
GENÇLİK MERKEZLERİ 

 

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ''Genç Dostu Şehir'' teması üzerine kurulan Genç İzmir; 15-30 

yaş arası İzmir gençliğinin birleştiği, sosyalleştiği, öğrendiği ve güçlendiği nokta yer 

almaktadır. 

Genç Dostu Şehir İzmir gençlerin sosyal, ekonomik ve kültürel hizmetlere erişimine büyük 

önem vermesinden hareketle Genç İzmir Mobil uygulaması da belediyenin uzak ilçelerdeki 

gençlere ulaşmayı hedefleyen projelerinden biridir. Böylece Dijital Genç İzmir, Türkiye'den 

tüm gençlerin katıldığı Kişisel Gelişim Seminerleri, Atölye Çalışmaları ve çeşitli etkinliklere 

ev sahipliği yapılmaktadır. Bu kapsamda Köy-İz Projesi kapsamında köydeki gençlerle kentte 

yaşayan gençlerin bir arada olacağı yerel atölyeler düzenlenmektedir. 

Genç İzmir, 'Tarihi Havagazı Gençlik Kampüsü', ‘Balçova Gençlik Merkezi’ ve 'Genç İzmir 

Örnekköy' olmak üzere üç farklı lokasyonda gençlerin kişisel gelişimine katkı sağlayacak dil 

kursları, kişisel gelişim seminerleri, hak temelli atölye çalışmaları, sosyal sorumluluk projeleri 

gibi faaliyetler yürütülmektedir. 

 

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezleri 

Tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesi; 

‘Tarihi Havagazı Fabrikası Yerleşkesi’, gençlerin bir arada yaşama ve dayanışma kültürünü 

içselleştirmelerine ve gönüllü faaliyetlerle yaşadıkları şehre katkı sağlamalarına olanak 

sağlayan tarihi bir yeşil alan içerisinde yer almaktadır. Gençlerin geniş alanlarda özgürce proje 

üretebildikleri, atölyelerde projelerinin prototiplerini hayata geçirebildikleri bir yerdir. Hem 

dijital ortamda hem de kütüphanede araştırma yapmak da mümkündür. 

Tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik Yerkleşkesi, sivil toplum kuruluşları ve öğrenci 

topluluklarının katılımı ile  30 Kasım 2019 tarihinde, ''İzmir Gençlik 

Çalıştayı'' gerçekleştirilmiştir. Çalıştayda; Eğitim ve Öğretim, İstihdam ve Girişimcilik, Sağlık 

ve Refah, Sosyal İçerme, Kültür ve Yaratıcılık, Gençlik ve Katılım, Gönüllü Faaliyetler, 

Gençlik ve Dünya, Kentte Yaşam ve Güvenlik başlıklarını içeren 9 ana konu ele alınmıştır. 



Çalıştay sonuçlarına göre Tarihi Havagazı Fabrikası kullanım alanları yeniden 

şekillendirilmiştir. Tarihi Havagazı Fabrikası’nda 23.250 metrekarelik alan içinde bulunan 

tescilli yapılar gençlerimiz için Araştırma Kütüphanesi, Genç İzmir Performans Salonu, 

Fikrimİz ve FabrikaLab İzmir olarak hizmet vermekte, çim alanda açıkhava sinema etkinlikleri 

ve çim konserleri devam etmektedir. 

 

Genç İzmir Örnekköy; 

Örnekköy Sosyal Projeler Yerleşkesi’nde yer alan gençlik merkezi yerelde bulunan gençlerle 

birlikte tüm gençler imkanlarından faydalanabilmektedir. Gençler için kişisel gelişimlerine 

katkı sağlayacağı atölyeler ve ücretsiz Psiko-Sosyal Destek Hizmeti gerçekleştirilmektedir. 

Gençlik Merkezi içinde Kumsal Akkın Kitaplığı, Genç İzmir Etkinlik Salonu, Eğitim Salonu, 

Performans Salonu ve Psiko-Sosyal Destek birimi hizmet vermektedir. 

 

Macera Park ve Balçova Gençlik Merkezleri; 

Macera Park ve Balçova Gençlik Merkezleri’nde öncelikli olarak bulundukları mevkideki 

dezavantajlı genç grubun, sonrasında tüm kentteki gençlerin sosyal ihtiyaçlarına yönelik 

çalışmalar yapılacak ve hizmetler sağlanacaktır. Ücretsiz internet, kütüphane, ders çalışma 

odaları, açık alanı, teknoloji odası, ücretsiz psikosoyal danışmanlık hizmetleri verilecek olan 

merkezlerde belediyenin iş birliği içerisinde olduğu gençlik stk’ları için toplanma merkezi 

olması, bu vesile ile belediye, gençlik stkl’arı ve gençler arasındaki dayanışmanın arttırılması 

hedeflenmektedir. 

 

Bulunduğu konum gereği lise ve dengi okulların öğrencilerine ve aynı yaş grubundaki gençlere 

yönelik çalışmalar yapacak olan Macera Park Gençlik Merkezi, Balçova Gençlik 

Merkezi’ndekine benzer bir kurgu ile hizmet verecektir. Gençliğe yönelik çalışmalar yapan 

stk’lar ile gençleri erken yaşlarda tanıştırmayı amaçlayan toplantıların ve atölye çalışmalarının 

yapılacağı macera parkta, sınırları içinde bulunan zipline, tırmanış duvarları ve parkurlarda 

ilgili kuruluşlar tarafından verilecek eğitimlerle gençler extreme sporlarla tanışma fırsatı 

bulacaktır. 



Gençlik Tiyatrosu 

Kültürpark Tenis Kulübü'nün yanında yer alan ve 'İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat 

Daire Başkanlığı'na bağlı Gençlik Tiyatrosu, konferans, seminer, panel, tiyatro ve konser gibi 

çeşitli etkinliklere ücretsiz ev sahipliği yapmaktadır. 

 

İzmir Yüzme Triatlon Gençlik ve Spor Kulübü 

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, 3.500 lisanslı sporcusu, 300'e yakın 

antrenörü ve 40 şubesi ile Türkiye'nin en büyük spor kulübüdür. İzmir Büyükşehir Belediyesi 

Spor Kulübü'nün temel felsefesi her İzmirlinin spor yapmasını sağlamak ve kentin sportif 

kimliğini ve kültürünü oluşturmaktır. 

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı gençlik merkezleri dışında, İzmir merkez ve ilçelerinde 

de “İzmir Gençlik ve İl Spor Müdürlüğü” bünyesinde faaliyet gösteren 12 Kamu Gençlik 

Merkezi bulunmaktadır. 7-29 yaş arası gençlerin sosyo-kültürel gelişimine katkı sağlamak 

amacıyla faaliyet göstermektedirler. Gençlere sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler 

çerçevesinde boş zamanlarını ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda değerlendirme fırsatı 

vererek aktif birer vatandaş olarak toplumda yer almalarını sağlayan, gençlerle sosyal 

faaliyetler yürüten kurumlardır. Kütüphane, amfi tiyatro, toplantı salonu ile açık ve kapalı sergi 

alanlarından oluşan merkezler, her yıl birçok etkinliğe ev sahipliği yapmaktadır. Müzik, drama, 

akıl oyunları atölyeleri, Robotik kodlama vb. birçok kursta eğitimler verilmektedir. Bu 

merkezlerin isimleri şöyledir: İzmir Alsancak Gençlik Merkezi, İzmir Atatürk Gençlik 

Merkezi, İzmir Ayrancılar Gençlik Merkezi, İzmir Bayındır Gençlik Merkezi, İzmir Bornova 

Gençlik Merkezi, İzmir Buca Gençlik Merkezi, İzmir Karabağlar Gençlik Merkezi, İzmir 

Gençlik Merkezi, İzmir Kınık Gençlik Merkezi, İzmir Menderes Gençlik Merkezi, İzmir 

Ödemiş Gençlik Merkezi, İzmir Tire Gençlik Merkezi, Mercek Gençlik Merkezi, İzmir Yasin 

Boru Gençlik Merkezi, 

 

Diğer İlçe Belediyelerindeki Gençlik Merkezleri : 

 

Karşıyaka Belediyesi İsmail Hakkı Tonguç Gençlik Merkezi 



Merkezde tenis kortları, basketbol ve halı sahalar bulunmaktadır. Bu spor kompleksleri 

bünyesinde gençler, tenis kortları, basketbol ve futbol sahalarında turnuvalar düzenleme, 

Belediye antrenörleri ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörleri ile tenis, basketbol ve futbol 

dersleri alma imkanı bulmaktadır. 

Eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle çalışan KARGEM, Karşıyaka Belediyesi'ne bağlıdır. Çocuklara 

ve gençlere ücretsiz eğitim desteği sağlamaktadır. Merkezin lise ve üniversite giriş 

sınavlarındaki başarı oranı %90'a yükselmiştir. Eğitim süresi boyunca bini aşkın öğrencinin 

katıldığı KARGEM'de, çocukları hayata en iyi şekilde hazırlamak ve sosyal hayatlarına katkı 

sağlamak amacıyla kurslar, geziler ve çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. 

 

Konak Belediyesi, İzmir Bulut Öncü Gençlik Merkezi 

Japon Hükümeti'nin mali desteğiyle Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), Toplum 

Gönüllüleri Vakfı ve Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği ortaklığında yürütülen İzmir Bulut 

Öncü Gençlik Merkezi hayata geçmiştir. Proje kapsamında gençlerin ihtiyaçlarına yönelik genç 

dostu sağlık bilgilendirmeleri ve danışmanlığı, psikososyal destek, kişisel gelişim atölyeleri, 

farklı alanlarda mesleki, sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetler, birlikte yaşama ve sosyal destek 

gibi hizmetler verilmektedir.  

 

Buca Belediyesi Tarık Akan Gençlik Merkezi 

Merkezde resim, müzik ve seramik odası, sergi alanı ve kafeterya, fitness, bowling, sinema ve 

tiyatro salonları ile mimarlık ve mühendislik öğrencilerinin teknik dersleri için gerekli 

donanıma sahip bilgisayar odası bulunmaktadır. Gençlerin derslerinde ve araştırmalarında 

kaynak sorununu ortadan kaldıracak yüzlerce kitabın bulunduğu kütüphane merkezin önemli 

hizmetleri arasında yer almaktadır. 

 

Buca Belediyesi, Işılay Saygın Gençlik Merkezi 

Çamaşırhaneden kütüphaneye, dinlenme alanlarından satranç ünitelerine kadar gençlerin tüm 

ihtiyaçlarını karşılamak üzere düzenlenen Işılay Saygın Gençlik Merkezi, tüm öğrenci gençlere 

hizmet vermektedir. 


