak için GençBank 
kapsamında yapılan çalışmalardan bahsetmek bölgedeki 
gençlerin ihtiyaçlarını ve çabalarını dile getirmek için fırsat 
yaratır. 

•Yabancı tek bir kaynaktan fon almak yerine yüzlerce yerel 
destekçi kazanan bir kuruluş çok daha güçlü hale gelir. 

•Gençlerin çalışmalarını önemseyen ve hayallerinin 
gerçekleşmesi için kaynaklarını, bağlantılarını ve uzmanlıklarını 
ortaya koyabilecek bir kitle yaratılmış olunur. 

•Yeni bir hesap   verebilirlik  hattı  yaratır. Yerel kaynakları harekete 
geçirdiğinde, GençBank artık sadece fon sağlayan uluslararası 
kuruluşlara değil aynı zamanda destek aldığı her bireye karşı da 
sorumlu olur. Paranın nasıl kullanıldığının bağışçılara raporlanması 
ve projelerin gelişimi hakkında bilgilendirilmesi ile karşılıklı güvene 
dayalı bir ilişki oluşur. 

Yerel Kaynakları 

Harekete Geçirmenin 

Getirileri
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Türkiye’de
GençBank

Can Ercebe

ençBank projesi daha önce de belirtildiği gibi birçok ülkede 
uygulanan bir uluslararası gençlik çalışması modeli. 
Türkiye’deki süreci en başından itibaren faaliyetleri, 

nedenleri, ilişkileri ile bu yazıda anlatıldı. Bu yazı bir faaliyet raporu 
değil, daha çok yaklaşık 3 yıllık bir geçmişin hikayesi. 3 yıl boyunca 
kurumlar arası kurulan ilişkileri, gençler için ve gençler tarafından 
hayata geçirilen tüm faaliyetleri, tarihsel sırasıyla nedenleri ve 
sonuçlarıyla aktarıldı. Çünkü GençBank deneyimi TOG Vakfı için de 
üst üste binen ve birbirini tamamlayan bir öğrenme süreci oldu.

GençBank ile ilk kez 2009 yılında Toplum Gönüllüleri Vakfı 
Projeler Departmanı’nca Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan’da 
faaliyet göstermekte olan Eurasia Partnership Foundation’a 
gerçekleştirilen çalışma ziyareti sırasında tanışıldı. Başlangıç 
konferansı 2010 yılının sonunda Ermenistan’da gerçekleştirilen 
“Ermenistan-Türkiye İlişkilerinin Yakınlaşması Projesi” 
kapsamında, Türkiye ve Ermenistan’daki gençlerin ortak çalışma 
alanlarını desteklemek ve birbirlerinden öğrenebilecekleri 
ortamları kurgulamak üzere GençBank modelinin kullanılması 
fikri ortaya atıldı. Böylelikle Eurasia Partnership Foundation ve 
Toplum Gönüllüleri Vakfı arasında 2011 yılı için bir yıllık bir ortaklık 
kuruldu. Bu ortaklıkla birlikte Türkiye’de GençBank projesinin de 
ilk adımları atılmış oldu. 

2011 yılı projenin pilot dönemi olarak tasarlandı ve 3 
GençBank’ın kurulması için  yerellerin belirlenmesiyle 
başladı. Bu yerellerdeki işbirlikleri bir belediye, iki 
gençlik merkezi ve bir mahalli sivil toplum kuruluşuyla 
gerçekleştirildi. Samsun Atakum ilçesinde Atakum 
Belediyesi ve İğne Deliği Gençlik Merkezi, İstanbul’da 
Kavacık mahallesinde Pembe Ev Gençlik Merkezi 
ve Balat mahallesinde Mavi Kalem Derneği 2011 
yılında projenin yerel paydaşlarıydı. Projenin 
pilot dönem faaliyeti “Başlangıç Eğitimi”ydi ve 23 
katılımcıyla 24-26 Mart tarihleri arasında İstanbul’da 
gerçekleşti. Eğitim içeriğini, modeli 1998 yılından beri 
uygulamakta olan “The Community Foundation for 
Northhern Ireland (CNFI)” kurumundan, aynı zamanda 
modelin mimarlarından da olan Vernon Ringland 
tasarlardı. Eğitimde projenin yerelde yürütülüşüne 
dair tüm ayrıntılar gençlerin kolayca anlayabileceği 
ve uygulayabileceği bir düzeyde aktarıldı. Başlangıç 
eğitiminin ardından GençBank ekipleri yerel hibe 
programını yürütmeye başladılar. Bu ekiplerden ikisi yıl 
sonuna kadar toplan 11 gençlik projesine hibe desteğinde 
bulundu ve yaşadıkları mahallelerde hayata geçmesini 
sağladı. Ancak Balat Mahallesi’nde faaliyet gösteren 
GençBank ekibi, projeyi mahallelerinde uygulayamadı. 
Bunun çok önemli iki nedeni ve bu nedenlerden proje 
koordinasyon ekibinin çıkardığı önemli dersler var. 

2011 
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Öncelikle, Balat mahallesindeki yürütücü ekibi oluşturan gençlerin 
sosyoekonomik özellikleri projeye ayıracakları zamanı etkileyen 
önemli bir etken oldu. Bu ekiptekiler hayatlarında ilk defa sosyal 
sorumluluk projesi ile tanışıyorlardı ve ekibin tüm üyeleri erkekti 
(ekip üyelerinin sadece erkeklerden oluşmasının mahallenin 
yapısından kaynaklandığı, dışarıdan gelenlere, mahalleden 
olmayanlara güvenilmediği bize aktarılan nedenlerden biriydi). 
İkinci olarak ekip üyelerinin tamamı çalışmaktaydı, yaşları 
birbirine yakın 16-19 yaş arası bu gençlerin her biri ağır koşullarda 
çalışıyordu. Bu nedenle de düzenli zaman ayırmaları söz konusu 
olamadı. Bu çalışmalar sadece pazar günleri toplanıp günlük 
hayatları üzerine sohbet etmek ve yaşadıkları mahalle için 
yapılabilecek iyi şeylerden bahsetmekle sınırlı kaldı.

Balat mahallesindeki çalışmadan çıkarılan en büyük 
ders, GençBank ekiplerinin kurulurken yaş, cinsiyet, 
okula devam eden-etmeyen, çalışan-çalışmayan 
gençlerin dağılımına dikkat edilmesi gerektiği 
oldu. Kurulan ekiplerin farklı zaman dilimlerinde, 
ayırabilecekleri kadar enerjiyle yürütecekleri 
faaliyetlerin aksamasının önüne geçmek 
gerektiğini keşfetmiş olduk. Diğer bir önemli 
ders ise, proje faaliyetlerinin sürdürüleceği 
yerin sosyoekonomik özelliklerine ve gençlerin 
arasındaki dengeye dikkat etmek gerektiği 
oldu. Gençlerin öncelikli ihtiyacı yaşadıkları yeri 
değiştirmek ve daha iyi bir yer haline getirmek 
olmuyor her zaman, öncelikle kendi hayatlarını 
idame ettirecek ve sağlıklı bir sosyalizasyon süreci 
geçirecek koşulları sağlamaya çalışıyorlar. Dezavantajlı 
olma durumu gençlerin ekonomik kaygılarının çoğalmasıyla 
artan bir gerçek. Ayrıca bu dezavantajlılık durumu gençlerin ilk 
defa sivil toplum faaliyetleri ile karşılaşmış olmalarının da bir 
nedeni. İlk defa gençlik çalışması veya sivil toplum faaliyeti ile 
karşılaşmış bir gençlik grubunun GençBank projesini yürütmesi, 
hele ki yaşadıkları yerde gençlerle bire bir ilgilenen veya çalışan 
bir kurum yok ise gerçekten oldukça zor. Bir GençBank ekibinin 
çalışmalarının desteklenmesi için o yerelde bir kurum tarafından 
bire bir profesyonel destek sağlanması ve bir çalışma mekanına 
sahip olmaları gereği, bize Balat Mahallesi örneğinden kalan en 
önemli mirastır.

Atakum GençBank Sokak Hayvanları için Mama 
İstasyonları, Gençlere Keman Dersleri, Basketbol 
Sahasının Kullanılır Hale Getirilmesi, Sokak Tiyatrosu, 
Portatif Tiyatro Sahnesi, Müzik Stüdyosu Kurulması, 
Minyatür Kale Futbol Sahası Kurulumu, Geçmişten 
Günümüze Samsun Söyleşisi. 

Kavacık GençBank Hip Hop Dans Kursu, Tiyatro 
Etkinlikleri ve Masa Tenisi Turnuvası. 

2011 yılının 18-21 Ağustos tarihleri arasında, 
Ermenistan’da faaliyet göstermekte olan GençBank 
ekiplerine bir ziyaret düzenlendi. Bu ziyarete 6 genç 
katıldı ve böylece projenin ilk uluslararası gönüllü 
etkinliği de gerçekleşmiş oldu. Bu etkinlik gençler 
arasındaki kuvvetli iletişimin önemini ve birbirinden 
öğrenmenin en büyük deneyimlerden biri olduğunu bir 
kez daha göstermiş oldu bize. Ermenistan’daki aktif 
gönüllü gençler ile Türkiye’deki gençler arasında kurulan 
paylaşım, projenin gelecek yılında da devam etti. 

29 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde, Toplum Gönüllüleri 
Vakfı çalışanlarından 3 kişilik bir ekip Bosna Hersek’e, 
Mozaik Vakfı’na GençBank özelinde bir çalışma 
ziyareti düzenledi. Mozaik Vakfı 2008 yılından bu 
yana GençBank projesini (Omladinska Banka) ülkede 
koordine ediyor. Vakıftaki profesyonel ekiple projeyi 
yaygınlaştırma biçimleri, kullanılan metotlar, yerel 
yönetimlerle yapılan anlaşmalar ve yerellerde gençlerin 
hibe verdiği projeler hakkında detaylı bir bilgi alışverişi 
gerçekleştirildi. Bu çalışma ziyaretinden edinilen en 
büyük deneyim, yerel yönetimleri projenin içine dahil 
etmenin önemini görmek oldu. Bosna Hersek gibi nüfus 
yoğunluğu ve kent sayısı Türkiye’ye nazaran olukça az 
olan  bir ülkede Mozaik Vakfı tarafından koordine edilen 
GençBank Ağı’nda toplam 31 belediye yer alıyor ve her 
yıl yaklaşık 400 projenin gerçekleşmesi sağlanıyor. 

2011 yılı Mayıs ayıyla birlikte, GençBank projesinin 
Türkiye’de yaygınlaştırılması için uluslararası ve ulusal 
çapta kaynak arayışlarına hız verildi. Ekim ayında Mott 
Vakfı’nın sivil toplum hibe programı tarafından 1.5 yıl 
süreyle desteklenmesi için hibe almaya hak kazanıldı ve 
pilot dönem sonrası çalışmalar da böylelikle başlamış 
ve hız kazanmış oldu. 

2011 yılında Balat mahallesinin aksine, gençlik çalışmasına dair bir bilginin 
ve profesyonel çalışanların var olduğu iki gençlik merkezinde toplam 11 genç 
grubun projesi gerçekleşti. Bu projelerin isimleri şöyle: 
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Projenin  2012 yılı için iki önemli faaliyet alanı belir-
lendi. Bunlardan ilki, altı model GençBank ekibini 
kurmak ve bu GençBank’ların yerelde “Gençlik ve Sosyal 
Sorumluluk Projeleri Hibe Programı”nı yürütebilmeleri 
için ihtiyaç duydukları desteği birebir sağlamak. 
İkinisi ise, GençBank projesi sürecini anlatmayı 
kolaylaştıracak web sitesi, video, animasyon, kitapçık 
gibi materyaller hazırlayarak projeyi farklı kurumlar 
tarafından uygulanabilir bir model haline getirmek. 
Böylelikle GençBank’ı TOG Vakfı’nın bir projesi 
olmaktan çıkarıp, yerellerde uygulanabilir bir gençlik 
programı haline dönüştürebilmek. 

2012 yılının Temmuz ayıyla birlikte GençBank projesi, 
Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programları 
kapsamında desteklenmeye başlandı. Böylelikle 
projenin ana faaliyetleri iki büyük vakıf tarafından 
desteklenmeye başlamış oldu. 

2012 yılının öncelikli hedeflerinden birisi de yerel 
yönetimleri dahil etmek ve gençlerin yapacakları 
çalışmalar üzerinde sorumluluk hissetmelerini 
sağlamaktı. Bu nedenle 2011 yılı sonlarına doğru, 
öncelikle gençlerle çalışma deneyimi olan belediyeler 
ve valilikler ile projeyi uygulamaları yönünde 
görüşmelere başlandı. TOG Ekibi olarak, kurulacak 
olan GençBank’ların farklı bölgelerden olmasına, 
farklı siyasi partilerce seçim kazanmış belediyelerin 
dahil edilmesine, valiliklerin sorumluluk alanında olan 
gençlik kuruluşlarına da yer verilmesine ve gençlik 
merkezlerinin programları içerisinde yer almasına özen 
gösterdik. Yapılan görüşmeler sonucunda 2012 yılında 
5 ilde 6 GençBank’ın faaliyetlerinin desteklenmesine 
başlamayı başardık. 2012 yılında hayata geçirilen 
GençBank’lar ve evsahibi kuruluşları şu şekilde: 

           
            •    Artvin/Arhavi (Arhavi Belediyesi)
            •    Batman (Batman Gençlik Kültür Evi) 
            •    İstanbul/Eyüp (Gençlik Çalışmaları Birimi, 
                  Kısa Dalga Gençlik Merkezi)
            •    İstanbul/Kavacık (Beykoz Belediyesi, 
                  PembeEv Gençlik Merkezi) 
            •    İzmir/Selçuk (Selçuk Belediyesi)
            •    Samsun/Atakum (Atakum Belediyesi,
                  İğne Deliği Gençlik Merkezi)

2012 
24-29 Ocak 2012 tarihleri arasında, İstanbul Silivri’de 
gerçekleşen Başlangıç Eğitimi’ne 38  genç, ekipleri 
destekleyecek olan 6 abi/abla ile 7 kolaylaştırıcı/
eğitmen katıldı. Eğitimin kolaylaştırıcılarından biri 
bir önceki yıl pilot dönem eğitimine de katılan Vernon 
Ringland idi. Eğitimin içeriği TOG Vakfı profesyonelleri 
ve Vernon tarafından oluşturuldu. İki kısımdan oluşan 
6 günlük bu eğitimin ilk kısmında Gençlik, Gençlik 
Çalışması, Sivil Toplum, Sosyal Sorumluluk, Ekip 
Çalışması ve İlkeleri yer aldı. İkinci kısımda ise, bir 
yerelde GençBank faaliyetlerinin yürütülmesi için 
gerekli olan kavram ve araçlara ağırlık verildi. Bunlar 
hibe vermek, proje döngüsünün adımları, proje 

hazırlamak, proje sunmak, proje fikri değerlendirmek, 
yüz yüze görüşme gerçekleştirmek ve rapor 

hazırlamak üzerine gerçekleşen formel olmayan 
öğrenme metotlarının kullanıldığı oturumlardı. 

Başlangıç Eğitimi’nin ardından GençBank 
ekipleri yerellerinde hibe programı döngüsünü 
uygulamaya başladılar ve yıl sonuna kadar 
toplam 49 gençlik projesine destek verdiler. 

GençBank’lardan hibe alarak gençler tarafından 
hayata geçirilen projeleri ilgi alanlarına göre 3’e 

ayırdık. Doğrudan gençleri ilgilendiren ve onların 
ihtiyaçlarını karşılayan projelere Gençlik Projeleri, 

toplumsal bir eksikliği gidermek üzere kurgulanan 
hizmet projelerine Sosyal Sorumluluk Projeleri, 
gençlerin kendilerini geliştirmek üzere farklı alanlarda 
düzenledikleri akran eğitimi projelerine de Gençlik 
Eğitimi Projeleri ismini verdik. 49 proje alanlarına ve 
sayılarına göre şu şekilde ayrıldı: 

Gençlik Projeleri: 23

Sosyal Sorumluluk Projeleri: 21

Gençlik Eğitimi Projeleri: 5

2012 yılında 151 genç, fikirlerini arkadaşları ile birlikte projelere dönüştürdü ve 
GençBank’lardan hibe desteği alarak projelerini hayata geçirdi. Bu projelere 
katılan 950 genç projelerden faydalanan gençler arasında yer aldı. 
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Atakum GençBank

Kavacık GençBank

İğne Deliği Gençlik Radyosu

Zihinsel Engellilerle 
Graffiti ve Hip Hop Atölyesi

Liseler Arası Langırt Turnuvası

Engelliler Hakkında Kısa Film

HEYCanlı Kumbara Projesi

Fotoğraf Atölyesi

Toplumsal Cinsiyet Atölyesi

Tek Renk İki Okul Projesi

Geleceğini Ayarlama Enstitüsü 

Doğaçlama Tiyatro

Arhavi GençBank 

Şehrin Çocukları – Kısa Filmi

Yağmurda Şemsiyeniz Burada

Roman Dansları Atölyesi

Toplumsal Cinsiyet Eğitimi

Hediyem Arkadaşlığım

Takas Şenliği

Kitap Okuma Günü

Huzurevi Ziyaretleri

Rengarenk YİBO Duvarları

Yağmurluk Projesi

Kısa Dalga GençBank

Batman GençBank

Selçuk GençBank

Genç Kadınlar Kermesi

Genç Kadınlar için El Sanatları Atölyesi

Engelli Gençlerle Takı Tasarımı Kursu

Meslek Tanıtım Seminerleri

Ayakkabı Kutularının Geri Dönüşümü 

Şirinler Kreşi  

Toplumsal Cinsiyet Atölyesi 

Demokrasi ve Haklarımız Eğitimi

Zoköy İÖÖ. Çocuk Küphanesi

Kısa Film Atölyesi

Zihinsel Engelli Çocuklarla Duvar Boyama

İngilizce Konuşma Kulübü

Dans Kulübü

Film Günleri

Yeni Yılda Yeni Arkadaşlıklar 

GO GO GO

Genç Foto 

Dünyayı Bez Çantamda Taşıyorum

Tiyatro Projesi

Doremi Gitar Projesi

Ağaç Çitleri Projesi

Çocuk Yuvasında Graffiti Atölyesi

Kara Tahta Projesi

Toplumsal Cinsiyet Temalı Genç Tiyatro

Fotoğrafçılık Atölyesi 

Kısa Film Atölyesi

Okul Boyama Etkinliği

Kütüphane Projesi
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Yerel Kapasite  Geliştirme Eğitimleri

GençBank ekipleri hibe döngüsünün farklı zaman ve safhalarında 
bilgi ve deneyim aktarımına ihtiyaç duyuyor ve projeyi koordine 
edenlerden yardım talep ediyorlar. Bu yardım taleplerine sistemli 
bir şekilde cevap verebilmek için “yerel kapasite geliştirme 
eğitimleri” kurgulandı ve uygulandı. Eğitimlerin içerikleri projenin 
eğitim danışmanı tarafından TOG Vakfı kaynakları ve bilgi birikimi 
kullanılarak oluşturuldu. Yerel eğitim ihtiyaçlarının tespit edilişi 
ve eğitimlerin gerçekleştirilmesiyle ilgili daha detaylı bilgi bu 
kitapçığın ikinci bölümünde yer alıyor. 

GençBank’ların Birbirlerinden Öğrenme Süreci: 
Ulusal ve Uluslararası Hareketlilik

Gençlik çalışmasının belki de en büyük araçlarından birinin 
haraketlilik olduğunu tereddüt etmeden söyleyebiliriz. Haraketlilik 
gençlerin yaşadıkları yerden başka bir yerde, hiç tanımadıkları 
ama benzer amaçlar doğrultusunda ortak faaliyetler sürdürdükleri 
akranlarıyla buluşmasını sağlayan kuvvetli bir araç. GençBank 
çekirdek ekiplerindeki gençler için de hareketlilik sağlayacak 
faaliyetler gerçekleştirildi.  

Başlangıç Eğimi’nin dışında, yıl ortasında bir değerlendirme 
toplantısının gerekli olduğunu gördük. Bu toplantının formatını 
eğitimden biraz daha uzaklaştırarak, motivasyon ve deneyim 
paylaşımına dönüştürdük ve ortaya Motivasyon ve Değerlendirme 
Yaz Kampı çıktı. İzmir, Selçuk ilçesi Pamucak sahilinde, 
Selçuk Belediye’sinin sorumluluğunda olan gençlik kampında 
9-15 Ağustos tarihleri arasında GençBank ekipleri yıl ortası 
değerlendirmelerini gerçekleştirdi. Kamp sonrası önemle not 
ettiğimiz ilk şey ise, gençlerin motivasyonlarının sürekli olmadığı 
ve ara sıra tazelenmesi gerektiği oldu. Projenin 2012 yılının ilk altı 
ayında yaşanan zorluklar, ekipten ayrılmak durumda kalanlar, 
ekibe yeni katılan gençlerle ilgili notlarımızı aldık ve bir sonraki altı 
ayı bu notlara göre planladık. 

Gençlerin motivasyonlarını ve farklı alanlarda, farklı etkinliklerde 
yer alabilmelerini artırabilmek için gençlik festival ve etkinliklerine 
GençBank gönüllülerinin katılımı sağlandı. Siirt Gapgenç Festival, 
İstanbul TOG Vakfı Gençlik Buluşması ve Diyarbakır TOG Gençlik 
Konseyi’ne toplam 25 GençBank gönüllüsü katılım gösterdi. 

Uluslararası İşbirliği

Mart 2012 ve Şubat 2013 arasında GençBank projesi 
kapsamında iki farklı uluslararası projenin ortaklığı 
sürdürüldü ve bir de uluslararası toplantı düzenlendi. 

İlk uluslararası proje, 2011 yılında Eurasia Partnership 
Foundation ile sürdürülen ortaklığın devamı 
niteliğindeydi. Ermenistan’da faaliyet gösteren 
GençBank gönüllüleri ile Türkiye’deki ekipler arasında 
karşılıklı ziyaretler gerçekleştirildi ve ortak projeler 
hayata geçirildi. Türkiye’den giden beş kişilik gönüllü 
ekibin Ermenistan’daki çalışma ziyaretinin ardından, 
Ağustos ayında Ermenistan’dan gelen 12 kişilik ekip 
önce Samsun ardından da İstanbul’da GençBank 
ekipleriyle deneyim paylaşımında bulundular. 
Samsun’daki ziyaret sırasında Atakum’daki bir parka 
gençler çiçekleri barış işareti şeklinde ekti ve belediye 

de o parkın ismini Barış Parkı olarak değiştirdi. 

İkinci projeyi ise, Bölgesel GençBank adını taşıyan 
ve faaliyetleri Belçika hükümeti tarafından 
finanse edilen, beş farklı bölgeden GençBank 
gönüllülerinin ortak çalışmaları oluşturdu. 
Azerbaycan, Gürcistan, Abhazya, Türkiye ve 
Ermenistan’da faaliyet gösteren kurumların 

işbirliği sonucu ortaya çıkan bu kapsamlı 
projenin faaliyetleri; kültürler arası iletişim 

eğitimi, GençBank’lar arası gönüllü değişimleri, 
ortak projeler kurgulamak ve tüm yıl süren 

ortak çalışmaların paylaşıldığı Bölgesel GençBank 
Konferansı’ydı. 5 farklı bölgeden 50 gencin katılımı 
ile İstanbul’da gerçekleşen Bölgesel GençBank 
Konferansı’ndan çıkan en keyifli sonuç, Güney Kafkas 
Ülkeleri ve Türkiye’nin kültürel benzerlikleri ve 
farklılıklarının toplumsal sorunların çözümüne kattığı 
zenginlik oldu. Ortak olan yegane şeyin gençlerin 
paylaşmaya olan güveni ve toplumsal hayata dair 
pozitif algıları olduğunu söyleyebiliriz. 

2012 yılında toplamda 13 yerel eğitim düzenlendi ve 242 genç bu eğitimlerde 
katılımcı olarak yer aldı. 

2012 yılı sonlarına doğru organizatör kurum olan Kuzey 
İrlanda Toplum Vakfı (CFNI) liderliğinde Uluslararası 
GençBank Destekleme Ağı kuruldu. Toplum Gönüllüleri 
Vakfı da bu ağın yürütücü kuruluşu olarak çalışmalara 
başladı. 

2012 yılında uluslararası projeler kapsamında 15 genç farklı bir ülkedeki 
çalışma ziyaretinde yer aldı ve bu gençlerden onüçü ilk defa başka bir ülkeye 
ayak bastı. Uluslararası projelerin faaliyetlerine ise Türkiye’de 165 genç 
katıldı. 
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2012’nin Bir Diğer Faaliyet Alanı: 
Modelleme ya da Model Kurgulama

Yukarıda özetlemeye çalıştığımız GençBank ekiplerini ve 
gönüllülerini desteklemeyi amaçladığımız faaliyetlerin yanında, 
diğer bir hedef GençBank’ı bir model haline getirebilmek için 
araçlar üretmeye çalışmak oldu. Bu araçların neler olacağına karar 
verirken İstanbul Bilgi Üniversitesi Gençlik Çalışmaları Birimi’nin ve 
Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın deneyimlerine başvurduk. Özellikle 
video, sosyal medya, infografik, animasyon gibi görsel yanı kuvvetli 
araçların yaygınlaştırma mevzu bahis olunca öncelikli olduğunu 
gördük. Projeyle ilk defa karşılaşanlara anlatımı kolaylaştıracak 
infografik videolar  hazırlandı. Projenin video hafızasını tutmak 
için video dokümantasyonu gerçekleştirildi ve projeye dahil 
olan yerel kurumlar, GençBank gönüllüleri, projeden 
faydalanan gençler ve proje koordinasyon ekibi ile 
yapılan röportajlar bir kurgu içerisinde hazırlandı. 

Diğer yandan hem projeyi uygulamak isteyen 
kurumlara yönelik elinizde tuttuğunuz bu 
kılavuz, hem de GençBank’ların çekirdek 
ekiplerinde gönüllülük yapan gençlere rehberlik 
edecek olan kitapçıkların hazırlıklarına 
başlandı.  Tüm yazılı ve görsel dokümantasyona 
www.gencbank.org adresindeki ana menüden 
ulaşılabilmektedir. 

Bir diğer model yaygınlaştırma aracı olarak gönüllü 
eğitmenler havuzu oluşturulması planlandı. GençBank 
projesinin yerel kapasite geliştirme eğitimleriyle, gönüllü 
oryantasyonlarını gerçekleştirebilecek gençlerden oluşacak 
bu havuz için Aralık 2012’de İzmir’de iki günlük ihtiyaç ve yöntem 
belirleme toplantısı gerçekleştirildi. Bu toplantıda, GençBank 
gönüllülerinin belirlediği alanlarda yerel kapasite geliştirme 
eğitimlerinin tasarlanması gündemi, daha sonra gerçekleşmesi 
planlanan GençBank projesi Eğitmen Eğitimi içeriğinin gündemini 
belirledi. 

2013 Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programları ve 
Mott Vakfı desteği 2013 yılında da devam etti. 

2013 yılı hedeflerinde ise, TOG Vakfı tarafından 
koordine edilecek ve bire bir faaliyetleri desteklenecek 
GençBank’ların sayısını 8’e çıkartmak, 80 Gençlik 
projesine yerellerde hibe desteği sağlamak, TOG’un 
koordinasyonu dışında GençBank’ların kurulabilmesi 
ve bu ekiplerin ihtiyaç duydukları desteğin 
sağlanabilmesi için sistem kurgulamak yer alıyor.

TOG Vakfı tarafından koordine edilen 8 GençBank, 
2012 yılı sonunda 10 farklı kurumla yapılan yüz yüze 

görüşmeler sonucunda belirlendi. Ayrıca 
GençBank ağına belediyeler ve 

gençlik kuruluşları dahil edildi. 
Bu arada Kavacık mahallesinde 

faaliyet gösteren Pembe 
Ev Gençlik Merkezi’nin 
kapanmasıyla birlikte 
Kavacık GençBank’ın 
faaliyetleri de sona erdi. 
Adıyaman, Seferihisar ve 
Yenice’nin eklenmesiyle 
2013 yılı GençBank’ları 

ve evsahibi kuruluşları 
aşağıdaki gibi şekillendi: 

•    Adıyaman (Adıyaman Gençlik ve Kültür Evi)
•    Artvin, Arhavi (Arhavi Belediyesi,)
•    Batman (Batman Gençlik ve Kültür Evi),
•    Çanakkale, Yenice (Yenice Belediyesi)
•    İstanbul, Eyüp (Gençlik Çalışmaları Birimi, 
      Kısa Dalga Gençlik Merkezi)
•    İzmir, Selçuk (Selçuk Belediyesi)
•    İzmir, Seferihisar (Seferihisar Belediyesi)
•    Samsun, Atakum (Atakum Belediyesi – 
      İğne Deliği Gençlik Merkezi)
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20-24 Şubat tarihleri arasında yine İstanbul’da 2013 yılı Başlangıç 
Eğitimi gerçekleştirildi. Bir önceki yılın içeriğine oldukça yakın 
bir içerikte olan eğitime 8 farklı yerelden gelen toplam 32 genç 
gönüllü katılım gösterdi.   

2013 yılında bir önceki yıldan farklı olarak Başlangıç Eğitimi’yle 
eş zamanlı, evsahibi kuruluşlardan gelen ve GençBank çekirdek 
ekiplerine kolaylaştırıcılık yapacak abi/ablalarla da bir eğitim 
gerçekleştirildi. Gençlik çalışması, GençBank projesi, kurumların 
rolleri ve temel yaklaşımlar üzerine konuşuldu ve gençlere 
sağlanacak destek üzerinde çalışıldı. 

Eğitimin ardından GençBank ekipleri yerellerinde proje faaliyetleri 
için başladıkları çalışmaları bu yazı hazırlandığı sırada halen 
sürdürüyorlardı.

2013 Sonrası

2012 ve 2013 yılında birçok kurum GençBank projesi 
hakkında bilgi almak ve deneyimlerimizden faydalanmak 
için bizlere ulaştı. Bu kurumlara GençBank projesini 
uygulayabilmeleri için TOG Vakfı olarak nasıl destek 
olabileceğimizin yol haritasını çıkartmaya çalışıyoruz. TOG 
Vakfı’ndan bağımsız GençBank’ların kendi bütçeleriyle 
kurulması ve proje metodunun yaygınlaşması için birtakım 
araçlar 2012 yılından beri kurgulanıyordu. Şu anda bu 
araçların yaygınlaştırılması ve kullanılır hale getirilmesi 
üzerine çalışılıyor. 

2013 yılı sonbaharında gerçekleşecek olan kurumlara 
yönelik seminerin ardından 2014 yılında bağımsız 
GençBank’lara oryantasyon ve kapasite geliştirme 
eğitimleri TOG Vakfı tarafından sağlanacak. Bu eğitimlerin 
genç gönüllü eğitmenler tarafından verilebilir olması 
için 2014 yılında bir GençBank Eğitmenleri Havuzu 
oluşturulması hedefleniyor. 

Umuyoruz ki 2014 yılıyla birlikte TOG Vakfı tarafından 
koordine edilecek olan 10 GençBank’ın yanı sıra, başka 
birçok yerelde de GençBank ekipleri çalışmalarına 
başlayacaktır. 



60 61

2012 Yılı İzleme 
Değerlendirme 
Notları 

F. Mahir Çakaloz

ençBank Türkiye’nin Türkiye’ye katkısı oldu. Hem de 
büyük oldu. Ama dolaylı oldu. Daha dolaysızı İstanbul’a, 
Samsun’a, Artvin’e, Batman’a, İzmir’e oldu. Onlara da 

dolaylı oldu. En dolaysız, en kocaman, en keyiflendirici, en ilham 
verici, en heyecanlandırıcı, en motive edici katkı Gülbahar’a oldu, 
Mesut’a oldu, Sezer’e, Hakan’a, Sebahat gibi  GençBank’ların 
yürütücü ekiplerinde yer alan 45 gence, ve onlarla birlikte 
çalışmış birçok görece genç ve görece yaşlı insana oldu. Gençleri 
olgunlaştırdı, yaşlıları enerjilendirdi. Zaman zaman tabii ki sorunlar 
oldu ama (zaten Wittgenstein demişti ki: “armağan saydığın şey, 
çözmen gereken sorundur…”) projeye dahil olan herkesi, sanırım, 
düşündürdü, sevindirdi, tatmin etti, umutlandırdı…

Mott Vakfı ve Sabancı Vakfı Hibe Programları tarafından desteklenen 
GençBank projesi, 2012 senesinde Türkiye’de Toplum Gönüllüleri 
Vakfı’nın ön ayak olması sonrasında 5 ilin 6 semtindeki gençler 
tarafından yürütüldü. Bu projenin izleme değerlendirmesini 
yapabilmek için çeşitli yöntemler kullanıldı. Eğitimler izlendi. Sene 
sonunda tüm yerellere saha ziyaretleri yapıldı. Projenin yararlanıcılarına 
(koordinasyon ekibindekilere) programın başında ve sonlarına 
yaklaşırken birer test uygulandı (ön-test ve son-test). Aynı zamanda 
projenin (görece) yaşlı yararlanıcılarına (koordinasyon ekipleriyle birlikte 
çalışmış tüm diğer kurumların çeşitli temsilcilerine) yine proje sonlarına 
yaklaşılırken bir test uygulandı. Bunların yanı sıra hem yararlanıcılarla, 
hem yaşlı yararlanıcılarla, hem de genç yararlanıcılarla (sene içinde hibe 
almış ve proje gerçekleştirmiş gençlerle) sene sonunda yapılan saha 
ziyaretleri sırasında röportajlar yapıldı.

Amaç, kişilerin neler deneyimlediklerini, hayatlarının 
geri kalanında bir sivil toplum kuruluşunda bir şeyler 
yapmak isteyip istemediklerini, yeni projelerde rol almaya 
dair motivasyonlarını, eğitimlerin olumlu ve olumsuz 
yanlarını ve sürece etkilerini, kişilerin kendi kazanımlarını 
ve birlikte çalıştıkları insanların kazanımlarının neler 
olduğunu düşündüklerini, projeye dahil olmuş kişilerin 
kendilerinden genç ve/veya yaşlı kişilerle birlikte 
çalışmaya dair algılarının/önyargılarının/düşüncelerinin/
motivasyonlarının değişip değişmediğini ve değiştiyse 
(olumlu ya da olumsuz) ne yönde değiştiğini, projenin 
sürdürülebilirliğine dair fikirlerini/geri bildirimlerini 
notlayabilmek ve/veya çeşitli ölçümler yapabilmek için 
değil, (daha iyi) anlayabilmek/(daha iyi) kavrayabilmek 
için, kendilerine sormaktı. 

Amaç, bir proje yazmaya ve uygulamaya dair 
yetkinliklerinin ne olduğunu, yaşadıkları çevreye/topluma 
etkilerinin neler olduğunu, bir “gençlik çalışanı”nın neler 
yaptığını (bilip bilmediklerini) ve geleceğe dair hayallerini 
kendilerinden öğrenmek, program süresince bunların 
değişip değişmediğini ve değiştiyse nasıl bir değişime 
uğradığını kişilerin kendi söylemlerinden yola çıkarak 
gözlemleyebilmekti.

Amaç, tüm yararlanıcıların kendi ağızlarından nitel veri toplamaktı. 
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Araştırmamızın sonuçlarına bakarak neler söylemek mümkün? 
(Bu soruyu cevaplamadan önce belirtmek isterim ki di’li geçmiş 
zaman yerine miş’li geçmiş zaman kullanmış olmamın sebebi, 
gençlerle yaptığım görüşmelerde verdikleri bilgilere mesafeli 
yaklaşmam değil, bilgiyi gençlerin geri bildirimlerinden derlemiş 
olmamdır).

Mahallelerde ihtiyaçlara yönelik çalışmalar yapılmış. Arkadaşlık 
edilmiş. Toplum olumlu yönde etkilenmiş. Tiyatro yapılmış, 
doğaçlanmış. Engelli çocuklarla birlikte çalışılmış, okullar 
boyanmış, yenilenmiş. İngilizce konuşulmuş. Öğrencilere koçluk 
eğitimleri verilmiş. Dans edilmiş. Filmler izlenmiş. Fotoğraflar 
çekilmiş. Oyunlar oynanmış. Müzik yapılmış. Radyo kurulmuş. 
Grafiti yapılmış. Derin konular tartışılmış. Yaşlılar ziyaret 
edilmiş. Geri dönüşüm sağlanmış. Proje üstüne proje yapılmış… 
Süreç keyifli, öğretici, verimli, motive edici, ilham verici, mutlu 
ediciymiş. Eğitimler de öyle. “Sivil toplum”, “Gönüllülük”, 
“Gençlik”, “Haklar”, “Eşitlik” gibi kavramlarla tanışılmış. Bu 
kavramlar sorunsallaştırılmış. Boş zamanlar iyi değerlendirilmiş. 
Fikirler paylaşılmış. Birlikte çalışılmış. Gençlik görünür kılınmış. 
Şanslı hissedilmiş. Önyargılar fark edilmiş, kırılmış/esnemiş/
azalmış. Perspektifler genişlemiş. Cesaretlenilmiş. Eyleme 
geçilmiş. Sosyalleşilmiş. Düşünceler özgürleşmiş. Kendini 
sınama ve tanıma fırsatı bulunmuş, değerlendirilmiş. Kendine 
güven, girişimcilik, kendini ifade yeteneği, hoşgörü, proje yazma 
uygulama ve değerlendirme bilgisi ve becerisi, kriz yönetimi 
becerisi, planlama becerisi, iletişim becerileri, toplumsal sorunlara 
dair ilgi, sosyal duyarlılık, sorumluluk duygusu, öğrenmeye açıklık, 
toplumun olumlu yönde değişimine dair inanç artmış. 

İnsanlar kendi fikirlerini başkalarına dayatmaktan ziyade 
insanların ihtiyaçlarına anlamaya yönelir olmuşlar. Gençlik daha 
ciddiye alınır, merak edilir, güvenilir, takdir edilir, saygı duyulur, 
gururlandırır, fikri sorulur olmuş. Gençler daha sorumlu, daha 
duyarlı, daha kendine güvenen ve eğitime daha istekli olmuşlar. 
Hayaller somutlaşmış. Hedefler çerçevelenmiş. Kendilerinin ve 
birbirinin değerini daha bir takdir eder olmuşlar. Takım çalışmasına 
dair bilgi, beceri ve verilen önem artmış. Bencillik azalmış. 
Sorunlara dair yakınma azalmış, kişisel ve somut eylem planları ve 
ulaşılabilir hedef kitle içeren çözüm önerilerine yönelik düşünceler 
artmış. Parayla satın alınamayacak bir deneyim yaşanmış. Yeni 
arkadaşlar edinilmiş. Varolan arkadaşlıklar derinleşmiş. Yeni 
projeler yapmaya dair isteklenilmiş. Yeni gençler proje hakkında 
iyi bilgilendirilirlerse, yerellerde desteklenirlerse, proje yapanların 
ve koordine edenlerin ve paslaştıkları kurumların biraradalığı 
sayesinde GençBank Türkiye’de sürer gidermiş.
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Bir GençBank’ın 
Paydaşları: 
Roller ve 
Sorumluluklar

ençlerin fikirlerini gerçekleştirmeleri yoluyla toplumsal 
katılımının sağlanması üzerine kurulu GençBank 
aktivitelerinin her aşaması gençlerin kurguladığı bir 

yapının ürünüdür. Gençlerin kurduğu, yürüttüğü, başvurduğu, 
gerçekleştirdiği ve sonuçlarından yine kendilerinin faydalandığı bir 
ideal yapıyı hayata geçirmek elbetteki özellikle başlangıçta kolay 
olmayacaktır. Böyle bir gençlik çalışması sisteminin kuruluşu, 
ancak farklı rolleri olan paydaşların işbirliğinin bir sonucu olabilir. 
Paydaşları, bölünmez bir yapıyı ayakta tutan sütunlar olarak 
düşünmek ve her birinin diğerini etkilediğini göz önünde tutmak 
gerçekçi bir başlangıç için ilk adım olacaktır.

GençBank projesi çok paydaşlı bir yapıdır. Uluslararası ilişkileri, farklı 
yerellerdeki GençBank’ların bir araya geldiği ulusal GençBank Ağı, eğitim 
sistemi, yereldeki kurumları, yürütücü ve uygulayıcı gençleri ile farklı 
düzeydeki birçok aktörün bir araya geldiği sistematik bir yapı.  

Herhangi bir yerelde GençBank çalışmalarına başlamadan 
önce bu yapıya dair rollerin belirlenmesi ve bazı sorumlulukların 
paylaşılması faydalı olacaktır. Örneğin yereldeki gençlerin 
ihtiyaçlarını belirlemek kimin sorumluluğundadır? GençBank 
ekiplerinin mi yoksa ev sahibi kuruluşun mu? Ya da bir yerel 
eğitim talebi yaratmak ve gençlere ulaşmak kimin tespit 
edeceği ve gidereceği bir ihtiyaçtır? Projelerin tanıtımının 
yapılabilmesi için gerekli izinler kimin tarafından alınmalıdır? 
Uluslararası bir etkinliğe yerelden gençlerin katılımı için nasıl 
bir yol izlenmelidir? Yukarıdaki gibi birçok soru GençBank 
faaliyetleri başlar başlamaz peşi sıra muhtemelen gündeme 
gelecektir. İşte bu bölümde bir GençBank’ın kurulması ve 
yürütülmesinde rolleri olan 4 paydaş, rolleri ve sorumlulukları 
ile anlatılmaya çalışıldı. Bu paydaşlar için farklı isimler de 
kullanılabilir elbette ancak biz şu şekilde adlandırdık:

•  Evsahibi Kuruluş 
•  GençBank Çekirdek Ekibi, 
•  Proje Uygulayıcısı Gençler
•  GençBank Ağı ve Toplum Gönüllüleri Vakfı
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Bir GençBank’ın o yereldeki adresidir, diğer yandan 
kurumsal dayanağıdır.  Belediye, valilik birimi,  gençlik 
merkezi, yerel sivil toplum kuruluşu veya bir okul 
olabilir. Gençlik üzerine çalışan veya çalışmak isteyen, 
buna dair hedefleri ve amaçları olan kuruluşlardır. 
Diğer yandan gençlerin o yereldeki karar ve toplumsal 
değişim mekanizmalarına katılımına vizyonunda yer 
veren kurumlardır.

GençBank, evsahibi kuruluşlar için her şeyden önce 
bir gençlik çalışması yöntemidir. Gençlerle birlikte, 
gençlerin katılımı için çalışabilmenin amaçlarını 
kurgulamak ve hedefler çıkartmak, GençBank’ı o 
yerelde hayata geçirmeden önce Evsahibi Kuruluş’un 
atması gereken belki de en önemli adımdır. Tam 
da bu noktada, GençBank’ı bir gençlik çalışması 
modeli olarak tanımlarken “gençlik çalışması 
kavramı ve önerileri” için birinci bölümde Neslihan 
Öztürk tarafından kaleme alınan “Gençlik Çalışması 
Notları”na yeniden göz atmak anlamlı olacaktır. 

Evsahibi kuruluşlar, gençlerin kendilerini ifade 
edebilecekleri alanlar kurgulamak üzere yola çıkmıştır, 
diğer yandan da o yerelde gençlerle ilgili olumlu algılar 
yaratmaya çalışan genç dostu araçları destekler ve 
koordine eder. Bundan dolayı gençlerin katılımının 
önündeki engellerin kalkmasında kolaylaştırıcı 
rolündedir. 

GençBank’ların yürütüldüğü kurumlar, çekirdek ekibin 
yürüteceği faaliyetleri düzenleyici ve kolaylaştırıcı 
pozisyondadır. GençBank’ların varoluşunda evsahibi 
kuruluşların sorumluluklarının bir kısmı faaliyetlerin 
işleyişle, bir kısmı ise teknik ihtiyaçlarla ilgilidir. Bu 
sorumluluklar en genel hatlarıyla aşağıdaki şekilde 
listelenmeye çalışıldı. 

1. Paydaş:
•GençBank Türkiye Ağı ile ilişkilerin kurulması/
sürdürülmesi. Ağ ile  düzenli bilgi akışının sağlanması

•GençBank çekirdek ekibinin çalışmalarını bire bir 
takip edecek ve ekibe ihtiyaç duyduğu konularda 
danışmanlık yapacak bir profesyonel çalışanın  kurum 
tarafından belirlenmesi

•Çekirdek ekibin seçilmesi ve olabildiğince fazla 
sayıda gence GençBank çalışmalarının başladığının 
duyurulması

•Gerek duyulan konularda gençlerin kapasitelerini 
geliştirecek eğitim konularının belirlenmesi, bu 
eğitimlerin ilgili yerlerden talep edilmesi ve eğitimler 
için mekan sağlanması

•Projelerin gerçekleşebilmesi için tahsis edilecek olan 
hibe kaynağının belirlenmesi veya doğrudan gençlerin 
kullanımı için hazırlanmış/bulunmuş olması. 

•GençBank çekirdek ekibinin çalışmalarını yapabileceği 
mekanın belirlenmesi ve gençlerin kullanımı için 
tahsis edilmesi

•Kırtasiye malzemeleri, mümkünse bir bilgisayar 
ve yazıcının faaliyetlerde kullanılması için gençlere 
tahsis edilmesi

•Afiş, broşür, poster gibi tanıtım materyallerinin 
basımının üstlenilmesi 

•Yereldeki kurumlardan izin alınmasının 
kolaylaştırılması ve diğer kurumsal ilişkilerin 
sürdürülmesi (okul, milli eğitim müdürlüğü, 
belediye, valilik vb.) 

•Desteklenen projelerin takibinde çekirdek ekibe 
destek olunması, mali konularda danışmanlık 

yapılması ve mali izleme raporlarının takip 
edilmesi

Evsahibi Kuruluş 
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Evsahibi Kuruluş 
GençBank’ı 

Nasıl Destekler? 

GençBank projesinde her şeyi gençler yapıyor. 
Hangi projelere hibe vereceklerine, gençlere nasıl 
ulaşacaklarına karar veriyor; projelere maddi manevi 
destek verdikten sonra da takibini ve raporlamasını 
yine kendileri yapıyor. O halde, kurum yetkilisi olarak 
ben ne yapacağım, bana ne gerek var gençler zaten 
her şeyi yapıyor, diyorsanız işte bu öneriler sizin için. 
Çünkü projeyi yürütürken sizlere de büyük sorumluluk 
düşüyor, gençler birçok konuda sizin desteğinize 
ihtiyaç duyuyor. Gençlere doğru ve yeterli destek 
verebilmek için ise dikkat etmek gereken birkaç nokta 
var:

Abi/Abla Olmakla Başlar Her şey! 

Tebrikler! GençBank projesine ev sahipliği yaparak 
gençlik çalışmasını farklı bir metotla deneyimlemeye 
başladınız. Bire bir çalıştığınız gençlerle kuracağınız 
doğru ve yeterli iletişim, projenin verimliliğini kat ve 
kat artıracaktır. Unutmamak gerekir ki bu projenin 
başrolünnde gençler var. Gençlerin kendi kararlarını 
vermelerinin desteklenmesi hem toplumsal 
katılımlarını artıracak hem de sosyal ve kişisel olarak 
güçlenmelerine katkı sağlayacaktır. Bu kültürü 
bulunduğunuz yerelde sağlamanın yolu ise, gençlerle 
genç dostu iletişim kurmaktan geçiyor:

•Gençlerin fikirlerine, hayallerine, ihtiyaçlarına kulak 
verin. Biraz sohbet edip biraz da gözlem yaptığınızda 
gençleri çok daha yakından tanıyacaksınız

•Gençlerin katılımını artırmak için kolaylaştırıcı olun. 
Bugüne kadar sözleri yeteri kadar dinlenmemiş ve 
fikirlerini söylemekten ve sorumluluk almaktan 
çekiniyor olabilirler. Sizin desteğiniz güç verecektir

•Birlikte yaptığınız toplantılarda sorumluların 
belirlenmesi, uygun sorumlulukla eşlenme, 
ayrımcılıkların önlenmesi, eşitsizliklerin giderilmesi, 
cinsiyet dengesinin sağlanması konularında hassas 
olun.  Kararların alınmasında çok müdahaleci 
olmayın. Eğer gençler bir fikrin uygulanmasında 
çok istekli ve kararlılar ise -bu fikir size ters gelse 
bile- uygulamalarına izin verin. Hata yapmalarından 
korkmayın (Tabii ki temel ilkelere ters düşmeyecek 
şekilde)

•Zaman zaman gençlerin yapması gereken 
sorumlulukları siz yapmak zorunda kalabilirsiniz, 
hazırlıklı olun. Ama asla suçlayıcı olmayın. İlk 
toplantınızda bu sıkıntınızı dile getirin

•Kuracağınız ilişkide her zaman açık ve net olun. 
Gençlere söylediğiniz şeylerin hiçbir yanlış anlaşılmaya 
yer bırakmayacak şekilde olmasına gayret edin. Eğer 
istedikleri bir şeyi kurum ya da kişi olarak yerine 
getiremiyorsanız, bunu da çok net olarak ifade edin 
ve gerekçelerini açıklayın. Bu, samimiyetinizi ortaya 
koyar ve size olan güvenlerini artırır

•Gençlere bazen yol gösterici olmanız gerekebilir. 
Okullarda tanıtım yapmak için gerekli izinleri 
almak ve yerelinizdeki karar vericiler ile iletişim 
kurmak konusunda çoğu zaman desteğinize ihtiyaç 
duyacaklardır

•Gençlerle arkadaş olun, süreç içerisinde birlikte vakit 
geçirin. Unutmayın, paylaşımlarınız arttıkça projeler 
de daha keyifli bir hal alacaktır. Bazen kendinizi 
“Güzin Abla” olarak ya da sadece arabulucu olarak da 
hissedebilirsiniz. Ama bu ilişkinin sınırlarını belirlemek 
sizin elinizde. Herkesin kendine göre bir tarzı ve 
yöntemi vardır, zaman içerisinde gençlerle çalışarak 
siz de kendi yöntemlerinizi oluşturacaksınız.

Düzenli Toplantı Yapın/Takipte Kalın! 

Hem çekirdek ekip ile hem de proje yapan gençlerle 
düzenli olarak toplantı yapmak sorumlulukların ve 
sorumluların belirlenmesini kolaylaştırır. Haftalık 
düzenli toplantılar ekip çalışmasını olumlu yönde 
etkilediği gibi, gençlerin gelişmeleri birbirleriyie 
paylaşmasını ve dayanışmasını da artırır. Elbette 
iş yoğunluğunuz her hafta toplantıya katılmaya el 
vermeyebilir ya da gençler toplantı günü olarak hafta 
sonunu tercih etmiş olabilir. Böyle durumlarda gençlerin 
tuttukları toplantı tutanağını takip etmek, müsait 
olduğunuzda gençlerden birini arayarak gelişmeleri 
öğrenmek güncel kalmanızı kolaylaştıracaktır. Hiçbir 
toplantıya katılmamaktansa aralıklarla da olsa 
bilfiil olarak toplantılarına katılmanız hem gençlerle 
olan iletişiminizi güçlendirecek hem de gençlerin 
önemsendiklerinin farkına varmasına vesile olacaktır. 

Nilay KümeBİLGİ NOTU:
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Işık Hızıyla Alınan Kararlara Hazırlıklı Olun! 

15-25 yaş arası gençlerin gündemi çok hızlı değişebilir. Bir 
toplantıdayken o hafta tüm tanıtım faaliyetlerini üstleneceğini 
söyleyen bir genç, bir gün sonra dayısının yanında işe girmiş 
olabilir ya da hızlı bir karar değişikliğiyle okumak için başka bir 
şehre taşınacağını söyleyebilir. Ya da gönüllülük yapmayı bir anda 
sıkıcı bulmuş ve gitar kursuna devam etmek istediğini açıklayıp 
ekibi bırakmak istiyor olabilir. Paniklemeyin! Bu gibi hızlı kararlar, 
değişimler geçmişte de hep olmuştur ve olmaya devam edecektir. 
Gençler kısa zamanda birçok farklı olasılıkları deneyimlemek ve 
hızlıca işlerine en çok yarayanı bulmak için kendileriyle yarış içinde 
olabilir. Böyle durumlarda gençleri suçlamak, sorumluluklarını 
yerine getirmediklerinden dolayı onları azarlamaktan ziyade, 
verdikleri kararları birlikte gözden geçirmek ve eğer kararlarında 
mutabık iseler aldıkları sorumlulukları bitirene veya başkasına 
devredene kadar gönüllülük yapmaya devam etmeleri gerektiğini 
açıklamanız yardımcı olacaktır. GençBank abi/ablası olmak yeri 
geldiğinde yaşam koçluğu yapmaktır.

Çatışmalardan Korkmayın! 

Zaman zaman anlaşmazlıklarla karşılaşabilirsiniz. Hazırlık 
olun! Bir çatışma ile karşı karşıya geldiğiniz zaman o çatışmayı 
görmezden gelmeyin. Tüm tarafların birbirini dinlediğinden 
ve anladığından emin olmalarını sağlayın ve bu süreçte onlara 
arabuluculuk yapın. Asla bir taraf olmayın, ama savunduğunuz 
düşüncenin her zaman gerekçelerini açıklayın. Bu, samimiyetinizi 
ve tarafsızlığınızı artıracaktır.

Gençlere Güvenin! 

Gençlerle kurduğunuz ilişkiyi güven ile ilişkilendirdiğinizde asla 
sizi yarı yolda bırakmazlar! Gençlere inandığınızı ve güvendiğinizi 
hissettirdiğinizde, sizi zor duruma düşürmemek isteyecek ve 
güveninizi kıracak küçük aldatmacalardan kaçınacaklardır. Siz ne 
kadar gençlere güvenir ve arkadaşları olursanız, samimiyetinize 
inanacaklar ve karşılıklı olarak birlikte geçirdiğiniz vaktin keyfini 
çıkartabileceksiniz.

Para Mevzularının Kafa Karıştırıcı 
Olmasına İzin Vermeyin! 

Çekirdek ekiple dönem başında yapılan ilk toplantılarda 
olmazsa olmaz ilkelerden bahsetmek ve herkesin 
ilkelerden haberdar olmasını sağlamak işinizi çok 
kolaylaştıracaktır. Bu ilkelerden birisi olan “şeffaf ve hesap 
verilebilir olmak” konusunda özellikle durmanızı hararetle 
öneririz. Kullanılacak olan kaynağın hangi amaçlar için 
kullanılacağı; bireysel istek ve ihtiyaçların değil, ortak karar 
ve ihtiyaçların belirleyeci olduğunu tekararlayın. Şeffaf ve 
hesap verebilir olmanın önemini, bireysel harcamaların söz 
konusu olduğunda projeye karşı yerelin de bakış açısının 
değişebileceğini, güvenlerinin kırılacağını, başka gençlerin 
GençBank projesi fırsatlarından yaralanmalarının 
önünü tıkayacağını hatırlatmakta fayda var. Yapılan her 
harcamanın dokümanlarını herkes tarafından ulaşılabilir 
bir yerde tutmaları gerektğini de hatırlatmak gerekebilir. 

Dahil Edici ve Cesaretlendirici Olun! 

Gençler bazen harekete geçmek için sizin 
cesaretlendirmenize ihtiyaç duyabilir. Örneğin bir 
GençBank projesi tanıtımında tüm öğrencilerin önünde 
konuşmaktan ya da başka bir yerde bir sorumluluk 
almaktan çekiniyor olabilirler. Gençlerin yetenek ve 
becerileri doğrultusunda yönlendirmeleriniz hem onların 
kendilerini keşfetmelerine yardımcı olacak hem de 
gönüllülüğü deneyimlemeleri projeye duydukları bağlılığı 
artıracaktır. 

Eğlenmeyi de İhmal Etmeyin! 

Tamam kabul ediyoruz, GençBank projesi oldukça 
emek ve zaman isteyen bir proje. Gönüllüler, projeler, 
yerel ihtiyaçlar, kurumun beklentileri ve daha birçok 
farklı dinamik sürekli hareket halinde. Ama eminiz 
ki bu süreçten en az siz de gençler kadar birçok 
şey öğrenecek ve güzel anlar yaşayacaksınız. Biraz 
rahatlayın ve olabildiğince bu süreçten keyif almaya 
bakın. Unutmayın, bu proje gençlerin olduğu kadar 
sizin de bir projeniz!
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2. Paydaş: Çekirdek ekip, GençBank’ların yürütücüleridir ve 
aslında hücrelerin çekirdeği gibi, bütün işleyişi 
kontrol altında tutan ve GençBank’ların da DNA’larını, 
yani varoluşlarını mümkün kılan ekiptir. Çekirdek 
ekip genellikle 6-8 gençten meydana gelmektedir. 
Ancak ekibin sayısı her GençBank’ın işleyişi için 
ihtiyaç duyulan kadardır. Faaliyetler ekip çalışması 
gerektirdiğinden bugüne kadarki deneyimler en az 
6 gencin bir arada çalışmasının uygun olduğunu 
gösteriyor. Çekirdek Ekip, GençBank’ın ana faaliyeti 
olan “Yerel Gençlik Hibe Programı”nın yürütülüşünden 
sorumludur. Hibe programının yürütülüşü, belirli 
miktarda bir kaynağın gençlerin fikirlerini projelere 
dönüştürüp hayata geçirmesi için kullanılması 
anlamına geliyor. 

Hibe, günlük hayatta sık kullanılan bir kavram 
olmamakla birlikte, belirli miktarda kaynağın veya iş 
gücünün bağışlanması ve  başkaları tarafından ortak 
amaçlar için kullanılması anlamına geliyor. 

GençBank’larda “Yerel Gençlik Hibe Programı”, 
gençlerin içinde yaşadıkları toplumsal hayata dair 
sorunları ve ihtiyaçları belirlemesiyle başlayan 
ve belirlenen bu alanlarda gençlerin fikirlerini 
değerlendirip bu fikirlerin de projeler olarak 
gerçekleşmesini kapsayan bir süreçtir. Bu süreci 
yönetirken GençBank çekirdek ekibinin sorumlulukları 
temel olarak şu şekilde sıralanabilir: 

•Gençlere ulaşmak ve başlıca sorun ve ihtiyaçları 
belirlemek 

•Öncelikli konuları ve proje temalarını saptamak. 
Projeler için kriterleri belirlemek

•Projeler için çağrı açmak ve mümkün olduğunca 
fazla gencin duyurulardan haberdar olmasını 
sağlamak. 

•Yerel eğitimler için ihtiyaç duyulan konuları 
tespit etmek ve eğitim talebinde bulunmak

•Proje fikirlerini ekip olarak değerlendirmek ve 
belirlenen kriterler doğrultusunda destek olunacak 

projelere karar vermek

•Uygulama sürecinde proje uygulayıcısı gençlerin 
maddi ve manevi ihtiyaçlarına cevap vermek

•Yerelin önde gelen kişi ve kurumlarıyla ilişki kurmak 
ve projeler için kaynak yaratmak

•Gerçekleştirilen projelerle ilgili olarak yereldeki 
kuruluşların haberdar olmasını sağlamak

•Projelerde gerçekleşenleri ve proje harcamalarını 
raporlamak, kaynakların kullanımı konusunda diğer 
paydaşları bilgilendirmek 

•Proje sahibi gençlerle ve evsahibi kuruluşla birlikte 
değerlendirme ve kutlama etkinliği organize etmek

Yukarıda bahsedilen GençBank çekirdek ekibinin 
sorumlu-luklarıyla ilgili detaylı bilgi, “GençBank’ın 
Kurulması ve Yerel Hibe Programı Döngüsü” başlığı 

GençBank 
Çekirdek Ekibi

GençBank’ın duyurularına cevap veren, fikirlerini 
sunmak ve proje dönüştürmek isteyen 15-25 yaş 
arası tüm gençler potansiyel proje uygulayıcılarıdır. 
Bu gençler hem GençBank’ların hedef kitlesi hem de 
GençBank hibesinin yararlanıcılarıdır. Belirtilen yaş 
aralığındaki tüm gençler hiçbir kısıtlama olmaksızın 
GençBank’lara proje fikirleriyle başvurabilirler. 

Proje fikirleriyle başvuran gençler, fikirlerinin 
desteklenebilmesi için belirli kriterleri yerine getirmek 
durumundadırlar. Bu kriterler GençBank çekirdek 
ekipleri tarafından belirlenir. Ancak hem ulusal 
hem de uluslararası uygulamalarda ortak olan iki 
öncül kriterden bahsedebiliriz. Bunlardan ilki, proje 
fikirlerinin GençBank’ların faaliyetlerini sürdürdüğü 
yerlerde gerçekleşiyor olmasıdır. GençBank bir ilçe, 
mahalle veya bir şehirle sınırlı faaliyet gösteriyor 
olabilir. Ancak başka bir ülke veya başka bir şehirde 
gerçekleşecek bir  proje başvurusu kabul görmeyecektir.  
Bir diğer ortak kriter ise, proje fikirlerinin toplumsal bir 
sorunla ilişkili bir konuda veya gençlerin bir ihtiyacına 
karşılık gelen bir alanda olması gerektiğidir. Kişilerin 
bireysel veya kar amacı güden fikirleri GençBank’larca 
desteklenmemektedir.

Proje uygulayıcısı gençler, çekirdek ekiplerce 
proje fikirleri değerlendirilmiş ve hibe almaya hak 
kazanmış olan gençlerdir. Proje uygulayıcısı gençlerin 
sorumlulukları genel hatlarıyla aşağıdaki gibidir:

•GençBank’lara başvuru sırasında doldurulan proje 
başvuru formunda taahhüt ettileri faaliyetleri yerine 
getirmek ve bu faaliyetler hakkında çekirdek ekip 
üyelerini haberdar etmek

3. Paydaş:

Proje Uygulayıcısı
Gençler
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•Faaliyetlerin tüm gençlere açık olmasını sağlamak ve katılmak 
isteyen herkese eşit mesafede durmak

•Sağlanan maddi desteğin harcama kalemlerini raporlamak. 
Harcamalara dair belgeleri toplamak ve çekirdek ekibe ulaştırmak

•Projeden herhangi bir kişisel çıkar talep etmemek. Projenin 
herhangi bir maddi getirisi varsa, bunun bilgisini çekirdek ekip 
ve evsahibi kuruluşla paylaşmak; bu kaynağı ihtiyaç sahiplerine 
ulaştırmak

•Projenin faaliyet raporunu ve mali raporunu hazırlayarak ilgili kişi 
ve kuruluşlarla paylaşmak

Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG), GençBank projesini 
Türkiye’de ilk uygulayan kuruluş olarak GençBank 
Ağı’nın bugün için Türkiye’deki yürütücüsü 
konumundadır. Vakıf bünyesinde 2012 yılından beri 
GençBank modelinin yerel kurumlar tarafından 
uygulanabilmesi için çalışmalar yürütüldü. Bu 
çalışmaların başında materyal hazırlama, oryantasyon 
ve eğitim programı oluşturma, danışmanlık ve destek 
sistemi kurgulama yer almaktadır. 

2013 yılıyla birlikte TOG tarafından koordine edilen 
GençBank’ların dışında, farklı kuruluşlar tarafından 
-TOG danışmanlığında- yürütülecek GençBank’ların 
kurulması için çalışmalara başlandı. Bu GençBank’lar, 
ihtiyaç duydukları konularda TOG’dan destek almakta 
ve kendi yerellerinde TOG’dan bağımsız olarak 
yürütülmektedirler.

TOG‘un desteği ve koordinasyonunda yürütülen 
GençBank’lar ile başka yerellerdeki TOG’dan bağımsız 
GençBank’lar Türkiye Ağı’nı oluşturmaktadırlar. 
GençBank Türkiye Ağı, karşılıklı anlaşmalarla 
Uluslararası GençBank Destek Ağı’nın da ortağıdır ve 
bu ortaklık TOG koordinasyonunda sürdürülmektedir. 

GençBank Türkiye Ağı aşağıda belirtilen amaçlar 
doğrultusunda çalışmalar yapmak için oluşturulmuştur:

•Yerel GençBank’ların geliştirilmesi ve kapasitelerinin 
artırılması için birbirlerinden öğrenebilecekleri alanlar 
yaratmak 

4. Paydaş:

GençBank Türkiye Ağı 
ve 

Toplum Gönüllüleri Vakfı 

•Gençlik projeleri için oluşturulan hibe programı 
hakkında kapsamlı bir bilgi havuzu oluşturmak 
ve ihtiyaç duyan kurumların bu bilgi havuzundan 
yararlanmalarını sağlamak

•Yerel Gençlik Hibe Programı için değerler sistemi 
oluşturmak ve bu değerleri yaygınlaştırmak

•Gençlerin yerelde gerçekleştirdikleri çalışmaları ulusal 
ve uluslararası çapta görünür kılmak

•Uluslararası GençBank Ağı ile yereller arasında köprü 
işlevi görmek

•Uluslararası projelere gençlerin katılımını sağlamak. 
Uluslararası projeler hazırlamak ve yönetmek

•Ulusal toplantılar düzenlemek ve bu toplantılara 
tüm yerel GençBank ekiplerinden temsilcilerin 

katılımını sağlamak

Yürütücü Olarak 
Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın Rolü

Toplum Gönüllüleri Vakfı, Türkiye’deki GençBank 
Ağı’nın bugün için yürütücü kuruluşudur. Ancak ideal 

olan, GençBank Türkiye Ağı için bağımsız bir yürütücü 
kurulun oluşturulması ve bu kurulda farklı yerellerden 
temsilcilerin yer almasının sağlanmasıdır. Bununla 
ilgili çalışmaların 2014 yılı ortalarında hız kazanması 
hedeflenmektedir. 

Bir yürütücü olarak TOG’un sorumlulukları ve çalışma 
alanları şunlardır: 

•Projenin bilgi havuzunu oluşturmak, doküman 
hazırlamak ve bu dokümanları kolay erişilebilir hale 
getirmek

•Projenin eğitimlerini üstlenmek, yerel eğitimlere 
eğitmen ve kolaylaştırıcı tahsis etmek 

•Yeni yerellerde GençBank oryantasyonları düzenlemek

•Ulusal toplantılar ve eğitimler düzenlemek ve her yerel 
GençBank’tan bu eğitimlere temsilci davet etmek 

•Uluslararası GençBank Destek Ağı’nın Türkiye 
temsilciliğini yürütmek ve uluslararası proje ve 
anlaşmalarda rol almak

•Uluslararası eğitim ve toplantılara yerel kurum 
temsilcileri ile GençBank gönüllülerinin katılımını 
sağlamak
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GençBank 
Projesi Temel

 Eğitimleri

GençBank’ta
Eğitimler

Oğuzhan ÇaçamerBİLGİ NOTU:

Yaşadıkları yerde GençBank projesinin çekirdek 
ekibinde yer alan veya çekirdek ekip tarafından 
ulaşılan gençler birçok sosyal sorumluluk projesini 
hayata geçiriyor. Bu durum, gençlerin sürekli olarak 
yeni tecrübeler edinmelerine, farklı durumlarla 
karşılaşmalarına, birçok insanı projelerine dahil 
etmelerine, kendi aralarında görev dağılımı ve 
iş bölümü yapmalarına ve beraber çalışmayı 
öğrenmelerine zemin hazırlıyor aslında. Bu akış 
içerisinde yerelde çalışan gençlerin zaman zaman 
desteğe ihtiyacı oluyor. İşte bu ihtiyaçlar proje 
süresince yereldeki ekibe yapılan ziyaretler ve yerel 
eğitimlerle gideriliyor.

Eğitim İhtiyacı Nasıl Belirleniyor? 

“GençBank yerelindeki eğitim ihtiyacı nasıl 
belirleniyor?” sorusunun cevabını vermeden önce 
değinilmesi gereken bir nokta var. Bu nokta, ihtiyacın 
ne olduğunun doğru analiz edilmesi ve o ihtiyacın 
eğitimlerle mi yoksa başka bir araçla mı giderilmesi 
gerektiğinin saptanması. Dolayısıyla atılması 
gereken ilk adım, gençlerin ihtiyaçlarının doğru analiz 
edilmesi ve bu analiz sonucunda eğitime ihtiyaç olup 
olmadığının tespiti. 

Eğitim dediğimiz kavram sadece bilgi vermeyi, beceri 
geliştirmeyi ya da gençlerin tutumlarını değiştirmeyi 
hedefleyen bir kavram değil, bu üç dinamiğin aynı 
çatı altına alması gereken bir kavram eğitim. 

Örneğin gençlerin tek ihtiyacının projeye dair teknik 
bilgi olduğunu varsayalım. “GençBank projesinin 
hedef kitlesi hangi yaş aralığında?” sorusunun cevabı 
için bir eğitim organize etmeye gerek yok, böyle bir 
bilgi pekala yazılı olarak da gençlere ulaştırılabilir. 

Eğitimler katılımcılarına bir öğrenme ortamı yaratan 
alanlardır ve bu öğrenme ortamı tamamiyle bilgi 
aktarımından oluşmamalı. Bilginin kullanılması, 
tutuma yansıması ve bunlarla beraber gençlerin 
becerilerinin artması bu öğrenme ortamının en temel 
noktaları.

Bir GençBank projesi içerisinde temel olarak 
yapılması tavsiye edilen bazı eğitimler var. Kısa kısa 
paylaşmakta fayda olacağını düşünüyorum.

GençBank Projesi Başlangıç Eğitimi 

Projenin genel amacını, işleyişini, organizasyon 
yapısını, metodolojisini, temel proje döngüsünü, 
ekip çalışmasını içeren eğitim. Çekirdek ekiplerde yer 
alacak tüm gençlerin katılmasının gerekli olduğu bu 
eğitimde katılımcıların projenin genel işleyişine hakim 
olmaları hedefleniyor.
 

Sivil Toplum ve Gönüllülük Eğitimi 

Çekirdek ekip üyelerinin ve proje uygulayıcısı gençlerin 
katılmasında fayda olan eğitim. Yapılan çalışmanın 
ana zemininin ne olduğu, sivil toplum kavramının 
temeli olan “birlikte iyi yaşam” felsefesinin aslında 
GençBank projesinin de temel dayanağı olduğu, 
gönüllü olmanın, inisiyatif almanın ve örgütlenme 
kültürünün önemi, eğitimde değinilen konulardan. 

Proje Yönetimi Eğitimi 

Dönem içinde çekirdek ekip tarafından ulaşılan ve 
proje uygulamak isteyen gençlerin katıldıkları eğitim. 
Bir fikir nasıl proje haline getirilir, bir sosyal sorumluluk 
projesini hayata geçirmek için hangi adımlar takip 
edilmeli gibi konu başlıklarını içerir. Belki de proje 
sahasının en önemli eğitimi. GençBank, yerellerde 
gençlerin yaptığı projeler kadar var olan bir proje. Bu 
noktada projelerin kalitesini ve sayısını artırabilmek 
adına proje yönetimi eğitimleri yol gösterici ve 
cesaretlendirici bir rol üstlenmekte. 

Ekip Çalışması ve İletişim Eğitimi 

Dönem içinde özellikle çekirdek ekibin kendi içindeki 
iletişim eksiklikleri, ekip çalışmasında görev dağılımı, 
sorumluluktan kaçma ve çatışma gibi sorunların 
giderilmesine yönelik yapılan eğitimlerdir. Etkili 
iletişim yöntemleri, ekip çalışmasının önemi, ekip 
ruhu ve güven duygusu gibi başlıkları içerir.
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Toplumsal Cinsiyet Eğitimi 

Özellikle Türkiye gibi ataerkil toplumlarda kadın ve erkek 
eşitsizliğinin temelini oluşturan bir kavram “toplumsal cinsiyet”. 
Kısaca toplumun kadına ve erkeğe birtakım roller biçmesi ya da 
birtakım iş/görevleri kadına ve erkeğe yaftalaması diyebiliriz. 
GençBank projesi sahalarında da ekip çalışmasını, kadınların proje 
yapma konusundaki girişimci ruhlarını en çok olumsuz etkileyen 
dinamiklerin başında gelmekte. Dolayısıyla gençlerle çalışılan bu 
projede, toplumsal cinsiyet eğitimlerinin gençlerin, özellikle genç 
kadınların performansını artırdığını söylemek mümkün. 

Gençlik ve Sosyal Haklar Eğitimi 

Bir gençlik projesi olan GençBank projesinde gençlik kavramının 
konuşulmaması düşünülemez. Genç olmak, Türkiye’de gençlik, 
gençlerin toplum içindeki yeri ve sosyal hakları bu eğitim içinde 
yer alan ana başlıklar. GençBank projesi gönüllülerinin neyi neden 
yaptıklarını daha iyi kavramalarını ve dolayısıyla sahiplenmelerini 
destekleyici bir eğitim Gençlik ve Sosyal Haklar Eğitimi. 

Sosyal Medya Eğitimi 

Sosyal medyanın hayatımızın tam ortasında olduğu bir dönemi 
yaşıyoruz. Özellikle gençlerin zamanının büyük bir bölümünü 
ayırdığı sosyal medyanın proje ekibi tarafından etkili kullanılması, 
projenin yaygınlaşması, destek bulması ve tanınırlığı açısından 
çok önemli. Her konunun olduğu gibi sosyal medya kullanımının da 
bilimsel bir yönü var. Bu noktada gençlerin doğru yönlendirilmeleri 
ve becerilerini bu yönde geliştirmelerini sağlamak adına yapılan 
eğitimler sosyal medya eğitimleri. 

Eğitim Metodu? 

Belki de en önemli sorulardan birisi hangi eğitimlerin 
nasıl gerçekleştirilmesi gerektiği, yani hangi öğrenme 
yönteminin tercih edilmesi gerektiği sorusu. Tıpta 
kullanılan bir tabir var “Tıpta hastalık yoktur, hasta 
vardır. Her hastalığın her hasta için tedavisi farklı 
olmalıdır” diye. İşte eğitim de böyle bir husus. Ancak 
gençlerin nasıl öğrendiklerine dair yapılan birçok 
çalışma ve deneyim mevcut. Bu çalışmalar neticesinde 
ortaya çıkan istatistiklerden birisi şöyle diyor: Gençler 
okuyarak öğrendikleri bilgilerin ortalama %10’unu, 
dinleyerek öğrendikleri bilgilerin ortalama %20’sini, 
görerek öğrendikleri bilgilerin ortalama %30’unu ve 
sözlü paylaşımla aldıkları bilgilerin ortalama %70’lik 
bir kısmını hatırlayabiliyorlar.1 Gençler öğrenme 
sürecinin aktif bir parçası oldukları sürece “devamlı 
öğrenme” oranları dikkat çekici bir şekilde yükseliyor. 
Alt grup çalışmaları ve bu gruplardaki tecrübe 
paylaşımları öğrenme sürecinde çok önemli iki nokta. 
Gençler öğrenme süreçlerinde sözlü paylaşımlarda ve 
bire bir uygulamalarda bulunduklarında öğrendikleri 
bilginin %90’ını hatırlayabiliyorlar. Birçok genç 
uygulayarak/yaparak daha iyi öğreniyor. Dolayısıyla, 
pratik etme ve uygulama için alan açmak önemli 
gençler nasıl öğreniyorlar sorusunun cevabında. Tüm 
bu istatistikler ışığında baktığımız zaman GençBank 
projesi bünyesindeki eğitimlerde kullanılan formel 
olmayan eğitim yaklaşımı ve deneyimsel öğrenme 
metodunun formel eğitimlere göre çok daha verimli 
olduğunu söylemek mümkün.      

1  http://oregon.4h.oregonstate.edu/sites/default/files/
HowChildrenLearn.pdf



80 81

Bir GençBank’ın 
Kurulması ve 
Yerel Hibe 
Programı 
Döngüsü 

ençBank’lar kurulduktan sonra belirli bir döngü içerisinde 
faaliyetlerini sürdürüyorlar. Bu başlık altında bir 
GençBank’ın kuruluş aşamasından başlanarak tüm işleyiş 

süreci anlatılmaya çalışıldı.  

Buradaki her aşamayla ilgili aktarım elbette öneri niteliğinde. 
Her GençBank’ın birebir aynı süreci yaşamasını istemek 
veya ümit etmek hata olur. Yurtdışı örnekleri incelenerek ve 
Türkiye’de geçirilen yaklaşık 3 yıllık deneyimiyle birlikte artık 
referans olabilecek adımlar belirlendi. Bu adımların bazıları için 
kolaylaştırıcı notlar, bazıları içinse formlar hazırlandı. 

Evsahibi 
Kuruluşun 

Ön Hazırlıkları

GençBank’ların tüm faaliyetleri gençler tarafından 
yürütülür, ancak gençlere giriş yapabilecekleri kapıyı 
aralamak gerekir. Öncelikle GençBank çekirdek 
ekibinin çalışmalarını birebir takip edecek ve ihtiyaç 
duydukları noktalarda destek olacak profesyonel çalışan 
belirlenmelidir. Bu kişinin gençlik çalışmasına yatkın 
ve gençlerle iletişimi kuvvetli bir kişi olması beklenir. 
GençBank’ların tüm faaliyetlerinde, evsahibi kuruluşun 
gençlerin yanında olduğunun hissedilebilmesi, bu desteği 
sağlayacak olan kişiye başlıdır. 

GençBank’ların yıl içerisinde dağıtacağı hibenin 
belirlenmesi ve tahsis edilmesi için ön çalışmanın 
yapılması gerekir. Ekip daha sonra yerel kaynağı 
harekete geçirmek için çalışmalar gerçekleştirecektir, 
ancak evsahibi kuruluş bir miktar nakit paranın gençler 
tarafından hibe olarak dağıtılabileceği güvencesini 
önceden sağlamalıdır. Bu kaynağın bir defada verilmesi 
gerekli değildir, önemli olan gençlerin kullanabilecekleri 
bir kaynağın olduğu bilgisine sahip olmalarıdır. 

GençBank ekipleri, çalışmalarını kendilerine ait bir 
mekanda gerçekleştirmelidirler. Bu mekan evsahibi 
kuruluşun bir odası, gençlik merkezinde bir oda veya 
düzenli olarak kullanabilecekleri bir toplantı salonu 
olabilir. Evsahibi kuruluş, GençBank ekipleri çalışmalarına 
başlamadan önce  mekansal ihtiyacın farkında olmalı ve 
gençlere önerilerde bulunabilmelidir. 
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GençBank üyesi gençler kendi yerellerinde GençBank 
Yerel Hibe Programı’nı etkili bir şekilde yürütebilmek 
için gerekli bilgi ve becerileri edinmek üzere bir eğitim 
programına tabi tutulurlar. 

Eğitim programı, 5 gün süren Başlangıç Eğitimi 
ile başlar ve yıl içerisinde ekibin ihtiyaçlarına göre 
kapasite artırma eğitimleri devam eder. Başlangıç 
Eğitimi, GençBank Türkiye Ağı koordinasyon ekibi 
tarafından Türkiye’deki tüm GençBank’lar için ortak 
düzenlenmiş bir eğitim olabileceği gibi, o yerel veya 
bölge için tasarlanmış bir eğitim de olabilir. GençBank 
çekirdek ekibi üyelerinin eğitimleri için GençBank 
Türkiye Ağı ile iletişimde olunmalıdır. 

Başlangıç  Eğitimi’nde gençlerin ihtiyaçları, Türkiye’de 
gençlik alanında yapılan çalışmalar ve proje ortakları 
hakkında GençBank üyelerine bilgi verilir. Gönüllülük, 
sivil toplum, proje yönetimi, kaynak geliştirme, ekip 
oluşturma, karar alma, hibe kriterlerinin oluşturulması 
ve mülakat teknikleri gibi konularda becerilerin 
geliştirilmesine çalışılır. GençBank üyelerinin yerelde 
destekleyecekleri projeleri belirlerken toplumsal 
cinsiyet eşitliği ve fırsat eşitliği gibi temel ilkeleri 
gözetmelerine yönelik uygulamalar yapılır. 

Başlangıç Eğitimi’nin sonunda her yerel GençBank 
ekibi, kendi eylem planını oluşturarak çalışma takvimi 
belirler ve proje koordinatörü ile iletişimi sürdürecek 
yerel ekip koordinatörünü seçilir. Eğitim sonrası ise 
GençBank’ın çalışma mekanı düzenlenir. 

GençBank 
Çekirdek 
Ekibi’nin 

Oluşturulması

GençBank faaliyetlerini yürütecek olan 6-8 kişilik 
GençBank çekirdek ekibi, o yereldeki 15-25 yaş arası 
gençler arasından açık çağrıyla yüz yüze görüşmeler 
sonucunda belirlenir. 

GençBank projesi ve başvuru sürecinin geniş bir 
kitleye duyurulması için ilgili yerelde gençlerin uğrak 
mekanlarına (okul, üniversite, gençlik merkezi, 
kıraathane, yurt, internet cafe, spor sahaları, 
sinemalar, alışveriş merkezi vb.) afişler asılabilir ve 
yerel medya kuruluşlarının desteği alınır. Benzer 
şekilde sanal ortamda da çeşitli sosyal ağlar (facebook, 
twitter vb.) ve yerel/ulusal haberleşme grupları 
aracılığıyla duyurular yaygınlaştırılır. Ayrıca tüm proje 
yerellerinde, gençlerin katılımıyla bir tanıtım toplantısı 
gerçekleştirilir; burada da proje hakkında bilgi verilerek 
ilgi duyan gençler GençBank üyesi olmak üzere başvuru 
yapmaya davet edilir. Bu süreçte, projeyle ilgili ayrıntılı 
bilgi edinmek isteyenlerin başvurabileceği ve herkesin 
kolaylıkla ulaşabileceği -bir facebook sayfası gibi- bir 
platform oluşturulur ve tüm duyuru kanallarında 
gençler bu platforma yönlendirilir. 

Ekipte yer almak isteyen gençlerden basit bir başvuru 
formu doldurmaları talep edilir. Başvuru formları 
evsahibi kuruluşun göstereceği mekanda ve internet 
ortamında toplanır. Başvuru formundaki gerekli bilgileri 
dolduran ve başvuru kriterlerini sağlayan gençler yüz 
yüze görüşmeye davet edilir. Görüşmeler, gönüllü 
çalışmalarda deneyim, yerel gençlik ihtiyaçlarına dair 
farkındalık, motivasyon, liderlik özellikleri ve becerileri 
doğrultusunda değerlendirilerek 5-7 arası genç kendi 
yerelinde GençBank’ın koordinasyon ekibi üyesi olmak 
üzere belirlenir. Gençlerin seçiminde yaş ve cinsiyet 
dağılımı dengesine özen gösterilmeli ve her gençlik 
grubuna eşit fırsatlar sunulmalıdır. 

GençBank 
Başlangıç 

Eğitimi
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Her yerel GençBank, kendi hibe programının 
önceliklerini belirlemek için kendi bölgesinde gençlerle 
basit bir yerel araştırma gerçekleştirir.

Bu bir anket formu, video röportaj, ses kaydı, yüz yüze 
görüşme olabilir. Önemli olan projenin gerçekleşeceği 
yerde gençlerin kendilerine ve yaşadıkları yere dair 
düşüncelerini öğrenebilmektir. Araştırma, GençBank 
üyelerinin doğrudan veya dolaylı olarak ulaşabildiği 
kurum, mahalle vb. ortamlarda 15-25 yaş arası 
gençlere uygulanır. Araştırmada gençlere en önemli 
sorunları, yaşadıkları yere dair düşünceleri, sorun 
olarak gördükleri ve değiştirmek istedikleri şeyler 
sorulur. Olabildiğince fazla sayıda gence ulaşılmaya 
çalışılır. 

Her GençBank’ın gerçekleştirdiği araştırma sonuçları 
GençBank Türkiye Ağı’nda paylaşılır ve bu sonuçlar 
gençlerin en önemli sorunlarının tespitinde kullanılır.

Gençlerin 
İhtiyaçları Yerel 

Araştırması
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Yerel Hibe 
Programı 

Duyuruları

Her GençBank, yerel hibe programının açıldığını 
ve belirlenen öncelikleri yerelindeki gençlere 
duyurur. Hibe programının duyurusunu yine 
yerellerdeki GençBank ekipleri kendi metotlarıyla 
gerçekleştirirler. Duyurular afiş, broşür, ses kaydı 
ve sosyal medya aracılığıyla okul, dershane, 
internet kafe, kafe, gençlik merkezi ve spor 
salonu gibi gençlerin sıklıkla uğradığı ve zaman 
geçirdiği mekanlarda gerçekleştirilir. 

Duyurularda, GençBank’ın oluşturulması 
aşamasında olduğu gibi, hem gerçek mekanların 
hem de sanal ortamın etkin kullanılabilmesi 
teşvik edilir ve yerel medyanın desteğinden 
faydalanılır. Duyuru çalışmalarını yürütmek 
GençBank üyelerinin sorumluluğundadır, ancak 
süreç evsahibi kuruluş tarafından da desteklenir. 
Duyuru adresleri için izin alınması gerekebilir 
(örneğin ilçe milli eğitim müdürlükleri, okul 
müdürlükleri vb.). 

Duyuruların ne kadar süre açık kalacağı 
GençBank ekiplerince belirlenir. En az bir ay 
süreyle duyuruların yinelenmesi ve açık kalması 
önerilir.

Duyurular sırasında Gençbank projesinin 
tanıtımı için ekip tarafından belirlenecek 
tarihlerde oryantasyon(lar) gerçekleştirilmesi 
önerilir. Bu oryantasyon(lar)da GençBank 
ekibinin faaliyetleri tanıtılır ve neden gençler için 
böyle bir projenin yapıldığı anlatılır. Gençlik ve 
sosyal sorumluluk projelerinden örnekler verilir. 
Başvuru formu tanıtılır ve gençler başvurmaları 
için teşvik edilir. 

GençBank hibe duyurularında kullanılacak olan 
materyallerin hazırlığında evsahibi kuruluşun 
çoğu zaman destek olması gerekmektedir. 
Özellikle tasarım ve basım işleri için GençBank 
çekirdek ekibine bu aşamada destek olmak 
önemlidir. 

Araştırmanın sonuçları GençBank çekirdek ekibi tarafından bir 
araya getirilir ve değerlendirilir. Sonuçlar yereldeki gençler için 
en önemli sorunların belirlenmesi için analiz edilir. Buna göre 
her GençBank kendi yerelinde yürüteceği hibe programının 
önceliklerini ve/veya temasını belirler.

Öncelikli konuların/temanın belirlenmesi, o yereldeki ortak 
sorunlara dair gerçekleştirilebilecek çalışmaların önünü açmak 
için oldukça önemlidir. Aynı zamanda GençBank çekirdek 
ekibinin bir arada yürüteceği ilk faaliyet olması dolayısıyla 
ekip dinamiklerinin belirlenmesi için de değerlidir. 

Yerel hibe programının öncelikleri belirlenirken dikkat edilmesi 
gereken konulardan biri, kapsamın çok daraltılmamasıdır. 
Kapsamı daraltmak, proje fikirleriyle daha sonra GençBank’lara 
başvuru yapacak olan gençlerin fikirlerinin önünü kapatabilir. 

Araştırma sonuçlarının hibe programının kapsamını aşan 
sorunlara (istihdam, barınma vb.) işaret etmesi durumunda, 
sorunlar sıralamasında bunları takip eden konular hibe 
programının önceliği olarak belirlenir.

15-25 yaş arası gençler, kendi toplumsal duyarlılık projelerini gerçekleştirmek 
için hibe programından faydalanmak üzere başvurularını yerel GençBank’a, 
başvuru çağrısında belirtildiği şekillerde iletirler. 

Başvuran projelerde, en az 3 gencin bulunduğu bir ekip tarafından geliştirilmiş 
ve ilgili GençBank’ın kapsadığı bölgede uygulanacak olması, son başvuru 
tarihinden önce iletilmesi, herhangi bir siyasi veya dini propaganda taşımaması, 
tamamının gençler tarafından yürütülecek olması, gençleri bire bir ilgilendiren 
konularda ve/veya sosyal sorumluluk esasına dayanarak hazırlanmış olması 
kriterleri aranır. 

Başvuru formlarının gençlerin kolayca doldurabileceği, kısa ve anlaşılır bir 
formatta olması esastır. Formlarda projenin amacı, faaliyetleri ve proje ekibine 
dair sorular bulunur.

Proje, hibe, başvuru, kriter, sosyal sorumluluk gibi kelimeler gençlerin gündelik 
hayatlarında sıklıkla kullandıkları kelimeler değildir. Bu nedenle başvurmak 
isteyen gençleri motive edecek ve bilgilendirecek toplantılar düzenlenmesi 
önerilir. Gençlerin bir araya geldiği bu toplantılar, gerektiği durumlarda “yerel 
kapasite geliştirme eğitimleri” şeklinde düzenlenebilir. Eğitimlerin içeriğinde 
gençlik, sosyal sorumluluk ve proje yazma konularına değinilir.

Yerel Hibe 
Programı 

Önceliklerinin 
Belirlenmesi

Proje 
Başvurularının 

Kabulü 
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Her GençBank, kendisine ulaşan başvuru 
formlarını ön elemeye tabii tutarak yüz 
yüze görüşmelere çağrılacak başvuru 
sahiplerini belirler.

Ön elemeler, projelerin başvuru 
kriterlerine uygunluğuna göre yapılır. 
Koşulları sağlayamayan veya istenilen 
bilgileri sunmamış olan başvurular 
bu aşamada elenir. Elenen başvuru 
sahiplerine eleme sebeplerine dair 
genel bilgilendirme içeren bir e-posta 
gönderilir. Ön elemeyi geçemeyen 
her bir projenin neden geçemediği 
bilgisi, elektronik ortamda saklı 
tutulur. Ön elemeyi geçen projeler ise, 
GençBank’ın –varsa- sosyal medya 
adreslerinde, yereldeki merkezinde ya 
da gerekli görülecek diğer mekanlarda 
görünür olacak şekilde açıklanır. 

Yüz Yüze 
Görüşmeler

Ön elemeyi geçen başvuru sahipleri 
ile proje fikirlerini daha detaylı olarak 
öğrenmek ve motivasyonlarını tespit 
edebilmek için yüz yüze görüşmeler 
gerçekleştirilir. Her GençBank, ön 
elemeyi geçen başvuru sahiplerine 
e-posta veya telefon aracılığıyla 
ulaşarak mülakat için gerekli bilgileri 
iletir ve sürecin devamı hakkında 
bilgi verir. Her yüz yüze görüşmeye 
en az 3 GençBank üyesi katılmalıdır. 
Görüşmeleri gerçekleştirecek olan 
GençBank üyelerinin görüşme yapılan 
kişi ile daha önceden tanışmıyor 
olmasına mümkün olduğunca özen 
gösterilmelidir. Böylelikle, yapılacak 
olan değerlendirmede tarafsızlık 
korunmuş olacaktır. 

Yüz yüze görüşmelerde, sunulan proje 
fikrinin yaratıcılığı, gençler tarafından 
geliştirilmiş ve uygulanacak oluşu, 
kaynakların etkin kullanımına dair 
gösterdiği özen ve yaratacağı etki 
hakkında daha fazla bilgi edinmek 
hedeflenir.

Ön Eleme
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Yüz Yüze 
Görüşme 
Raporları

Yüz yüze görüşmeleri gerçekleştiren 
her GençBank üyesi, katıldığı 
görüşmelerle ilgili kısa bir rapor 
yazar. Bu raporun hazırlanması, 
görüşmelerde yer alamayan ekip 
üyelerinin bilgilendirilmesi ve 
GençBank’ın hafızası için önemlidir. 

Yüz yüze görüşme raporları, projenin 
değerlendirme kriterlerini ne kadar 
sağladığına dair GençBank üyesinin 
görüşlerini ve diğer gözlemlerini 
içerir. Raporların yazılması, karar 
aşaması için sağlayacağı verinin 
dışında, GençBank üyelerinin de 
sorumluluklarını ciddiyetle ve tarafsız 
olarak yerine getirmelerini teşvik 
etmek için önemli bir aşamadır.
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Karar

Yüz yüze görüşme raporları doğrultusunda, 
mümkünse o yereldeki tüm GençBank 
üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilecek bir 
toplantıda, hibe almaya hak kazanan projeler 
GençBank çekirdek ekibinin hemfikir olduğu 
bir metotla belirlenir. Karar verilirken farklı 
metotlar kullanılabilir. Doğrudan oylama 
yapılabileceği gibi o GençBank için önemli 
olan kriterlere puan verilerek, proje için puan 
tablosunda ağırlıklı değerlendirme yapılabilir. 

Bir projeye verilebilecek azami hibe tutarı 
evsahibi kuruluş ve GençBank ekibince daha 
önceden belirlenmiş olmalıdır. Bu tutar, yerel 
kaynak geliştirilerek artırılabilir. Eldeki toplam 
hibe fonunu, projelerin niteliği ve önceliklere 
uyumuna göre gelen başvurulara paylaştırmak 
GençBank’ın takdirindedir. Kararların 
alınmasında, mümkün olduğunca oybirliği 
aranır; bunun mümkün olmadığı durumda ise, 
oyçokluğu ile karar verilebilir.

Karar verirken dikkat edilecek diğer bir konu, 
proje fikri sahipleri ile GençBank çekirdek ekibi 
üyelerinin tanışıklığıdır. Bu tür durumların 
önüne geçmek için, proje fikri sahibini tanıyan 
veya daha önceden ilişkisi olan GençBank ekip 
üyeleri o projenin değerlendirmesine katılmaz. 

Her GençBank, değerlendirme sonuç-
larını başvuru sahiplerine bildirir. 
Hibe programından faydalanamayan 
proje sahiplerine projelerinin kabul 
edilmediği bilgisi e-posta veya 
telefonla iletilir. Kararın gerekçesi 
ayrıntılı bir şekilde yazılmalı ve 
proje sahibinin yine başvurabileceği 
belirtilmelidir.  

Programdan faydalanmak üzere 
seçilen projeler, ön eleme sonrasında 
olduğu gibi, GençBank sosyal medya 
adreslerinde ve yereldeki GençBank 
çalışma mekanında ilan edilir. Ayrıca, 
proje sahiplerine e-posta ve telefonla 
karşılıklı iyi niyet anlaşmasının 
yapılabilmesi için yer ve tarih bildirilir. 

Sonuçların 
Açıklanması

Proje 
Anlaşmaları 

(Sözleşmeler)

Hibe programından faydalanmaya hak 
kazanan proje sahipleri ile GençBank arasında, 
hibenin kullanım koşullarını belirleyen bir 
anlaşma yapılır. Bu anlaşmalar basit bir 
dille, kısa ve öz olarak hazırlanır ve proje 
başvuru formlarına eklenir. Başvuru formunda 
faaliyet planı ve takvim olmalıdır. Hibenin tek 
seferde değil, faaliyet planının gerektirdiği 
harcamalara göre proje sahibine aktarılması 
bu anlaşmalarda belirtilmelidir. 

Anlaşmalar, temel olarak hukuki bir 
yaptırımdan ziyade hem proje sahiplerinin hem 
de GençBank üyelerinin projelerin uygulanması 
sürecini ve bu süreçte kendilerine düşen 
sorumlulukları benimsemelerini hedefler. 
Hatta dileyen GençBank, bu anlaşmaları 
temsilen imzalarken bir kutlama etkinliği bile 
düzenleyebilir. 

Projeler için 
Yerel Kaynak 
Geliştirme ve 

Bağış Etkinliği 

Hibe programı kapsamında gençlerin projelerine 
sağlanacak desteğin artırılabilmesi ve projelerin 
faaliyetlerine daha fazla gencin katılabilmesi için 
her GençBank kendi yerelinde kaynağı harekete 
geçirmek için çalışmalar yürütür. Bu çalışmaların 
hedefi GençBank’ların yereldeki bilinirliğini 
artırmak ve yerel halkta ve kurumlarda toplumsal 
duyarlılığa dair farkındalık yaratmaktır. 

Desteklenecek projelere karar verildikten ve 
kamuoyuna duyurulduktan sonra, projelere 
yerelden destek sağlamak için etkinlik 
düzenlenebilir. Bu etkinlik GençBank tarafından 
hazırlanan, yerelin tüm önde gelen isimlerinin, 
velilerin, öğretmenlerin, esnafın davet 
edileceği bir “Bağış Gecesi Etkinliği” şeklinde 
kurgulanabilir. Bağış etkinliğinde, hibe almaya 
hak kazanan tüm proje sahipleri proje fikirlerini 
anlatan kısa sunumlar gerçekleştirir. Proje fikri 
ile hangi sorunu çözmek için adım attığını ve 
projenin beklenen olumlu sonuçlarını anlatır. 
Sunumlar tamamlandıktan sonra dinleyicilere 
projeler için destek çağrısı yapılır ve destek olmak 
isteyenlere söz verilir. Bu destek maddi veya ayni 
olabileceği gibi işgücü şeklinde de olabilir. 

Bağış etkinliğinin önemli bir amacı, gençler 
ile yetişkinler arasında anlayış ve güven 
ortamının yaratılmasıdır. Bu nedenle toplam 
bağış miktarından daha önemli olan, bu tür 
bir etkinlikte gençlerin fikirlerinin yetişkinler 
tarafından dinleniyor ve destekleniyor olmasıdır. 
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Hibeden faydalanan projelerin uygulama aşamasında 
GençBank üyeleri proje sahipleriyle  iletişimi  
sürdürür  ve uygulama sürecini izler. İzleme sürecini 
kolaylaştırmak adına, desteklenecek projelerin 
GençBank ekip üyeleri tarafından paylaşılması 
önerilmektedir. 

Çekirdek ekip üyeleri proje faaliyetlerini yerinde 
ziyaret eder ve yaşanan sorunların aşılması için proje 
sahiplerine destek olur. Projelerin izlenmesi hem 
uygulama sırasında karşılaşılan engelleri tespit etmek 
ve bunların aşılmasını kolaylaştırmak için gereklidir, 
hem de GençBank üyelerinin kendi yürüttükleri 
sürecin sonuçlarına dair geribildirim almaları ve 
böylelikle kendi öğrenme süreçlerini tamamlamaları 
açısından önemlidir. Her GençBank, uygulama 
sürecinin sonunda, fondan faydalanan projelerin 
hedeflerine ne kadar ulaşmış olduğuna dair kısa ve öz 
bir değerlendirme notu hazırlar. 

Projelerin mali izlemesi de GençBank ekip üyelerince 
gerçekleştirilir. Mali izleme, nakdi kaynakların 
kullanımında fiş ve fatura gibi harcama belgelerinin 
proje sahiplerince toplanması ve raporlanması 
anlamına gelmektedir. Tüm proje sahipleri, projenin 
mali raporunu hazırlar ve yerel GençBank ve diğer 
kaynak sağlayıcılara iletir. Mali raporların hazırlanması 
için GençBank’lar ilgili harcamaların fiş ve faturalarını 
işledikleri bir harcama formu kullanırlar. 

Projelerin 
Uygulanması ve 

İzleme & Destekleme 
& Değerlendirme

Kapanış 
Etkinliği 

& Kutlama

Projelerin uygulama döneminin sonunda, tüm 
GençBank üyelerinin katılımıyla yerellerde kutlama 
etkinliği düzenlenir. Bu etkinliğe yereldeki tüm ilgililer 
ve aileler de davet edilir. Bu kapanış buluşmasında 
süreçte karşılaşılan zorluklar ve elde edilen başarılar 
tüm proje sahiplerinin aktarımıyla değerlendirilir. 
GençBank çekirdek ekibi üyeleri de değerlendirmelerini 
paylaşır. Projeler arasından isteyenler çalışmalarını 
sunduktan sonra, bir sonraki dönem için duyurular 
yapılır ve uygulamada geliştirilebileceklerle ilgili 
geribildirimler alınır. 

Kapanış buluşmasının asıl amacı, emeği geçen 
herkesin tebrik edilmesi ve elbette eğlenmektir. 
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Proje Ekibi 
ve 
Yazılarıyla 
Katkıda 
Bulunanlar

Can Ercebe / proje koordinatörü 

1981 Ankara doğumlu. Hacettepe Üniversitesi 
Sosyoloji bölümünden 2004 yılında mezun oldu. 
Gençlik alt kültürleri ve suçluluğu ile ilgilendi. 2007 
yılında aynı bölümde yüksek lisansını bitirdi ve doktora 
çalışmasına başladı. Toplum Gönüllüleri Vakfı’nda 
2007-2011 yılları arasında saha koordinatörlüğü yaptı 
ve 2011’den bu yana GençBank projesi ekibinde yer 
alıyor. 

Nilay Küme / proje asistanı – gönüllü koordinasyonu

Dokuz Eylül Üniversitesi Uluslararası İlişkiler 
bölümünden 2010 yılında mezun oldu. Toplum 
Gönüllüleri Vakfı ile öğrencilik yıllarında tanıştı, çeşitli 
projelerde gönüllülük ve eğitmenlik yaptı. Mezun 
olduktan sonra çeşitli STK’larda çalışmaya başladı. 
2012 yılından beri GençBank projesinde gönüllü 
koordinasyonundan sorumlu. 

Agata Fortuna / proje asistanı – uluslararası ilişkiler

2007 yılında Lodz Üniversitesi Siyaset Bilimi ve 
Uluslararası İlişkiler bölümünde yüksek lisans yaptı. 
2011 Jagiellonian Üniversitesi Türkoloji bölümünden 
mezun oldu. 2009 yılında Toplum Gönüllüleri 
Vakfı’nda Avrupa Gönüllü Hizmeti yaptı. 2011’den beri  
GençBank projesi çalışmaları içerisinde yer alıyor ve 
projenin uluslararası ilişkilerini sürdürüyor. 

2007 yılında üniversite hayatı ile beraber sivil 
toplum ve gençlik alanında çalışmaya başladı. Birçok 
projede gönüllülük ve sivil toplum, ekip çalışması, 
proje yönetimi, gençlik konularında eğitmenlik 
yaptı. 2012 yılından itibaren GençBank projesi 
yerel eğitimlerini ve ulusal toplantılarını planlayıp 
gerçekleştiren ekipte aktif olarak yer almaktadır. Aynı 
zamanda 2013 Eylül ayından itibaren Beykoz Lojistik 
Meslek Yüksekokulu’nda öğretim görevlisi olarak 
çalışmaktadır.

Oğuzhan Çaçamer /yerel eğitimler koordinasyonu
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Yazılarıyla 
Katkıda 
Bulunanlar:

Neslihan Öztürk /video dokümantasyon

1980 yılında İstanbul’da doğdu. 2003-2006 yılları 
arasında Toplum Gönüllüleri Vakfı’nda saha 
koordinatörlüğü ve 2007-2012 yılları arasında da 
İstanbul Bilgi Üniversitesi Gençlik Çalışmaları Birimi 
bünyesinde yürütülen projelerde proje koordinatörlüğü 
yaptı. Halen İstanbul Bilgi Üniversitesi Sahne Sanatları 
bölümünde lisans öğrenimi görmektedir. 

F. Mahir Çakaloz/ izleme & değerlendirme uzmanı 

1981 yılında doğdu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji 
ve Psikoloji bölümlerini bitirdi ve Paris’te felsefe 
yüksek lisansı yaptı. Sinema, tiyatro, müzik, romanlar, 
şiirler, spor, go, tango gibi şeyleri sevdi ve biraz da 
ilgilendi. Senelerdir çeşitli stk’larda eğitmenlik, 
eğitmen eğitmenliği, proje izleme değerlendirme 
uzmanlığı yapmaktadır.

Uğur Elhan / izleme & değerlendirme uzmanı

Sosyoloji mezunu, İnsan Hakları Hukuku yüksek lisans 
öğrencisi. 2003 yılından beri sivil toplum ve gençlik 
alanıyla ilişkili. Sivil alandaki projelerde kolaylaştırıcı 
ve izleme-değerlendirme uzmanı olarak yer alıyor. 
Son olarak Genç Hayat Vakfı’nda gençlik araştırmaları 
koordinatörü olarak çalıştı. 2013 yazından beri MitOst 
e.V. (Berlin) derneğinde çalışıyor.  

2001 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi 
Maliye bölümünde lisansını, 2004 yılında Marmara 
Üniversitesi Kalkınma İktisadı ve İktisadi Büyüme 
programında yüksek lisansını tamamladı. 2003 
yılından bu yana kadın, çocuk ve gençlik alanında 
sivil toplum kuruluşlarında çalışıyor. 2010 yılında ise 
Toplum Gönüllüleri Vakfı’nda Projeler Departmanı 
Yöneticisi olarak çalışmaya başladı. Müzik, seyahat 
ve fotoğraf sanatına olan ilgisini hayatının önemli 
bir noktasında tutmaya çalışıyor ve en uzak sahil 
dolaylarından diğer sahilleri merak etmeye devam 
ediyor.

Jülide Erdoğan / TOG projeler departmanı yöneticisi

Yörük Kurtaran/ proje danışmanı

Ankara’da doğdu. Sırasıyla TESEV, Willows 
Foundation, TÜSİAD ve İstanbul Bilgi Üniversitesi 
Gençlik Çalışmaları Birimi’nde çalıştı. 2003’ten beri 
TOG ile illişkili. Gençlik politikaları ile ilgili çeşitli 
yazıları ve kitabı mevcut.

Emrah Gürsel

1980 Adana doğumlu. İTÜ Endüstri Mühendisliği bölümünü 
ve Marmara Üniversitesi Kalkınma İktisadı Yüksek Lisans 
programını bitirdi. TOG’da saha koordinatörü ve departman 
yöneticisi olarak altı yıl çalıştı. hYd, AEGEE gibi STK’larda 
ve çeşitli kampanyalarda gönüllülük yaptı. Avrupa Gönüllü 
Hizmeti’ni, İstanbul Bilgi Üniversitesi STK Programı’nı ve 
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Eğitmen Eğitimi’ni tamamladı. 
Gençlerle ilgili iki kitabın editörlüğünü yaptı ve çeşitli yazıları 
yayımlandı. Halen farklı gruplarla eğitmen ve kolaylaştırıcı 
olarak çalışıyor ve Hafıza Merkezi’nin gençlik programını 
yürütüyor. Geçmişle yüzleşme, hafızalaştırma, demokrasi, 
katılım ve ayrımcılık temel ilgi alanları.

Sevda Kılıçalp Iaconantonio

Marmara Üniversitesi’nden Siyaset Bilimi ve Uluslararası 
İlişkiler alanında lisans derecesini aldı. Bologna 
Üniversitesi’nde Filantropi ve Sosyal Girişimcilik 
Çalışmaları yüksek lisans programını tamamladı. 
2003’ten bu yana STK’larla çalışıyor. Şu anda Indiana 
Üniversitesi’nde filantropi çalışmaları alanında doktora 
yapıyor ve TÜSEV ‘de Sosyal Yatırım Program Direktörü 
olarak çalışıyor.

Vernon Ringland

Brunel Üniversitesi’nde Gençlik Çalışmaları yüksek lisansı yaptı 
ve gençlik üzerine uzun yıllardır çalışıyor. Bir dönem  İrlanda 
Gençlik Konseyi üyesiydi. 1999 yılından beri Kuzey İrlanda’da 
faaliyet gösteren Community Foundation of NorthernIreland 
YouthBank programı koordinatörlüğünü yürütüyor. 2001 
yılından beri projenin farklı ülkelerde uygulanması ve 
yaygınlaşması için çalışmalarını yürütüyor. Halen Uluslararası 
GençBank Destek Ağı’nın koordinatörlüğünü sürdürmektedir.
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Yürütücü 
Kurum 
ve 
Destekçiler

TOG tüm bu çalışmalarını şu ilkeler çerçevesinde hayata geçirmektedir: 

Farklılıklara Saygı Farklılıklara saygılı olmak ve farklılıklarla bir arada yaşama kültürü 
geliştirmek. Herhangi bir dinin, ideolojik, siyasi, etnik vb. görüşün savunuculuğunu 
veya propagandasını yapmamak

Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik Mali raporlar dahil tüm kurumsal raporları açık 
olarak sunmak

Yerel Katılım Yerel ihtiyaca göre gençlerin öncülüğünde sivil inisiyatifler oluşturmak 
ve katılımı yaygın faaliyetler gerçekleştirmek. Yerel kaynağı harekete geçirerek so-
run çözme kapasitesini artırmak

Ekip Çalışması Hepimiz için hep birlikte anlayışını desteklemek

Yaşamboyu Eğitim Toplumun eğitim düzeyini ve kalitesini yükseltmeyi hedef-
lemek. Sorgulayan, araştıran ve bilgiye dayalı eğitimi desteklemek. Yaşayarak 
ve yaşamboyu öğrenmeye inanmak. Eğitim konusunda bilinçli bir kamuoyu 
oluşturmaya çalışmak

Girişimcilik Toplumsal sorunların çözümüne dair inisiyatif alarak harekete geçmek

Bu ilkeler çerçevesinde sürdürdüğü tüm çalışmalarıyla TOG, gençlerin toplumsal katılımıyla 
daha demokratik bir toplumun devamına ve gelişmesine katkı sağlamaktadır.

Toplum Gönüllüleri Vakfı

Yürütücü Kurum

Vakıf, gençlerin gönüllü olarak sosyal sorumluluk  
çalışmalarına katılmasını sağlayarak kişisel gelişimlerine 

katkıda bulunmak amacı ile 2002 yılında kuruldu. Gençlerin 
gönüllülük temelinde toplumsal katılımlarını arttırmakta ve her 

sene, 123’i aşkın üniversite kulübü bünyesinde yaklaşık 40.295 gencin 989’ü aşkın proje 
ve etkinliğini hayata geçirmesini desteklemektedir. Bu desteği sağlarken gönüllülük, 
proje yönetimi, insan hakları, sosyal haklar, üreme hakları, sağlık okuryazarlığı 
ve örgüt yönetimi gibi konularda eğitmen eğitimleri  ve diğer akran eğitimlerini  
gerçekleştirmekte ve ilişkide olduğu üniversite kulüplerine yerel ihtiyaca yönelik 
yüz yüze destekler sunmaktadır. Bir diğer yandan  gençlere burs ve staj imkanları 
sağlamakta ve gençlerin birbirlerinden öğrenmelerinin desteklemek amacıyla gençlerin 
hareketliliğini artırıcı öğrenme ortamları yaratmaktadır. Gençlerin toplumsal sorunlara 
yönelik fikirlerini projelere dönüştürmelerine destek olarak kaynak yaratmaya 
yönlendirmektedir. Üniversite öğrencilerinin ihtiyaçlarının kamusal düzeyde bilinirliğini 
arttırmaya yönelik araştırmalar yapmakta ve temaslar yürütmektedir.  

TOG Vakfı, Üniversite öğrenimi dışındaki gençlerle mahalle ve ilçelerde çalışma 
deneyimine, gençlik merkezlerinin ardından 2011 ile birlikte GençBank Projesi’ni ekledi. 
Proje kapsamında belediyeler, gençlik merkezleri ve yerel sivil toplum kuruluşları ile 
işbirlikleri gerçekleştirerek yerel gençlik çalışma metodu olarak  ideal bir “gençlik hibe 
programı”nın kurgulanmasında rol alıyor.
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Sabancı Vakfı Charles Stewart  Mott Vakfı

Proje Destekçisi

Charles Stewart Mott Vakfı 1926 yılında, Otomotiv 
endüstrisi öncüsü olan Charles Stewart Mott 
tarafından, kendini adadığı Flint (Michigan, ABD) 
kentinde, tamamen bireysel bir girişimle, Flint Kenti’nin 
artan nüfusunun artan ihtiyaçlarına cevap bulabilmek için kurulmuştur. 
Vakıf öncelikle toplumların ve toplumları oluşturan birey, aile, mahalle ve 
sivil oluşumların refah düzeyini arttırmaya yönelik çalışmalar yapmaktır. 
Bugün halen aynı amaçla, Flint Kenti ile diğer şehirler ve toplumlar için 
çalışmalarına devam etmektedir. 

Vakfın, Orta/Doğu Avrupa, Türkiye ve Rusya; Güney Afrika ve Amerika’da 
sürdürülen Sivil Toplum Programı’nın misyonu, sivil katılımı ve toplumsal 
gelişimi arttırabilmek için hayırseverliği (filantropi) ve kar amacı gütmeyen 
sektörü güçlendirmektir. Hibe programları hedefleri ve stratejileri her coğrafi 
bölgenin öznel koşullarına göre uyarlanmasıyla birlikte, iki ana temada Sivil 
Toplum Programı faaliyet göstermektedir. 

• İnsanları ve kar amacı gütmeyen kuruluşları güçlendirerek demokratik 
değerlerin savunulmasında aktif rol almaya teşvik etmek. (Aktif Sivil Katılım)

• Kamu yararı için daha sağlam temellerle bağış kültürünü teşvik etmek ve 
geliştirmek. (Hayırseverliğin Gelişimi)

Sivil Toplum Programı ile Vakıf, sivil hayata “Aktif Katılımın Arttırılması” 
teması kapsamında  kar amacı gütmeyen, bağımsız sivil liderlerin 
kapasitelerini geliştirmek için savunuculuk ve haklarının korunması gibi 
önemli konularda katılımcı yaklaşımları güçlendirmeyi amaçlayan aracı 
kurumlara hibe vermektedir. Ayrıca demokratik değerleri ve uygulamaları 
güçlendirmek, önemli konularda sivil girişimleri, bireysel hareketlerin 
yaygınlaştıran ağları ve kar amacı gütmeyen kurumları da desteklemektedir. 
“Hayırseverliğin gelişimi” teması altında ise, Vakıf farklı alanlarda çalışan 
kurumlara, girişimlere, ağlara, araştırma ve savunuculuk etkinliklerini yapan 
kurumlara, bilgi ve kapasite geliştirme sağlayıcılarına hibe vermekte, örgütsel 
program geliştirme alanında kurumları güçlendirmek için desteklemektedir. 

Türkiye’de desteklenen “GençBank Modeli” vakfın sivil katılım ve 
hayırseverlik temalarından her ikisi ile de bağlantılıdır. GençBank Projesi 
gençleri birleştiren, harekete geçiren ve toplumsal gelişim ve güçlenme için 
küçük hibelerle hayırseverlik kültürünü geliştiren mükemmel bir modeldir. 
En önemlisi, GençBank projesi gençleri, toplumun iyiliği için ellerinde olan 
kaynağı kullanma ve harekete geçirmesi için olanaklar yaratmaktadır.

Proje Destekçisi

1974 yılında kurulan ve 2006 yılından beri “stratejik 
hayırseverlik” yaklaşımı çerçevesinde faaliyet 

gösteren Sabancı Vakfı’nın çalışmaları, toplumsal 
gelişme odaklı birçok girişimi kapsamaktadır. Vakıf, 

yaptırdığı kalıcı eserler (eğitim ve sağlık kurumları, öğrenci yurtları, kültür 
merkezleri, spor tesisleri, kütüphaneler, öğretmenevleri vb.); üniversite 
öğrencilerine sağladığı burs olanakları; eğitim, spor ve sanat alanlarında 
verdiği ödüller, desteklediği kültür-sanat etkinlikleri ve toplumsal gelişmeye 
katkıda bulunmak amacıyla uyguladığı çeşitli programlar ile kuruluşundan bu 
yana milyonlarca kişinin hayatında fark yaratmaya devam etmektedir. 

Faaliyetlerini, sivil toplum sektörüne rehberlik eden küresel eğilimler ve 
toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda sürekli olarak yenileyen Sabancı Vakfı, 
2006 yılında geliştirdiği programlar stratejisi çerçevesinde, kadınlar, gençler 
ve engellilerin eşit fırsatlardan yararlanmalarını ve topluma daha aktif 
katılmalarını sağlayan girişimleri desteklemeyi amaçlamaktadır. Bu amaç 
doğrultusunda, 2008 yılında başlatılan Toplumsal Gelişme Hibe Programı ile 
kadın, genç ve engelli alanlarında çalışan sivil toplum kuruluşlarının projeleri 
desteklenmektedir. Program kapsamında söz konusu kuruluşlara verilen 
destek, sadece hibe yardımı ile sınırlı kalmamakta, benzer alanlarda çalışan 
kurumlar arasında bilgi ve deneyim paylaşımının teşvik edilmesi, projelerin 
iletişiminin güçlendirilmesi ve etkilerinin değerlendirilmesi gibi konularda 
sağlanan katkıları da kapsamaktadır. Toplumsal Gelişme Hibe Programı’na 
bugüne kadar, 1.000’e yakın proje başvurusu olmuş, bunların arasından 
seçilen ve Türkiye’nin 72 ilinde uygulanan 37 projeye, 7 milyon TL’nin üzerinde 
hibe desteği sağlanmıştır. 

Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın GençBank projesi de, 2012 yılından beri, Sabancı 
Vakfı’nın Toplumsal Gelişme Hibe Programı kapsamında desteklediği projeler 
arasında yer almaktadır. Sabancı Vakfı, GençBank projesinin, sadece “gençler 
için” değil, aynı zamanda “gençler tarafından” yürütülen bir proje olması 
açısından büyük önem taşıdığına inanmaktadır. Proje, bu özelliği ile hak-
temelli sivil toplum çalışmalarının olmazsa olmazı “bizim için olan bizsiz 
olmamalı” (nothing for us without us) mottosu ile de birebir örtüşmektedir. 
GençBank projesi, Sabancı Vakfı’nın “başarılı bir model olarak yaygınlaştırılma 
potansiyeli yüksek ve sürdürülebilir projelerin desteklenmesi” hedefi ile de 
uyum içerisindedir. Proje, gençlerin yaşadıkları bölgelerde fark yaratmalarına 
imkân tanımasının yanı sıra, gençlere etkin hizmetler sunmak isteyen yerel 
kurum ve kuruluşlara yenilikçi bir uygulama aracı sunması açısından da, 
Türkiye’de bir ilk teşkil etmektedir. Sabancı Vakfı’nın, GençBank modelinin 
Türkiye’de yerleşmesi ve yaygınlaşmasına yönelik desteği, Toplumsal 
Gelişme Hibe Programı’nın 2013 döneminde de devam etmektedir.  


