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YENILIK TEMELLI GENÇLIK 
ÇALISMALARI

İnsan gençlik döneminde, hayatının en heyecanlı ve yoğun programı-
na sahiptir.  Dar zaman içerisinde her yerde olmaya çalışır. Zamanla 
kavgalıdır. Bulunduğu mekâna yetmemeye ve daha fazlasını arzu-

lamaya meyillidir. Gençliğin ruh halini anladıktan sonra, onlara hitap 
edebilecek çalışmalar gerçekleştirilmeli. Gördüğümüz ve gözlediğimiz 
kadarıyla gençlik; sözleriyle, düşünceleriyle duygu ve düşüncelerini 
yetkili bireylere duyurma, muhatap alınma davasını gütmekte. Ama bir 
o kadar da boş vermişliğin, bireyselliğin, umursamazlığın arttığı bir 
gençlik büyüyor ve bu durum korkutuyor. Özellikle de teknolojinin sun-
duğu imkanlar bizi buna hazırlıyor.

Gençliği yerinden kaldıracak, gençliğin üzerindeki ataleti çıkarıp bir 
kenara koyacak, bir hareket lazım. Diğerkâmlığı yüklenerek bu kulvar-
da bende varım diyecek yürekte ve güçte gençleri görmeyi arzuluyo-
ruz. Geç kalıyoruz zira... Gençlerin grileşen hayatlarında yeni yedi renk-
ler inşa etmeye başlamalıyız. Kısacası dokunmalıyız ama yürekten… 
Gençliğin figüran değil, aktör olarak görev aldığı gençlik çalışmalarını 
güçlendirmeliyiz. Yeniliği buradan inşa edersek, toplumun içerisinde 
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yenilik kültürünün beslenerek gelişeceğine inanıyoruz.
Zor zamanlardan geçtiğimizi kimse yadsıyamaz. Zor zamanlarda in-
san daha çok gayrete koşması gerekirken garip bir şekilde atalete, 
boş vermişliğe ve umursamazlığı içimizde yaşadık. Bu durum nefsimize 
elbette iyi geliyor. Tüllenen gayret ve çalışmanın gölgesi bizleri rahatsız 
etmemeye başlıyor. Nurettin Topçu’nun dediği gibi hareket etmeli in-
san, anlamalı her neyi merak ettiyse… İşte böyle bir hareketlilik olması 
lazım gençlikte. Gençlik çalışmalarının da yeniliğin inşa edildiği, yenili-
ğin temelinde de müşterek ilişkilerin gelişmesi gerekir.

Gençlik çalışmalarında müşterek bir tasarım kurgusu oluşturulmalı. 
Gençlerin gölgelerden sıyrılarak, benliklerini inşa edebileceği, topluma 
dokunarak hayata dair kelam edilmeli. Hayatını sürdürdüğü şehirde 
yönetime ve kararlara müşterek tasarımla dahil olarak çözüm üreten 
ve ürettiği çözümlerin gerçekleştiğini gören gençler kendilerini bulun-
dukları yaşam alanlarına ait hissederler. Gençliğe yönelik yapılacak 
olan çalışmalarda böyle bir yenilik getirilmesi, konjonktürel şartlar içe-
risinde gerekli olan bir eylemdir.

YENİLİĞİN İNŞASI
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Müşterek tasarım ortak değer yaratılması etrafında toplanan ve şe-
killenen hizmeti kendi bağlamına uyacak şekilde birlikte yapılan-

dırmasına olanak tanır. Burada müşterek tasarım farklı türden insan-
ların bir araya gelerek sorunlar üzerine birlikte çözüm uzayı kurmayı, 
bilgi paylaşımıyla birlikte dayanışmayı arttırmayı savunur. Toplumsal 
sorunları ve endişeleri üzerine daha iyi bir anlayış kurarken, tasarımı 
etkili bir şekilde yapmayı sağlar. Müşterek tasarım aslında sivil katılım 
kapasitesini güçlendirerek, karşılıklı öğrenmeyi güçlendirir. Gençlik ça-
lışmalarında yenilik zeminini oturtmak için bilgilendirme, danışma ve 
aktif katılım parametrelerinin sağlamlaştırılması gerekir. 

Paydaşlarla birlikte gençlerin bir araya geldiği çalışmaların yapılma-
sı, soruna insan odaklı çözümler geliştirmenin olanaklarını sunmak-
ta. Böylelikle daha çok havada kalan veya muhatabına ulaşamayan 
gençlik çalışmalarında hedefe uygun aktivitelerin gerçekleştirilmesi 
mümkün kılınabiliyor. Müşterek tasarımla birlikte yenilikçi vizyona sa-
hip gençlik çalışmalarının kapasitesi daha çok artacaktır.

Farklı bir açıdan bakıldığında ise gençlik çalışmalarında müşterek ta-
sarım kurgusunun işletilmesi, bireylerin fikri açıdan gelişebilmelerini, 
toplumsal hayata dair bakış ve görüş kazanabilmelerini bunun yanı 
sıra da kişisel ifade edilebilirliği arttırdığı söylenebilir. Farklı disiplin-
lerden insanların ortak bir sorun etrafında birleşerek çözümler geliş-
tirmesi hem çözüm önerilerinin tutarlılığına hem de kabul edilebilir-
liğinin ve inandırıcılığının yüksek olmasına etki edecektir. Dolayısıyla 
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sadece gençlik çalışmalarında değil, hayatın her alanında müşterek 
tasarım modelini uygulayabilmek, yenilik kültürünün yaygınlaşmasını 
sağlayacaktır.

Müşterek tasarımın esas amacı daha önce de belirtildiği üzere farklı 
uzmanlık alanlarına sahip bireylerin belirli bir sorunu çözüme kavuş-
turmak üzere bir araya gelmesidir. Bu katılım, farklı seviyelerde ve farklı 
süreçlerde gerçekleşir. Örneğin bilgilendirme; tek yönlü bilgi aktarımı-
na karşılık gelirken danışma; her ne kadar danışılan taraf etkin olmasa 
da çift taraflı bir bilgi aktarımına karşılık gelmektedir. Bununla birlik-
te planlamada, uygulamada ve değerlendirmede katılım gibi katılımın 
farklı aşamaları söz konusudur. Bu aşamaların her birinde aktif katılım 
sağlamak mümkündür. Ayrıca her bir aşamayı farklı hedef kitlesiyle ve 
farklı yöntemlerle ilerletmek verimli katılımı sağlayabilmek için önem-
lidir. 

YENİLİĞİN İNŞASI
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Müşterek tasarım sürecinde tasarımın verimliliğini artırmak için kilit rol 

oynayan şu soruların mutlaka yanıtlanması gerekir:

Müşterek tasarım sürecine kimler dahil edilmeli, kimler 
dahil edilmemeli?

Katılımcılar arasında iletişim ve bilgi alışverişi nasıl sağ-
lanacak?

Katılımcılar müşterek tasarım sürecinde hangi düzeyde 
etkin ve etkili olacak?

Katılım, karar verme faaliyetlerine ne ölçüde etki ede-
cek?

Belirlenen problem ve çözümü için en etkili müşterek ta-
sarım yöntemi nasıl belirlenecek?

Uygulanacak müşterek tasarım yöntemlerinin karar 
alma faaliyetleri üzerindeki avantajları ve dezavantajları 
neler olacak?
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Müşterek tasarım sürecinin verimli gerçekleşmesi için belirtilen sorula-
rın açık bir şekilde cevaplanması ve tasarım metodolojisinin net olarak 
belirlenmesi elzemdir. Bu sayede kullanışlı araçlar oluşturularak birey-
lerin katılımları sağlanacak ve çeşitli alanlarda ortaya çıkan sorunlara 
yenilikçi ve interdisipliner bir çözüm sunulabilecektir.

Konya Büyüksehir Belediyesi’nin Yenilik 
Temelli Gençlik Çalısmaları

Konya Büyükşehir Belediyesi, birçok alanda yenilik temelli çalış-
malara imza atmaktadır. Müşterek tasarım anlayışı ile gençlerin be-
ceri kazanmasını ve gelişimini destekleyici faaliyet ve uygulamaların 
kazandırılması elzemdir. Bu noktada Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 
gençlik çalışmaları önemli bir katkı sağlamaktadır. 

Bilgehaneler

Bilgehaneler “tam donanımlı, gelişime açık, kendini yöne-
tebilen, içinde bulunduğu toplumun ihtiyaçlarına duyarlı, bulunduğu 
çağa örnek ve önder olabilecek başarılı ve erdemli bir nesil yetiştir-
mek” misyonu ile hareket eden, ücretsiz eğitim destek merkezleridir. 
Bu kapsamda ilkokul 4. sınıftan ortaokul 8. sınıfa kadar öğrencilere 
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akademik kurslar, değerler eğitimi, spor etkinlikleri ve kütüphane orta-
mı sunulmaktadır.  Gençlerin hayat tecrübelerine erkenden dahil olan 
bilgehaneler; gençlerin fikri, ahlaki gelişimini destekleyici bir konumda 
görevi bulunmaktadır. Burada gençlere pozitif bilimlerin temel esprile-
ri öğretilirken, sosyalleşme sürecinin sağlıklı bir şekilde devam ettiril-
mesi de sağlanmaktadır. 

Konya Bilim Merkezi

Türkiye’nin TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezi olan Konya Bilim 
Merkezi, gençlere ve bilim meraklılarına atölye çalışmaları, laboratu-
var çalışmaları, bilim gösterileri, sergiler ve daha birçok faaliyete ev 
sahipliği yapıyor. Bu anlamda gençlerin bilime olan merak duygusu-
nu daha yüksek seviyelere taşımak için de önemli bir merkez olarak 
hizmet vermektedir. Konya Bilim Merkezi, gençlerin bilimle ve bilimsel 
ile ilgili olan meraklarını, “nasıl oluyor?”, “biz de yapabilir miyiz?” gibi 
bireysel telaşlarına merhem olacak sergiler, atölyeler, bilim gösterileri 
ve daha birçok faaliyet zinciri ile yardımcı olmaktadır.

Lise Medeniyet Akademisi (LIMA)

Lise Medeniyet Akademisi (LİMA), 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrenciler ile 
yeni mezun gençlerin katılabildiği, milli ve manevi eğitimler, ders ve sı-
nav destek programları, etkinlikler ve atölyeler olmak üzere dört başlık 
altında gençlere hizmet vermektedir. Lise Medeniyet Akademisi kapsa-
mında ayrıca liseli gençlerin müzik, bilişim, uzay ve gökbilimi, arkeoloji, 
dil, teknofest, inovasyon, fotoğrafçılık, drama, görsel sanatlar, model 

.
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uçak ve kıraat atölye çalışmaları gibi farklı alanlarda kendilerini geliş-
tirmeleri desteklenmektedir. LİMA, sosyal hayat içerisinde aktif olarak 
rol almaya başlayan lise çağındaki gençlerin, çağın gereklerine göre 
donanımsal yetiştirilmesini önemseyen önemsemektedir. 21. Yüzyıl ye-
tenekleriyle birlikte gelişen ve değişen dünyayı, düşünme biçimini kav-
rayarak, gelecek senaryolarına yönelik fikir tohumlarının yeşertildiği 
bir gençlik platformu olarak hizmet vermektedir.

Kapsül Teknoloji Platformu

Milli teknoloji hamlesine katkı sunmak amacıyla Kasım 2020 tari-
hinden itibaren çalışmalarına başlayan Kapsül Teknoloji Platformu, ya-
rışma takımları, Ar-Ge takımları ve start-up takımları olmak üzere bir-
çok dalda aktif bir şekilde çalışmaktadır. Üniversite çağındaki özellikle 
mühendislik alanındaki değerli gençlerin teknolojik gelişme, sürdürü-
lebilir yenilik, girişimcilik gibi parametreleri ön planda tutarak, bireysel 
ve toplumsal gelişmeyi amaç edinmelerini sağlamaktadır. Yerli ve mil-
li teknolojiyi ön planda tutarak, teknolojik inovasyonu beslemektedir. 
Böylelikle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Türkiye’nin teknolo-
jik yetkinliğini geliştirmek amacıyla kurulan ‘Kapsül’, etki gücü yüksek 
program ve projelerin hayata geçirilmesine destek sağlamayı amaçla-
maktadır. Kapsül Teknoloji Platformu çatısı altında deneyim, tecrübe, 
bilgi, iş ağı, teknoloji gibi birikimler bir araya getirilerek sürdürülebilir 
bir yapı etrafında ulusal teknolojik kalkınmaya katkı sunmak için ça-
lışmalarını sürdürmektedir. Kapsül Teknoloji Platformu gençlerin ha-
yallerine ulaşmasını hedefleyen Türkiye’nin ilk yerel yönetim destekli 
teknoloji platformudur.

YENİLİĞİN İNŞASI



58

Sosyal Inovasyon Ajansı (SIA)

Sosyal İnovasyon Ajansı, müşterek tasarım çerçevesinde oluştu-
rulan ve üniversite-yerel yönetim işbirliğinin iyi uygulama örneklerin-
den biri olan bir platformdur. Toplumsal sorunlara getirdiği yenilikçi 
ve sürdürülebilir çözümlerle refah artışını öncüllemektedir. Geliştirmiş 
olduğu içerik/proje/program önerileri ile şehrin yenilik kültürünü dö-
nüştürmektedir. Stratejik tasarım, kentsel dönüşüm sosyolojisi, sosyal 
girişimcilik, sanat kurumu yönetimi, festival yönetimi, eğitim politikala-
rı, yeni nesil gençlik liderliği ve daha birçok konuda çalışmalarını sür-
dürmektedir. 

 Eka Collect (2021, Ağustos). Kolektif tasarım rehberi.  
 Ateş, M. (2020). Geleceğe Hazır Olmak Sosyal İnovasyon: Kavramlar, Başarılı Uygulama Örnekleri ve 
Destekleme Mekanizmaları. Alter Yayınları.
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