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GENEL GEREKÇE

Gençlik dönemi ağırlıklı 15-24 yaş aralığında ifade edilse de farklı bölgelerde 15-30 yaş
arasındaki faklı zaman dilimleriyle tarif edilebilmektedir. Hatta bölgesel ve ulusal gençlik

politikalarına göre bu yaş 35'e kadar çıkabilmektedir.

Ülkmizde gençlik politikaları, 2011 yılına kadar Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü kanalıyla
yürütülmekteydi. 2011 yılında anlamlı bir adım atılarak Gençlik ve Spor Bakanlığı'mn

kurulması ile gençlik politikaları bakanlık düzeyinde planlanır hale gelmiştir. Kuşkusuz

bakanlığın varlığı kadar onun işlerlik kazanması da bir o kadar önemlidir. Bu anlamda

Bakanlığın "Ulusal Gençlik ve Spor Politika Belgesi" ayrı bir öneme haizdir. Bakanlar Kurulu

karanyla 27.01.2013 tarih ve 28541 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe giren bu

politika belgesinde belirlenen hedeflere uygun politika stratejileri ve yasal düzenlemelerin

hayata geçirilmesi elzemdir.

Türkiye'de Gençlik ve Spor Bakanlığı Ulusal Gençlik ve Spor Politikalan Belgesinde gençlik

14-29 yaşlan arasındaki dönem olarak tarif edilmiştir.' Ülkemizde durum böyleyken farklı
ülkelerde farklı sınıflamalar görülebilmektedir. Mesela Hollanda'da gençlik üst yaş sının 23

olarak belirlenmişten, bu sınır Avusturya ve İrlanda'da 25' çıkmaktadır. Estonya ve Norveç'te
26, Almanya 27 olan gençlik yaş sının İspanya, Romanya ve Yunanistan'da 29-36 yaş
aralığındaki dönemi kapsamaktadır.^ Tüm bunlardan anlaşıldığı üzere her ülke kendi
potansiyelleri ve hedeflerine göre bir gençlik dönemi tarifi yapmaktadır. Bu tarif doğrudan

kanuni düzenlemelerden sosyal politikalara kadar pek çok alana ilişkin faaliyetlere etki

etmektedir.

10 Şubat 2016 tarihinde yapılan bir düzenleme ile 25 yaşını doldurmamış öğrencilerimizin okul

ile alakalı bir sebep göstermeksizin harçsız pasaport alma hakkı elde etmişlerdir. Bu düzenleme

öğrencilerimize avantaj sağlamakla birlikte özellikle genç nüfus dinamiği oldukça güçlü olan

ülkemizde gençlerimizin çeşitli vesilelerle yurt dışına gidip gelmeleri açısından bir sınırlama

yaratmıştır.

^ Gençlik Politikası, "Kavram Olarak Gençlik", http://genclikpolitikasi.org/kavram-olarak-genclik/,l
^ Instıtut Für Sozıalarbeıt Und Sozialpadagogik, The Sodo-economic Scope of Youth Work in Euro
Report, 2007, s. 23.
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ülkemiz bilhassa Avrupa'ya nazaran önemli bir genç nüfusa sahiptir. Elbette bu

potansiyelimizin varlığı kadar bunun nasıl değerlendirileceği, gençliğin geleceğine dönük

planlama ve olanaklarm nasıl geliştirileceği ile doğrudan ilgilidir. Üretimimizde niteliği
artırmak, bilgi ekonomisini tesis etmek, gençlerimizin iş, istihdam ve yabancı dil öğrenme
olanaklanm geliştirmek adına onları her alanda teşvik edecek politika ve kanuni düzenlemeleri

yapmak temel bir ihtiyaç ve sorumluluk olarak karşımızda durmaktadır.

Dünyada teknolojinin ve iletişim olanaklarının geldiği düzey dikkate alınarak, etkileşim ve

sosyal hareketliliğin giderek temel bir ihtiyaç haline geldiği gerçektir. Tüm bunlar ışığında

hazırladığımız kanuni düzenleme ile bir istisna ve avantajın salt öğrenciler eksenli olmaktan

çıkanlarak tüm gençliğimizi kapsayacak şekilde düzenlenmesi amaçlanmıştır.
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MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1 - Bu düzenleme ile teknoloji ve iletişimin olağanüstü gelişmesi dikkate alınarak

gençlerimizin yurt dışına rahatça gidip gelebilmeleri ve yurt dışında meydana gelen ilerlemeleri

yakından izlemelerine yardımcı olmak amaçlanmıştır.

MADDE 2 - Yürürlük maddesidir.

MADDE 3 - Yürütme maddesidir.
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HARÇLAR KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
TEKLİFİ

MADDE 1- 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 85 inci maddesinin "h" bendi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"h) 26 yaşından gün almamış tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına verilecek

pasaportlar."

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.
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