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ÖZET  

 

Dünya nüfusunun giderek yaşlanmaya başladığı ve genç nüfusun önemi-

nin giderek arttığı günümüzde gençlik, bulunduğu toplumun en önemli 

kitlesini oluşturmaktadır. Bu nedenle, Türkiye’de günümüze kadar gençli-

ği konu alan birçok çalışma gerçekleştirilmiştir. Ancak gençlere yönelik 

planlama yapılırken, mümkün olan en geniş kitlenin gerçek ve güncel veri-

leri ile çalışmanın önemine rağmen, gerçekleştirilmiş olan gençlik araştır-

maları genellikle sınırlı bir ilgi grubuna veya konuya yönelik olmuştur.  

Bunun sonucunda da Türkiye’nin gençlik profilini elde etme konusunda 

yetersiz kalınmıştır. 
 

Kamuda, verilerin farklı kaynaklarda ve farklı formatlarda tutuluyor olma-

sı, kurumların veri analizinde kendi faaliyet alanını ilgilendiren noktalara 

odaklanması, bir bütünlük olmaması nedeniyle analiz sonuçları çok yönlü 

olamamaktadır. Ancak bu verilerin çok yönlü analizi, kurumların doğru 

zamanda doğru adımlar atması, stratejik ve taktik kararları doğru verebi l-

meleri, ihtiyaca yönelik projeler geliştirebilmeleri, doğru durum değerlen-

dirmesi yapabilmeleri ve hizmet kalitesini artırabilmeleri açısından önem 

taşımaktadır. Bu da ihtiyaç duyulan verilerin farklı kaynaklardan ortak 

standartlar çerçevesinde temin edilerek tek merkezde toplanması ve araş-

tırmaların bu veri kümesi üzerinden gerçekleştirilmesine imkan tanıyacak 

bir model ile mümkün olabilecektir. Bu çalışmada, yukarıda bahsedilen ih-

tiyaçları karşılayabilecek bir yapının önemine vurgu yapılmış ve bir model 

önerisi geliştirilmiştir. 

 

ANAHTAR KELİMELER: Gençlik, Karar Destek Sistemi, Gençlik Verita-

banı.
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ABSTRACT 

 

In these days where the population is getting relatively older, the impor-

tance of having a young population has been increasing. Therefore, various 

studies have been performed, targeting the youth in Turkey. Although it is 

crucial to work with real and up to date information of a population that is 

as broad as possible while making plans for the youth, the research studies 

that were conducted on youth have been intended to a limited group or a 

specific subject of interest. As a result, they were insufficient for obtaining 

the profile of the youth in Turkey. 

 

Since the data is stored in various forms at different sources, the institu-

tions focus only on their field of activity while analyzing the data and there 

is a lack of data integrity, the results obtained from analysis does not reflect 

different views in the public sector. However, making analysis from vari-

ous views is very important for the public institutions to make the right 

strategic and tactical decisions at the right time, to set up projects that meet 

the requirements, to make situation assessment properly and to improve 

the quality of service. This could be possible with the collection of the data 

from different sources to a single center within the framework of common 

standards and with a model that enables performing the analysis on the 

dataset from centralized source. In this study, a model that is capable of 

meeting the aforementioned requirements is proposed. 

 

 

KEYWORDS: Youth, Decision Support System, Youth Database. 
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GİRİŞ 

 

Gençlik kavramı toplumdan topluma değişiklik gösteren ve farklı kültür 

gruplarında farklı algılanan bir kavram olduğundan, her toplum tarafından 

benimsenecek bir gençlik tanımı yapmak kolay değildir. Bu nedenle, ortak 

bir gençlik tanımı bulunmamakta, her ülke kendi tanımını yapmakta ve 

gençlik politikalarını bu çerçevede oluşturmaktadır (Şentuna, 2009). Genç 

kavramı aynı ülkede dahi değişik şekillerde ele alınmış ve bunun sonucu 

olarak da değişik yaklaşımlar gündeme gelmiştir. Bilimsel araştırmacılar 

genç kavramına biyolojik ve demografik, sosyologlar; psikolojik ve sosyal, 

hukukçular ise kanuni yöntemlerle bir çerçeve belirlemişlerdir.  

İnanır’a (2005) göre genç; okulda ve okul dışında aldığı eğitim ile içeri-

sinde yer alacağı ortamda karşılaşacağı sorunları çözümleyebilecek altyapı-

ya sahip, eğitimi ile aynı anda sistemi içeriden de bilen, umut ve özgüvenle, 

toplumda hak ettiğine inandığı pozisyonu elde etmeye koşullanan, tüketim 

kapasitesi yüksek ve kendisini tükettikleri aracılığıyla tanımlayan tez canlı 

dinamik insandır. 

Hukuki çerçeve ile belirlenen genç kavramına bakış ise; “Devlet, İstiklal 

ve Cumhuriyetimizin emanet edildiği gençlerin müspet ilmin ışığında, Ata-

türk ilke ve inkılapları doğrultusunda ve Devletin ülkesi ve milletiyle bö-

lünmez bütünlüğünü ortadan kaldırmayı amaç edinen görüşlere karşı ye-

tişme ve gelişmelerini sağlayıcı tedbirleri alır. Devlet, gençleri alkol düşkün-

lüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alış-

kanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır” şeklindedir 

(Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 1982, 58. Madde). Anayasayadaki genç 

yaklaşımına benzer şekilde Yentürk ve arkadaşları (2008) “Türkiye’de genç-

liğin, enerjilerini faydaya dönüştürülmesi gereken ya da yeterince bilinçli 

olmadıkları için kötü alışkanlıklardan ve kötü niyetli yönlendirmelerden 

korunması gereken bir grup” olarak algılandığını belirtmişlerdir.  

Bilimsel çevrelerde ise genellikle yaş aralığı baz alınarak genç tanımı ya-

pılmıştır. Birleşmiş Milletler’in 1985 yılındaki Uluslararası Gençlik Yılı ha-

zırlıkları sırasında yaptığı tanıma göre 15-24 yaş arası tüm bireyler genç 

olarak sınıflandırılmıştır ve Birleşmiş Milletler hizmet politikalarını, araş-

tırmalarını bu tanım doğrultusunda yürütmektedir (UNESCO; 
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http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/ 

themes/youth;2013)  

Avusturya gençlik yaşını 13-30 olarak belirlemekte, Belçika bu aralığı bi-

raz daha geniş tutarak 0-25 yaşını gençlik olarak tanımlamaktadır. Ülkelere 

göre gençlik yaş aralıkları Tablo 1’de verilmiştir. 
 

Tablo 1. Ülkelere Göre Gençlik Yaş Aralıkları 

Ülke Gençlik Yaşı  Ülke Gençlik Yaşı 

Avusturya 13-30  Lüksemburg 12-26 

Belçika 0-25  Litvanya 16-29 

Bulgaristan 26-30  Norveç 13-25 

Çek Cumhuriyeti 15-26  Portekiz 15-30 

Danimarka 15-25  Slovenya 14-27 

Estonya 7-26  İspanya 14-30 

Finlandiya 0-29  İsveç 13-25 

Fransa 15-26  Hollanda 0-25 

Yunanistan 15-30  Birleşik Krallık 11-25 

Macaristan 15-29  Ukrayna 14-35 

İzlanda 12-20  Malta 14-30 

İtalya 15-30  Ermenistan 16-30 

Letonya 14-29  Rusya 14-29 

Kaynak: (http://youth-partnership.coe.int; 2013) 
 

Türkiye’de ise 2012 yılında yapılan II. Gençlik Şurası sonunda Gençlik ve 

Spor Bakanlığı himayesinde oluşturulan Ulusal Gençlik ve Spor Politikası 

Belgesi’ne göre gençlik, biyolojik olmaktan ziyade sosyolojik açıdan ele 

alınması gereken bir kavram olarak nitelendirilmiştir. Gençliğin, içinde bu-

lunulan zaman, toplumların sosyo-ekonomik gelişimleri, kültür ve gelenek-

lerine göre de tanımı yapılabilir. Dolayısıyla öznellik içeren gençlik tanım-

lamaları için evrensel kabul görmüş tek bir yaş aralığından söz edilemeye-

ceği gerçeği ve ülkemizin şartları göz önüne alındığında gençlik politikala-

rının hedef grubu, 14-29 yaş aralığında bulunan bireyler olarak kabul edil-

mektedir (Ulusal Gençlik ve Spor Politikası Belgesi, 2013). 

2013 yılı TÜİK nüfus verilerine bakıldığında, Türkiye 20 milyon genç nü-

fusa sahiptir. Bu rakam Türkiye’nin toplam nüfusunun %27’sini oluştur-

maktadır.  
 

 

 

http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/%20themes/youth
http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/%20themes/youth
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Grafik 1. 2013 Yılı Yaş Gruplarına Göre Nüfus ve Yüzdeleri 

    
Kaynak: (http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=15844;2013) 

 

Nüfus projeksiyonları geleceğe yönelik politika üretme noktasında bü-

yük önem arz etmektedir. Mevcut nüfus eğilimlerinin tespit edilmesi ve bu 

eğilimlerin devamı halinde gelecekteki nüfus yapısı hakkında kestirimlerde 

bulunulması daha sağlıklı politikalar üretilmesini sağlar (http://www. 

tuik.gov.tr/ PreHaberBultenleri.do?id=15844;2013). Türkiye İstatistik Ku-

rumu, Türkiye’nin mevcut demografik eğilimlerini dikkate alarak 2013-2075 

yaşlara göre Nüfus Projeksiyonlarını hazırlamıştır. 

Projeksiyona göre 2023 yılında genç nüfus %1,3 artarak 20.565.967 olacak 

ve bu rakam toplam nüfusun %24’ü olacaktır. Gelecek on yılda genç nüfus 

artması öngörülmekle birlikte genç nüfusun toplam nüfus içerisindeki pa-

yının azalması beklenmektedir. 2050 yılında bu rakamın azalarak 17.741.464 

ve 2075 yılında ise 14.570.669 olması öngörülmektedir. 2050 ve 2075 yılları 

için nüfus projeksiyonları Grafik 2’de gösterilmiştir.  

 
 

 

 

 

 

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=15844
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Grafik 2. 2050 ve 2075 Yılı Nüfus Projeksiyonları 

 
Kaynak: (http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=15844;2013) 

 

GENÇLİĞİN ÜLKE POLİTİKALARINDAKİ ÖNEMİ 

 

Dünya nüfusunun giderek yaşlanmaya başladığı ve genç nüfusun öneminin 

giderek arttığı günümüzde gençlik, toplumda önemli bir kitleyi oluştur-

maktadır. Tarih boyunca genç nüfus yoğunluğu ülkelerin elinde önemli bir 

güç oluşturmuştur (http://www.hugaum.hacettepe.edu.tr;2013). Aynı za-

manda gençlik, sosyo-kültürel yapının da en dinamik unsuru olmaktadır. 

Gençlik hem ülkenin kalkınması için gerekli kalifiye işgücünün önemli bir 

miktarını karşılama, hem de gelecek nesilleri yetiştirecek ve toplumun teme-

lini oluşturan aile kurumunun temel yapıtaşlarını oluşturma potansiyelleri 

açısından kritik öneme sahip olmaktadır. Bu nedenle, oluşturulacak gençlik 

politikaları sadece gençleri değil, toplumun bugününü ve geleceğini etkile-

mektedir. 

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın İnsani Gelişme Raporu’nda 

Türkiye’de belirgin bir gençlik politikasına ve gençliğe destek olacak ku-

rumlara ihtiyaç olduğu belirtilmiştir (UNDP;2008).  

Bu ihtiyaçlarla, Gençlik ve Spor Bakanlığı, 03.06.2011 tarih ve 638 sayılı 

KHK ile, gençliğe ve spora yönelik hizmetlerin tek çatı altında toplanması 

ve koordinasyonun sağlanması amacıyla kurulmuştur. Gençliğin kişisel ve 

sosyal gelişimini destekleyici politikaları tespit etmek, sosyal hayatın her 

alanına etkin katılımını sağlamak, geçliğe yönelik çalışma ve projeler ger-

çekleştirmek gibi gençliğe yönelik birçok faaliyet Bakanlığın görev tanımın-

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=15844;2013
http://www.hugaum.hacettepe.edu.tr/
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da yer almaktadır. Bu görev tanımı içerisinde gençliğin ihtiyaçları ile gençli-

ğe sunulan hizmet ve imkânlar konusunda inceleme ve araştırmalar yap-

mak ve öneriler geliştirmek de bulunmaktadır.  

Gençlik ve Spor Bakanlığı, bu kapsamda ülke gençliğinin gelişimi için 

temel değerleri oluşturmak, hedefleri belirlemek, ülkedeki genç bireyler ve 

tüm ilgili kurum, kuruluş ve gruplar arasında işbirliği ve koordinasyonu 

sağlamak, gençlik programlarını iyileştirmek gibi amaçlara hizmet etmek 

üzere, 15.000 gencin katılımıyla 2. Gençlik Şurası’nı gerçekleştirmiştir. Şura 

sonucunda da Ulusal Gençlik ve Spor Politikası Belgesi hazırlanmıştır (Ulu-

sal Gençlik ve Spor Politikası Belgesi, 2013). Benzer şekilde, Bakanlık tara-

fından Türkiye’nin gençlik profilini ortaya koymak ve gençlik politikaları-

nın oluşturulmasına katkı sağlamak amacı ile geniş kapsamlı bir saha araş-

tırması gerçekleştirilmiştir.  

 

1. Gençlik Araştırmalarının Önemi ve Yapılan Çalışmalar 

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının İnsani Gelişme Raporu’nda 

“gençleri sorun olarak değil gençleri toplumun anlamlı bir parçası olarak 

değerlendiren gençlik politikalarının üretilmesi ve uygulanması olduğu 

vurgulanmaktadır. Dolayısıyla etkin gençlik politikaları üretmenin önünde-

ki engelleri aşma ve kalıcı çözüm sağlayacak yapısal değişiklikleri gerçekleş-

tirme doğrultusunda atılacak en önemli adım ülkemizdeki gençlerin bu-

günkü durumlarının gerçekçi bir şekilde incelenmesidir(Council of Europe; 

2009). 

Türkiye’de günümüze kadar gençliği hedef alan birçok çalışma gerçek-

leştirilmiştir. Bu çalışmalardan bazıları gençliği eğitim ve çalışma durumu 

gibi sosyal açılardan ele almıştır.  Örneğin Yentürk ve Başlevent (2007) ça-

lışmalarında Türkiye’de genç işsizliğini ele almış ve farklı yaş grupları, cin-

siyet, yerleşim yeri, eğitim durumu ve dezavantajlı gençler gibi niteliklere 

sahip gençlerin işsizlik durumlarını inceleyerek, genç işsizliğinin çeşitli bo-

yutlarını göz önüne sermeyi amaçlamıştır. Yılmaz ve arkadaşları (2009) 

gerçekleştirdikleri çalışmalarında 104 öğrenciye anket uygulayarak üniver-

site öğrencilerinin okuma alışkanlıkları üzerine araştırma yapmışlardır. 

Bunu yanında gençleri, gençlik sorunları ve alışkanlıkları açısından değer-

lendiren çalışmalar da bulunmaktadır. Ögel ve arkadaşları (2000) çalışmala-
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rında seçilen illerde yaklaşık 20.000 gence anket uygulayarak uçucu madde 

kullanımı yaygınlığını ele almışlardır. 

Hali hazırda yapılmış olan gençlik araştırmaları genellikle sınırlı bir ilgi 

grubuna ve araştırmacıların bilimsel konularına yönelik gerçekleşmiş olup; 

Türkiye’nin gençlik profilini elde etme konusunda yetersiz kalmıştır. Bu ne-

denle, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençlerin barınma, sosyal güven-

lik, yabancı dil, yurtdışına çıkma, boş zamanlarını değerlendirme, beğeni, 

zararlı alışkanlıklara sahip olma ve spor yapma durumları gibi birçok farklı 

konu üzerine yoğunlaşan geniş kapsamlı bir saha araştırması gerçekleştiril-

miştir (SETA; 2012). Bu araştırma Türkiye’deki 15-29 yaş aralığındaki 

10.000’in üzerinde gencin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.  

Gençlik üzerine yapılan çalışmalar genel olarak saha araştırması ve anket 

uygulaması şeklinde yapılmıştır. Ancak anket tekniği ile gerçekleştirilen 

çalışmalar çeşitli konularda yetersiz kalabilmektedir. Öncelikle elde edilen 

sonuçların doğruluğu anket örnekleminin sağlıklı seçilmesi, anketin doğru 

tasarlanması, anketörün beceri ve yetkinlik düzeyi, cevaplayanın istekliliği 

ve doğru beyanı gibi birçok etkene bağlıdır. Ayrıca anket uygulaması mali-

yetli bir teknik olduğundan dolayı anketin uygulanacağı örneklem genellik-

le çok geniş tutulamamaktadır. 

Bütün bunların ötesinde, sadece bir anket çalışması, çalışmaların istatis-

tiki ve analitik olarak değerlendirilmesi yöntemi, eldeki verilerin ve mevcut 

durumun analiz edilip, tüm boyutlarıyla yorumlanması ve rapor edilip bir 

yol haritası oluşturulmasında yeterli bir sistematik oluşturamamaktadır. 

 

2. Önerilen Model  

Bilgi teknolojilerinin yaygın olarak kullanımı ile birlikte kurumlar daha çok 

veri üretir hale gelmiştir. Üretilen verilerin büyüklüğü ve önemliliği göz 

önünde bulundurulduğunda, bu verilerin uygun bir şekilde saklanması bir 

gereklilik hatta zorunluluk haline gelmiştir. Saklanan bu verilerin analiz 

edilmesi, kurumların doğru zamanda doğru adımlar atması, sürdürülebilir 

stratejik ve taktik kararları doğru verebilmeleri, ihtiyaca yönelik projeler 

geliştirebilmeleri, isabetli durum değerlendirmesi yapabilmeleri ve hizmet 

kalitesini artırabilmeleri açısından önem taşımaktadır. Bu nedenle kurum-

lar, performans ölçümü, performans denetimi ve karar süreçlerini hızlı ve 
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doğru bir şekilde gerçekleştirilebilmek için sahip oldukları verilerin analiz 

edilmesine ihtiyaç duymaktadır. 

Öte yandan, kamu kurumlarında verilerin farklı kaynaklarda ve farklı 

formatlarda tutuluyor olması, kurumların veri analizinde kendi faaliyet 

alanını ilgilendiren noktalara odaklanması, bir bütünlük olmaması nedeniy-

le, analiz sonuçları çok yönlü olamamaktadır.   

Avrupa Komisyonu, gençliğe yönelik politika ve stratejilerin başarılı ola-

bilmesi için somut kanıtlara, tecrübelere ve verilere dayalı olmasını hayati 

önemde görmektedir (Council of Europe 2009). Bu nedenle, gençlere yöne-

lik planlama yapılırken, mümkün olan en geniş kitlenin gerçek ve güncel 

verileri ile çalışmak önemli olmaktadır. Gençlik politikalarını ve yatırımları-

nı yönlendirecek olan karar vericilerin doğru yönlendirilebilmesi, gereksi-

nim duyulan verilerin farklı kaynaklardan ortak standartlar çerçevesinde 

temin edilerek tek merkezde toplanması ve araştırmaların bu veri kümesi 

üzerinden gerçekleştirilmesine olanak tanıyacak bir model ile mümkün 

olabilecektir.  

Bu çalışmada, yukarıda bahsedilen ihtiyaçları karşılayabilecek bir model 

oluşturulmuştur. Modelin temel çerçevesi Şekil 1’de verilmiştir. 
 

Şekil 1. Önerilen Karar Destek Sistemi Modelinin Genel Çerçevesi 
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Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın faaliyetleri 2013-2017 Dönemi Stratejik 

Planının II. bölümünde ayrıntılı olarak ele alınmıştır (http://dergi. 

gsb.gov.tr/2013-2017-gsb-stratejık-plan;2013). Bakanlık kuruluş şemasında 

yer alan birimlerin faaliyetleri fonksiyonel olarak Bakanlığın misyon ve 

vizyon tanımlarından üretilmiştir. Bu faaliyetler Şekil 2’de ayrıntılı olarak 

gösterilmiştir. 

 
Şekil 2. Gençlik ve Spor Bakanlığı Faaliyetleri 

 
 

İdeal durum düşünüldüğünde, şemada yer alan her bir faaliyet kutucuğu 

genç bilgilerini girdi olarak alıp, Bakanlığın stratejik hedeflerine gönderim 

yapan fonksiyonlardır. Bu fonksiyonlardan elde edilen çıktılar ilgili Bilgi İş-

lem Daireleri’ndeki Çevrimiçi İşlem Yürütme (OLTP) veritabanlarında tutul-

maktadır. Bu uygulamalarla, Bakanlık içi ve Bakanlık dışı paydaşların (Şekil 

3) faaliyetlerinden elde edilen veriler Nüfus ve Vatandaşlık İşleri tarafından 
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hizmet veren Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS) veritabanı ile kaynaştırılarak çok 

yönlü bir veri setine sahip olunabilecektir.  

Gençlik veritabanında bütünleştirilen veriler, verilerin kaynak sistemden 

alınması (Çıkart), farklı sistemlerden gelen verilerin kalitesinin artırılması ve 

temizlenmesi amacı ile dönüştürülmesi (Dönüştür) ile verinin sisteme yük-

lenmesi (Yükle) aşamalarından oluşan Çıkart-Dönüştür-Yükle (ÇDY) süre-

cinden geçirilmektedir. Böylece zamansal ve mekansal olarak ayrı bir karar 

destek sistemi ortamına taşınacaktır. Oluşturulan ortam kullanılarak iş ze-

kâsı ürünleri ile taktik ve stratejik raporlar, performans göstergeleri ve plan-

lama için gerekli karmaşık ve zor analizler yapılabilecektir. 
 

Şekil 3. Ulusal ve Uluslararası Paydaşlar 

 

 

3. Önerilen Modelin Fayda ve Getirileri 

Önerilen modelin hayata geçmesi, gençlik politikalarının ve yatırımlarının 

doğru şekilde yönlendirilmesine olanak sunacaktır. Farklı kurumların veri-

leri tek kaynakta toplanacağı için veri temini aşamasında veri üzerindeki 

gerekli dönüşüm işlemleri ile veriler belirli bir standardı olan ve analiz için 
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uygun bir formata çevrilerek sisteme entegre edilecek ve böylece hem analiz 

ve rapor oluşturma süreçleri hızlanacak hem de veri bütünlüğü sağlanmış 

olacaktır. Bunlara ek olarak, sitemde bulunacak doğru ve güncel veriler 

üzerinden yapılan analizler sonucunda doğru sonuçlara ve dolayısıyla doğ-

ru kararlara ulaşılacaktır. Ayrıca sistem farklı kurumların kaynaklarından 

besleneceği için her kurumun kendi hedefleri doğrultusunda ve sadece 

kendi verileri üzerinde yaptığı analizler yerine, veri tüm boyutları ile ince-

lenebilecek olup; kapsamlı raporlar oluşturulabilecektir. 

 

SONUÇ 

 

Dünya genelinde gençlik profili verileri stratejik öneme sahiptir. Kamu ku-

rumları ve özel sektör kuruluşları, hizmet sundukları ülkede temel stratejik 

değerlendirmeler yapmak için gerek duydukları eğitim, sağlık, sanayi, eko-

nomi, tarım vb. birçok temel göstergeleri, genç kitleleri baz alarak yorum-

lamaktadır. Öyle ki, Avrupa Birliği gibi birçok devletler üstü birleşme, gele-

cek on yıllık hedeflerini ve önlemlerini hatta aday ülke stratejilerini, genç 

nüfus parametreleriyle belirlemektedir. Kalkınma, istihdam ve işgücü, nü-

fusun üretkenliği, gelecek projeksiyonlar, alınacak stratejik kararlar ve yapı-

lacak temel bütçeler dahi gençliğe ilişkin temel analitik verilerin etrafında 

şekillenmektedir. Bu verileri toplayan, gruplandıran, anlamlı bilimsel kore-

lasyonunu ortaya koyan, işleyen, analiz eden, yorumlamak için birçok ista-

tistiki ve matematiksel yöntemleri kullanan ve karar parametrelerinin so-

nuçlarını belirten çok sayıda veritabanı modelleri mevcuttur. Bu modeller 

arasında ve kamu hizmetleri kapsamında, muhtemel bir veritabanı uygu-

laması olarak bu çalışmada, Gençlik Veritabanı önerisi sunulmuştur.  Öneri-

len veritabanının kullanımı ülkemizde çok yeni olmakla birlikte, bütün veri-

lerin, doğru, yerinde, holistik, analitik ve tek bir havuzdan sistematik olarak 

değerlendirilmesi ve kullanılması mantığına dayanmaktadır.   

Günümüzde e-devlet çalışmaları kapsamında da gerekli olan bu tür ya-

pılarla güvenilir ve çok yönlü gençlik araştırmaları yapılabilecek ve bu doğ-

rultuda gençlik politikalarına yön verilebilecektir. Önerilen modelin uygu-

lanması ile birlikte sağlıklı, güncel ve dinamik gençlik verileri kullanılarak 

karar-destek sistemlerinin yapılandırılması, gerçek veriye dayalı karar ve 

politikaların geliştirilmesi mümkün olabilecektir.  
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