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AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI 

Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı 

 

 

AVRUPA BİRLİĞİ’NİN GENÇLİK POLİTİKALARI 

BİLGİ NOTU 

 

 Avrupa Birliği’nde (AB) gençlik politikaları temel olarak üye ülkelerin yetki alanında olmakla 

birlikte, AB, Avrupa düzeyinde belirlenen ortak politika hedeflerine ulaşılabilmesi için gençlik 

alanında üye ülkeler arasında işbirliğinin geliştirilmesini teşvik etmektedir. 

 Avrupa 2020 Stratejisinde vurgulandığı üzere, Avrupa Birliği gençlik politikalarına büyük önem 

vermekte, toplumsal hayatın her alanında gençliğin aktif katılımını desteklemektedir. 

 Avrupa 2020 Stratejisinin girişimlerinden biri olan Gençlik Hamlesi (Youth on the Move) 

kapsamında akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme için gençlerin potansiyelinin 

değerlendirilmesi hedeflenmektedir. 

 Gençlik Hamlesi eğitim, mesleki eğitim ve hayat boyu öğrenme alanında öğrenci ve stajyer 

değişimi yoluyla yükseköğretim kurumlarının performansının ve uluslararası alandaki 

çekiciliğinin yanı sıra Avrupa’da her düzeydeki eğitimin kalitesinin ve gençlerin istihdam 

olanaklarının artırılmasını öngörmektedir. 

 Bu doğrultuda hayata geçirilen AB Gençlik Stratejisi (2010-2018) (EU Youth Strategy) “İnsan 

Sermayesine Erken Yatırım” anlayışını temel alarak gençlere daha iyi eğitim ve iş fırsatları 

sunulması, gençlerin aktif vatandaşlık bilincinin, toplumsal içerilmesinin ve gençler arasında 

dayanışmanın artırılması, sağlıklı yaşam biçimini benimseyerek esenlik içinde yaşamalarının 

desteklenmesi öngörülmektedir Söz konusu stratejinin temel hedefleri şunlardır: 

 Eğitim ve istihdamda gençlere daha fazla ve eşit fırsatlar sağlanması, 

 Gençlerin topluma aktif katılımlarının desteklenmesi. 

 

 AB Gençlik Stratejisi sekiz alanda girişimler uygulanmasını önermektedir. Bunlar: 

 Eğitim ve Öğretim
1
  

 İstihdam ve Girişimcilik  

 Sağlık ve Esenlik 

 Katılım  

 Gönüllü Faaliyetler  

                                                             
1 Gençlerin eğitim ve öğretime erişimleri hususunda AB Gençlik Stratejisinde yer alan detaylara şu linkten 

ulaşabilirsiniz: http://ec.europa.eu/youth/policy/youth_strategy/eat_en.htm  

http://ec.europa.eu/youth/policy/youth_strategy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/youth/policy/youth_strategy/health_wellbeing_en.htm
http://ec.europa.eu/youth/policy/youth_strategy/eat_en.htm
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 Sosyal İçerme  

 Gençlik ve Dünya  

 Yaratıcılık ve Kültür 

 

Bu bağlamda, AB Gençlik Stratejisi ile gençlerin toplumsal içerilmesinin artmasını, kaliteli 

eğitime erişimlerinin ve istihdam edebilirliklerinin sağlanmasına yönelik politikaların 

izlenmesinin önemi vurgulanmaktadır. 

 

AB ve Türkiye  

 

 Türkiye, AB’nin belirlediği hedef ve kriterlere uyum için gerekli çalışmaları 

yapmaktadır.  

 Türkiye’nin AB üyelik sürecinde gençlerin katkısı büyük önem taşımaktadır. Avrupa 

Birliği Bakanlığı gençlerimizin AB sürecimiz hakkında doğru bilgilenmesine önem 

vermektedir. 

 Bu doğrultuda, Avrupa Birliği Bakanlığı’nın gençlere yönelik çeşitli faaliyetleri 

bulunmaktadır. AB-Türkiye İlişkileri kapsamında gençler için 81 ilde tanıtım ve 

bilgilendirme faaliyetleri düzenlenmekte, sınır ötesi işbirliği kapsamında Avrupa’da 

gençler arasında kültürel diyaloğun gelişmesi teşvik edilmekte ve “Genç Çevirmenler 

Yarışması” ve “Genç İletişimciler Yarışması” gençler arasında AB konularında 

farkındalığın artırılmasına ve nitelikli insan kaynağı yetişmesine katkıda bulunmayı 

hedeflemektedir.  

 Ayrıca, Avrupa Birliği Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu AB Eğitim ve Gençlik Programları 

Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) tarafından yürütülen geçmişte Hayatboyu Öğrenme 

ve Gençlik Programları adı altında bilinen 2014-2020 dönemi için yenilenerek Erasmus+ 

adını alan program ile gençlerin öğrenim hareketliği, topluma aktif katılımları, 

kültürlerarası entegrasyonu desteklenmesi artarak devam etmektedir. Gençler bu 

programın sunduğu olanaklardan yararlanarak kişisel gelişimleri ve kariyer gelişimlerine 

önemli katkıda bulunmaktadır. 

 Erasmus+ Programı kapsamında gençlik değişimleri, girişimleri, gönüllülük hizmeti, 

gençler arası ağ kurma, toplantılar düzenleme gibi çeşitli faaliyetler yoluyla gençlerin 

Avrupa çapında bir araya gelmesine ve gençlerin projelerine mali destek ve hibe 

sağlanmaktadır. Programın hedef kitlesini 13-30 yaşlarındaki gençlik grupları, imkânları 

kısıtlı gençler, gençlik organizasyonları, gençlik liderleri, proje liderleri, yerel otoriteler, 

sivil toplum kuruluşları, gençlik ile ilgili konularda ve yaygın eğitim alanında çalışanlar 

oluşturmaktadır. Gençler yurtiçinde veya yurtdışında çeşitli etkinliklere dahil olabilmekte, 

projeler yapabilmekte, uluslararası veya yerel faaliyetler düzenleyebilmektedirler.  

 2004 yılından bu yana 400 bine yakın gencimiz bu kapsamda desteklenmiş Avrupa 

ülkelerine giderek öğrenim hareketliliği gerçekleştirmiş, kişisel gelişimlerine katkı 

sağlamışlardır. 30 bine yakın da proje uygulanmıştır.  
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 AB Programlarının tanıtımında hareketliliğin genç işsizliğini azaltmada ve gençlere yeni 

iş fırsatları sunmadaki kilit rolü öğrenim hareketliliği ve çıraklık, staj ve diğer iş 

deneyimlerinde hareketlilik ile vurgulanmaktadır.  

 Bağımsız çalışmalar göstermektedir ki işverenlerin %40’tan fazlası, gençlerin yabancı dil 

yeterliliklerini geliştiren ve yüksek düzeyde değerlendirilen başka beceriler kazanmalarını 

sağlayan yurtdışında edinilen öğrenim ve çalışma deneyimine önem vermektedir. İşte bu 

noktada gençler için hareketliliğin ne kadar elzem olduğu ve böylece kendilerinin 

profesyonel hayata geçişlerinin kolaylaştığı ortaya çıkmaktadır.  

 Hareketliliğin artırılması gençlerin başka bir ülkede eğitim görmüş veya staj yapmış 

olması ile bilgi ve becerilerinin artışını sağlamanın yanı sıra Avrupalı gençlerin kültürel 

diyalog çerçevesinde önyargı ve klişelerin kırılmasına hizmet etmesidir.  

 Buna ilaveten, gençlere sunulan fırsatların yer aldığı çeşitli ağlar bulunmaktadır:  

 Avrupa Gençlik Portalı (European Youth Portal) Avrupa çapındaki bilgi ve fırsatları 

gençlere ileten bir platform olarak hizmet vermektedir. 

 EUROPASS, özgeçmiş, dil pasaportu, sertifika eki ve hareketlilik belgelerinden oluşan 

ve gençlerin iş bulmasını destekleyen bir araç olarak sunulmaktadır. Ülkemiz bu oluşuma 

katılım sağlamaktadır ve yetkili kurum Mesleki Yeterlilik Kurumu olarak belirlenmiştir. 

EUROPASS AB’de bir eğitim programına girmek isteyen ya da iş arayan vatandaşların 

beceri ve yeterliliklerinin Avrupa’da açıkça ve kolay anlaşılmasını sağlamak amacıyla 

yetkinlik ve yeterliliklerde şeffaflığı sağlayan bir portfolyodur. Bu yolla da yine 

Avrupa’da eğitim ve istihdam alanındaki hareketliliğin kolaylaştırılması 

hedeflenmektedir. 

 Gençlik alanında etkin olan diğer bilgi ağları ise şu şekildedir: 

 EURODESK - Avrupa Gençlik Bilgi Aktarım Ağı  

 EVE - Proje Yaygınlaştırma Platformu  

 ERYICA - Avrupa Gençlik Bilgilendirme ve Danışma Ajansı 

 SALTO - Gençlik Eğitimi Kaynak Merkezi 

 European Youth Forum Avrupa Gençlik Forumu 

 European Youth Foundation - Avrupa Gençlik Vakfı 

 


