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Gençler! Cesaretimizi kuvvetlendiren ve devam ettiren sizsiniz. Siz almakta
olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık meziyetinin, vatan sevgisinin, fikir
hürriyetinin en kıymetli örneği olacaksınız. Ey yükselen yeni nesil! Gelecek
sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve devam ettirecek sizsiniz.

Mustafa Kemal ATATÜRK
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Gençler;
Biliyoruz ki sizin özgüveniniz, sizin azminiz bu ülkenin en büyük teminatıdır. Sizin
bu ülkeye, bu medeniyete aidiyet bağlarınızın güçlü olması, yarınların huzur ve
emniyet içinde olması anlamına gelir.
Gençlik, yüreğin dolup taşmasıdır; gençlik aşktır; gençlik heyecandır. Ama aynı
zamanda akıldır, irfandır, muhakemedir. Geleceğe bakmaktır, geçmişi
sorgulamaktır.
Bütün mesele yüreklerinizi ulvi değerlerle, bilgi birikimiyle, yüce ideallerle
doldurmanızdır.
Recep Tayyip ERDOĞAN
Cumhurbaşkanı
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Bakan Sunuşu
Son iki yıldır tüm dünya salgın tehdidi ile birlikte yaşamaktadır. Hayatın her
alanında belirlenen stratejilerin, planlanan proje ve faaliyetlerin uygulanmasına
engel teşkil eden salgın, hayatın en dinamik yanına hitap eden Bakanlığımız
faaliyet alanını da doğrudan etkilemiştir.
Ancak ülkemiz, her alanda olduğu gibi gençlik ve spor özelinde de salgın sürecini
güçlü altyapısı ve uyguladığı proaktif politikalar sayesinde başarıyla yönetmiştir.
Bakanlık olarak; salgın döneminde, yeni stratejiler, yeni planlamalar ile birlikte
sürdürülebilir, erişilebilir, katılımcı bir anlayışla faaliyetlerimiz yeniden
tasarlanmıştır.
Bu sayede; geçmiş yıllara oranla 2 katın üstünde başvuru alan yurtlarımızda
yükseköğrenim öğrencilerinin güvenli, rahat ve huzurlu bir şekilde barınması,
sağlıklı ve dengeli beslenmelerinin sağlanması ve burs ve krediler ile ekonomik
olarak desteklenmesine ilişkin çalışmalarımız aralıksız olarak devam etmiştir.
Bunun yanında; sporun tabana yayılması, vatandaşlarımızın spora teşvik edilmesi
ve ulusal spor stratejimizin geliştirilmesi için gerekli çalışmalar yapılmıştır.
Gençlerimize yönelik olarak düzenlenen proje ve faaliyetlerin ise yüz yüze
gerçekleştirilme imkanı olanlar temizlik, maske ve mesafe kurallarına eksiksiz bir
şekilde uyularak devam ettirilmiş olup diğer faaliyetlerimiz ise online platformlara
taşınmıştır.
2021 yılında gerçekleştirilen tüm politika ve faaliyetlerimizin Türkiye’nin
geleceğine ve üst politika belgelerinde yer alan amaç ve hedeflerimize katkı
sağlamasını diler; hazırlanan 2021 yılı Faaliyet Raporumuzu kamuoyuna saygıyla
sunarım.
Dr. Mehmet Muharrem KASAPOĞLU
Gençlik ve Spor Bakanı
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Bakanlığımız gençlerimizin, sosyal hayata aktif katılımlarının sağlanması, onların
tarihlerini bilen, milli ve kültürel değerlerine sahip çıkan bireyler olarak
yetiştirilmesi onlara yönelik hizmetlerin kalitesinin yükseltilmesi, yüksek öğrenim
gençliğinin barınma sorununun çözülmesi ve ekonomik olarak desteklenmesi ile
sporun geniş kitlelerce yapılabilmesine imkân tanınması ve böylece ülkemizin
kalkınmasına destek olunması amacıyla çalışmalar yürütmektedir.
Bu çerçevede; Covid-19 salgını döneminde faaliyetlerimiz aksatılmadan ve
artırılarak aralıksız olarak devam etmiştir.

Gençlik Faaliyetleri
Gençlere yönelik hizmet ve faaliyetlerin bütüncül bir yaklaşımla sunulması ve
yaygınlaştırılması amacıyla kurulan Bakanlığımız gençlere yönelik faaliyetlerini
temelde gençlik merkezleri, genç ofisler ve gençlik kampları aracılığıyla yerine
getirmektedir.
Bu çerçevede; bir taraftan gençlerimizin aile içinde, yaşadıkları çevrede, okullarda
ve sosyal hayatta; düşünen, sorgulayan, etkin ve bilinçli bireyler olmaları için
çalışmalar yürütülmekte iken diğer yandan bilimi temel alan çalışmalar yürüten
sorumluluk sahibi gençler yetiştirilmesi hedeflenmektedir.
Gençlik merkezlerimiz; milli, ahlaki, insani ve kültürel değerlerini benimseyen,
koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven, topluma karşı sorumluluk
duyan güçlü bir gençliğin yetiştirilmesi hedefiyle faaliyet göstermektedir.
Bir kurum olmanın ötesinde gençlerin kendilerine ait olduğunu hissettikleri ve
ihtiyaç duydukları her türlü desteğin devlet eli ile kendilerine sunulduğu gençlik
merkezlerimiz; fırsat eşitliği ilkesi ile her bir gencin sorumluluğunu taşımaktadır.
2020 yılında 355 olan gençlik merkezi sayısı 2021 yılında 397’ye ulaşmıştır.
Gençlik merkezlerimize kayıtlı 2.665.329 üye gencimiz bulunmaktadır.
2021 yılı yatırım programı kapsamında 48 adet gençlik merkezi projesi
yürütülmüştür.
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Bununla birlikte; gençlerin bulunduğu yerlerde faaliyetlerin düzenlenmesi ve
hizmetlerin yaygınlaştırılması amacıyla gençlik merkezlerimize bağlı olarak;
okullarda, üniversitelerde, mahallelerde, spor salonlarında ve yurtlarda genç
ofisler açılmaktadır.
Bakanlığımız tesislerinde gençlere hem belirli bir müfredatın işlendiği teorik
eğitimler hem de gençlerin öğrendikleri bilgileri hayatlarında kullanmalarını
sağlayacak yaygın eğitim tekniklerinin kullanıldığı uygulamalı eğitimlerin verildiği
atölyeler ile gençlerin ihtiyaçlarına, ilgi duydukları alanlara göre kendilerini ifade
edebilecekleri her türlü faaliyeti tasarlayıp, planlayıp ve gerçekleştirmelerinin
sağlandığı çalışmaların yapıldığı kulüpler bulunmaktadır.
2021 yılında Covid-19 salgınına rağmen Gençlik Merkezleri Akademilerinde
gerçekleştirilen 197.218 faaliyete 422.364 gencimiz; Gençlik Merkezleri Kulüpleri
kapsamında gerçekleştirilen 208.170 faaliyete 2.546.584 gencimiz katılmıştır.
Bununla birlikte; gençlerimize gelişimleri için her türlü katkıyı sunmak; onların
özgüven duygusu ve planlı yaşam alışkanlığı kazanımına destek olmak; milli, etik
ve insani değerler konusunda farkındalığını artırmak amacıyla faaliyet gösteren 43
gençlik kampımızda Covid-19 önlemleri çerçevesinde düzenlenen faaliyetlere
2021 yılında 75.000 gencimiz katılmıştır.
Deniz kamplarımızda; yüzme, badminton, yat gezisi, sokak oyunları, sosyal ve
kültürel geziler, tiyatro, müzik, voleybol, basketbol, futbol, kitap okuma etkinliği,
halk oyunları, el sanatları faaliyetleri, eğitim ve kişisel gelişim seminerleri yer
almaktadır.
Doğa kamplarımızda; tırmanma duvarı, kano, dağ bisikleti, oryantiring, okçuluk,
binicilik, mini golf, paintball, rafting, futbol, voleybol, basketbol, sokak oyunları,
sosyal ve kültürel geziler, tiyatro, halk oyunları, el sanatları faaliyetleri, eğitim ve
kişisel gelişim seminerleri yer almaktadır.
Ayrıca Bakanlığımızca, gençlerimizle birlikte Milli Bayramlar kutlanmakta ve
çeşitli anma etkinlikleri de gerçekleştirilmektedir. Gençlik haftası kapsamında 19
Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı da içerecek şekilde birçok
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etkinlik düzenlenirken, 30 Ağustos Zafer Bayramı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli
Birlik Günü, Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü, İstanbul’un Fethi, Malazgirt
Zaferi gibi birçok önemli günde de etkinlikler düzenlenmiştir.
Diğer taraftan; Gençlik Projeleri Destek Programı ile gençlerin ve gençlik
gruplarının ihtiyaçlarını dikkate alarak, gençlerin kişisel ve sosyal gelişiminin
desteklenmesi, potansiyellerini gerçekleştirebilmelerine imkân sağlanması, karar
alma ve uygulama süreçleri ile sosyal hayatın her alanına etkin katılımının
artırılması, gençlik ve spor hizmetlerine erişimlerinin kolaylaştırılması ve yenilikçi
fikirlerin hayata geçirilmesine yönelik projelere destek verilmektedir. 2021 yılında
2020-1 Çağrı Döneminde 774 projeye 90.000.000 TL destek verilirken, 2022-1
Çağrı Dönemine ilişkin olarak ise 1.241 projenin uygulanması ve izlenmesine
yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Gönüllülük Faaliyetleri
Gençlerin herhangi bir maddî karşılık beklemeden, başka bir çıkar beklentisi içinde
olmadan, ailesi ya da yakın çevresi dışındaki bireylerin yaşam kalitesini artırmak
veya genel olarak toplumun yararına olduğu düşünülen bir hedefe ulaşmak için
gönüllülük faaliyetlerine katılımı sağlanmaya çalışılmaktadır.
GönüllülyüzBiz Platformu, ülkemizin en ücra köşesine kadar gönüllülük alanında
hizmet veren ilk ve tek web portalı olma özelliği ile özel bir öneme sahiptir. Sistem,
gençlerin katıldıkları gönüllülük faaliyetlerini belgelemektedir. İleride iş ve burs
başvurularında istenilecek kanıtlayıcı belgeyi sunma olanağı mevcuttur.
“Sen de gönül ver!” sloganıyla ülkede bir gönüllülük kültürünü geliştirmek
amacıyla Bakanlığımız bünyesinde hizmete başlayan GönüllüyüzBiz Platformu
internet sitesi ile beş yılı aşkın süredir gönüllü arayan kuruluşlarla gönüllü olmak
isteyenleri bir araya getirmektedir. Ayrıca platforma ilişkin mobil uygulamalar da
kullanıma sunulmuştur.
Bakanlığımızca düzenlenen gönüllülük faaliyetlerine her yıl on binlerce gencimiz
katılmaktadır.
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Bağımlılıkla Mücadele
Başta gençlik merkezlerimiz, gençlik kamplarımız ve yurtlarımızda olmak üzere
gençlerimize, gençlik çalışanlarımıza, antrenörlerimize, il, ilçe ve gençlik merkezi
müdürlerimize bağımlılığın her türüyle mücadele hakkında seminer ve eğitimler
düzenlenmektedir. Bunun yanında, bağımlılıkla mücadele hakkında
gerçekleştirilen programlara ve projelere de destek verilmektedir.

Yurt, Kredi ve Burs Hizmetleri
Bakanlığımız yurtlarında kalan öğrenciler, rahat ve huzurlu ortamlarda, güven
içerisinde, sağlıklı ve dengeli beslenmelerini sağlayacak şekilde ve ekonomik
olarak barındırılmaktadır. Ayrıca öğrencilerin, sosyal, kültürel ve sportif ihtiyaçları
için gerekli olan her türlü imkân sağlanmaktadır.
2021 yılı itibarıyla 81 il, 249 ilçe ve 5 tanesi KKTC’de bulunan 778 yurdumuzun
toplam yatak kapasitesi 734.239’dur.
Öğrencilerimizin ev konforunda yaşamalarını sağlamak amacıyla; ahşap mobilyalı,
bazalı, içerisinde banyo, tuvalet, mini buzdolabı, yanmaz özellikli yatak bulunan
yurtlar hizmete sunulmuştur.
Yurtlarımızda temizlik, güvenlik ve 24 saat sıcak su imkânlarının yanında ortak
ders çalışma alanları, kantin, kafeterya, spor salonu, fitness salonu gibi sosyal
ortamlar da bulunmaktadır.
Dijital dönüşümün her alanda yaşandığı günümüzde, öğrencilerimizin akademik
çalışmalarına ve bilimsel araştırmalarına katkı sağlamak, onların bilgiye hızlı,
güvenli ve ücretsiz olarak ulaşmasını temin etmek amacıyla tüm yurtlarımızda
internet imkânı sunulmaktadır.
Yeni yurt
binalarımız engelli öğrencilerin ihtiyaçlarını rahatlıkla
karşılayabilecekleri şekilde projelendirilirken, eski yurtlarımızda da engelli
öğrencilere yönelik fiziki iyileştirmeler yapılmış ve yapılmaya devam edilmektedir.
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Ayrıca şehit ve gazi çocukları, devlet koruması altında olan, anne ve babası vefat
etmiş olan öğrenciler öncelikli olarak yurda yerleştirilmekte ve bu öğrencilerden
yurt ücreti ve güvence bedeli alınmamaktadır.
Yurtlarda barınan öğrencilerin sağlıklı ve dengeli beslenmelerini sağlamak
amacıyla sabah kahvaltısı ve akşam yemeği hizmeti sunulmakta, bu hizmetlerin
sağlıklı ve temiz bir ortamda yerine getirilmesi ve güvenli bir yemek üretimi için
gerekli tedbirler alınmaktadır.
Yurtlarımızda barınan öğrencilere 2020-2021 eğitim-öğretim yılında günlük 16 TL
olmak üzere aylık 480 TL beslenme yardımı yapılmakta iken 2021-2022 eğitimöğretim yılı itibarıyla bu tutar günlük 19 TL olmak üzere aylık 570 TL’ye
yükseltilmiştir.
Yükseköğrenim öğrencilerimizin ekonomik olarak desteklenmesi amacıyla
Bakanlığımızca başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere burs verilmekte olup
müracaat eden tüm öğrencilere kredi tahsisi yapılmaktadır.
Kredi/burs başvuruları e-Devlet aracılığı ile her yıl bir kez alınmakta olup
elektronik ortamda 12 kamu kurumundan bilgi alınarak, başvuru sahiplerinin
başarı ve sosyal durumları üzerinden değerlendirilmektedir.
2020 yılında bir öğrenciye ödenen aylık burs/öğrenim kredisi miktarı 550 TL iken
2021 yılında 650 TL’ye yükseltilmiştir. Bu tutar yüksek lisans öğrencileri için 1.300
TL, doktora öğrencileri için 1.950 TL’dir.
Yurt dışında burs ve öğrenim kredisi alan öğrencilere öğrenim gördükleri ülkelerin
satın alma gücü paritesine göre belirlenen tutarlarda burs/öğrenim kredisi
ödemesi yapılmaktadır.
Bu çerçevede; 2021 yılında yurt içinde ve yurt dışında 449.335 öğrenciye burs,
1.000.032 öğrenciye öğrenim kredisi olmak üzere toplam 1.449.367 öğrenciye
burs/kredi ödemesi yapılmıştır.
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Spor Hizmetleri
Bakanlığımızın geliştirdiği politikalarla gençliğe yönelik hizmetlerin tek çatı
altında toplanması ve koordinasyonu sağlanırken, spor alanında da gözetim,
yaygınlaştırma ve ulusal bir spor politikası geliştirilmesi için çalışmalar yapılmaya
devam edilmektedir. Bu kapsamda; spor federasyonları, spor kulüpleri ve
sporculara verilen destekler hızla artırılmaktadır.
Ülkemizde nitelikli sporcuların yetişmesine katkı sağlamak, milli sporcularımızın,
okul mu, yoksa spora devam mı konusundaki tereddütlerini ortadan kaldırarak
spor bilimleri dışında farklı bir kariyer imkânı elde etmeleri hedefiyle Vakıf
Üniversiteleriyle İşbirliği Protokolü imzalanmıştır. Milli Sporcularımız 75 vakıf
üniversitesinde ücretsiz olarak eğitim görme fırsatına kavuşturulmuştur.
Bir yandan uluslararası müsabakalarda başarı hedeflenirken bir yandan da
geleceğin sporcularının yetiştirilmesi için büyük çaba sarf edilmektedir. Bu
kapsamda; Bakanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği
protokolü ile 8-10 yaş grubu çocuklarımızın spora yönlendirilmesi amacıyla
Sportif Yetenek Taraması projesi hayata geçirilmiştir. Bu program ile her eğitimöğretim yılı içerisinde ülke çapında yaklaşık 1.300.000 3. Sınıf öğrencisi sporla
tanıştırılmaktadır.
Spor alanına ilişkin projelerle ise sporun tabana yayılması, vatandaşlarımızın
spora teşvik edilmesi ve lisanslı sporcu sayısının artırılması hedeflenmektedir. Bu
kapsamda ülkemiz genelinde Yüzme Bilmeyen Kalmasın, Evinin Sultanları –
Voleybol, 3x3 Sokaklar Bizim – Basketbol, Koşabiliyorken Koş, 10 Bin Pota, Amatör
Spor Haftası, Yaz Kursları, Anadolu Yıldızlar Ligi, Üniversiteler Ligi gibi birçok
proje düzenlenmektedir.
Bununla birlikte; olimpiyatlara katılacak ve katılması muhtemel yetenekli
sporcuların seçilmesi, elit düzeyde yetiştirilmesi, performanslarının geliştirilmesi,
eğitimlerinde ve sosyal gelişimlerinde müşterek ve standart bir uygulamanın
sağlanması hedefiyle kurulan Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezleri ile İl Spor
Merkezleri ve Sporcu Eğitim Merkezleri faaliyetlerine aralıksız devam etmektedir.
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Gençlik Olimpik Kış Festivali (YOWF), Dünya ve Avrupa şampiyonaları,
uluslararası turnuvalar gibi birçok farklı alanda yarışan sporcularımız katıldıkları
pek çok organizasyondan madalyalarla dönerek yıllar geçtikçe başarılarını
artırmaktadırlar. 2021 yılında birçok uluslararası organizasyonun Covid-19 salgını
nedeniyle ertelenmesine/iptal edilmesine rağmen düzenlenen organizasyonlarda
sporcularımız 1.164 altın, 1.111 gümüş ve 1.505 bronz olmak üzere toplam 3.780
madalya kazanmışlardır.
Yine bu süreçte salgının olumsuz etkilerine rağmen lisanslı sporcu sayısı
10.913.906’ya, kulüp sayısı 19.169’a, antrenör sayısı ise 273.542’ye ulaşmıştır.
Spor tesislerimizin yatırımına ise hızla devam edilmektedir. 2021 yılında yatırım
programı kapsamında;












63 adet Spor Salonu
48 adet Gençlik Merkezi
5 adet Gençlik Kampı
3 adet Atletizm Pisti
8 adet Futbol Sahası
27 adet Yüzme Havuzu
145 adet Çelik Konstrüksiyonlu Yüzme Havuzu
10 adet Açık Spor Tesisleri
9 Kamp Eğitim Merkezi
13 Stadyum
9 adet Muhtelif Spor Tesisleri

olmak üzere toplam 340 adet spor tesisi projesi yürütülmüştür. 340 adet spor
tesisinin proje maliyeti ise 5.765.391.994,11 TL’dir
2021 yılı Yatırım Programında Bakanlığımıza ait 13 adet stadyum projesi
bulunmaktadır.
Bu projelerden;
 4 adedi tamamlanmış,
 6 adedinin yapımı devam etmekte,
 3 adedinin ise proje ve ihale aşamasında çalışmaları devam etmektedir.
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GENEL BİLGİLER

GENEL BİLGİLER
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A. MİSYON VE VİZYON

MİSYON
Ülkemiz gençliğini ve sporunu günümüz
gerekleriyle uyumlu, geleceğin meydan
okumalarına karşı hazırlıklı, yerli değerlere
duyarlı, dünya kültürünü reddetmeyen,
yenilikçi ve rekabetçi bir düzeye ulaştırmak;
sportif olarak, Türkiye’nin uluslararası alanda
başarılı ve nitelikli temsil edilmesini sağlamak.
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VİZYON
Yerelden evrensele değişimin ve
gelişimin öncüsü bir gençliğin Bakanlığı
olmak.
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B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesiyle 10.07.2018 tarihli ve 30474
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı;
a) Gençliğin kişisel ve sosyal gelişimini destekleyici politikaların tespiti amacıyla
gerekli çalışmaları yapmak, farklı genç gruplarının ihtiyaçlarını da dikkate alarak
gençlerin kendi potansiyellerini gerçekleştirebilmelerine imkân sağlamak, karar
alma ve uygulama süreçleri ile sosyal hayatın her alanına etkin katılımını sağlayıcı
öneriler geliştirmek ve bu doğrultuda faaliyetler yürütmek, ilgili kurumların
gençliği ilgilendiren hizmetlerinde koordinasyon ve işbirliğini sağlamak,
b) Gençliğin ihtiyaçları ile gençliğe sunulan hizmet ve imkânlar konusunda
inceleme ve araştırmalar yapmak ve öneriler geliştirmek, gençlik alanında
bilgilendirme, rehberlik ve danışmanlık yapmak,
c) Gençlik çalışma ve projelerine ilişkin usul ve esasları belirlemek,
ç) Gençlik çalışma ve projeleri yapmak, bu çalışma ve projeleri desteklemek,
bunların uygulama ve sonuçlarını denetlemek,
d) Spor faaliyetlerinin plan ve program dâhilinde ve mevzuata uygun bir şekilde
yürütülmesini gözetmek, gelişmesini ve yaygınlaşmasını teşvik edici tedbirler
almak,
e) Spor alanında uygulanacak politikaların tespit edilmesi amacıyla gerekli
çalışmaları yapmak, teşkilatlanma, federasyonların bağımsızlığı, spor tesisleri,
eğitim, sponsorluk, sporcu sağlığının korunması, uluslararası organizasyonlarla
ilgili çalışmaları koordine etmek, değerlendirmek ve denetlemek,
f) Spor kuruluşlarının kurulmasına ve diğer hususlara ilişkin usul ve esasları tespit
etmek,
g) Gençlik ve spor kulüpleri ile başarılı sporcuları ve çalıştırıcıları desteklemek,
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ğ) Yurt yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek, desteklemek ve yurt hizmetlerine
ilişkin usul ve esasları belirlemek,
h) Öğrencilere verilecek öğrenim kredisi, burs ve diğer yardımlara ilişkin
hizmetleri yürütmek ve bunlara dair usul ve esasları belirlemek,
ı) Bakanlık hizmetlerini destekleyici arsa ve arazi temin etmek, bina ve tesis
yapmak, yaptırmak, satın almak, kiralamak, devretmek, devralmak ve bu
hizmetlerle ilgili her türlü mali ve ekonomik girişimde bulunmak,
i) Kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilen diğer görevleri
yapmak
görevlerini yerine getirmek üzere kurulmuştur.
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C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
1. TARİHÇE
Ülkemizde gençlik ve spor alanında teşkilatlanma çabaları “Türkiye İdman
Cemiyeti” ile başlamıştır. 1938 yılında 3530 sayılı Kanun ile Başbakanlığa bağlı
olarak kurulan Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü; 1942 yılında Milli Eğitim
Bakanlığına, 1960 yılında Başbakanlığa, 1970 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığına
ve 1983 yılında Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlanmıştır.
28 Mayıs 1986 tarih ve 3289 sayılı Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğünün
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunla Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına
bağlı, merkezde katma bütçeli ve tüzel kişiliğe sahip Beden Terbiyesi ve Spor Genel
Müdürlüğünün, taşrada ise Genel Müdürlüğe bağlı özel bütçeli il ve ilçe
müdürlüklerinin kurulmasına karar verilmiştir. 1989 yılına kadar bu statüsünü
devam ettiren teşkilat 356 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yeniden
Başbakanlığa bağlanmış ve adı “Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü” olarak
değiştirilmiştir.
2011 yılına kadar teşkilat yapısında herhangi bir değişiklik olmamıştır. Bu tarihte
ise gençliğe yönelik hizmetlerin daha fazla öne çıkarılarak etkin ve yaygın şekilde
yürütülmesi amacıyla 08.06.2011 tarihli ve 27958 mükerrer sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan 03.06.2011 tarihli ve 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile
Gençlik ve Spor Bakanlığı kurulmuştur. Bakanlık bünyesinde Gençlik Hizmetleri
Genel Müdürlüğü, Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü ile Eğitim, Kültür ve
Araştırma Genel Müdürlüğü oluşturularak gençlik konusu çok yönlü olarak ele
alınmaya başlanmıştır.
Bakanlığın kurulmasıyla Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Spor Genel Müdürlüğü
adını almış ve sadece spor yönetiminden sorumlu bir kurum olarak hizmet
vermeye başlamıştır. Spor Genel Müdürlüğü, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar
Kurumu Genel Müdürlüğü ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı Bakanlığa bağlı
kuruluşlar hâline getirilmiş ve taşrada Spor Genel Müdürlüğüne bağlı Gençlik
Hizmetleri ve Spor İl ve İlçe Müdürlükleri kurulmuştur.
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Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesiyle 10.07.2018 tarihli ve 30474
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Spor Genel Müdürlüğü Spor Hizmetleri Genel
Müdürlüğü, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü ise Kredi
ve Yurtlar Genel Müdürlüğü adını alarak Bakanlık Merkez Teşkilatına dâhil edilmiş
ve yeni hizmet birimleri oluşturulmuştur.
Ayrıca Bakanlığa bağlı tek taşra teşkilatı Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinden
oluşmaktadır.

2. FİZİKSEL YAPI

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2012 yılında hizmete açılan ana hizmet binası ve 3 ek
hizmet binasında faaliyetlerini yürütmektedir. Ana hizmet binası 33.330
metrekare kapalı alana sahip olup net ofis alanı 25.000 metrekaredir.
Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının hizmet verdiği adresler tabloda gösterilmiştir.
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Örnek Mahallesi Oruç Reis Cad. No: 13
Altındağ/Ankara

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Ek Hizmet Binası: Süleyman Sırrı Sk. No: 3
Yenişehir/Ankara
Ek Hizmet Binası: Söğütözü Mahallesi 2176.
Sk. No: 25 Çankaya/Ankara
Ek Hizmet Binası: Nasuh Akar Mahallesi 1402.
Sokak No:4 Çankaya/Ankara

SPOR TOTO TEŞKİLAT BAŞKANLIĞI

Büyük Esat Mh.
Çankaya/Ankara
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Koza

Sk.

No:34
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3. TEŞKİLAT YAPISI
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın hizmet birimleri:

















Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü
Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü
Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü
Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
Personel Genel Müdürlüğü
Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Rehberlik ve Denetim Başkanlığı
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Sosyal İlişkiler ve İletişim Dairesi Başkanlığı
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
Özel Kalem Müdürlüğü
İç Denetim Birim Başkanlığı

Bağlı Kuruluşları:
 Spor Toto Teşkilat Başkanlığı
Taşra Teşkilatı:
 Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri
 Gençlik ve Spor İlçe Müdürlükleri
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4. TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM ALTYAPISI
Bakanlığımız veri merkezi, kesintisiz, yüksek performans ve yüksek verimlilikte
hizmet sunabilmek için gelişmiş teknolojiyle donatılmıştır. Veri merkezi bilişim
sistemleri altyapısında, güvenlik cihazları, network ürünleri, sunucular ve
telekomünikasyon hizmet santralleri bulunmaktadır.
Veri merkezinde, güvenlik cihazları ile network ve internet güvenliği
sağlanmaktadır. Hem kurum içi uygulamalar hem de kullanıcıların internet
erişimleri filtre edilerek üst düzey bir koruma sağlanmaktadır. Veri merkezi ve
kurum içerisindeki sistem odalarında bulunan network ürünleri sayesinde yerel
bir ağ bağlantısı oluşturulmuş ve bu sayede kurum içi her noktada internete ve
kurum ağına sürekli olarak bağlı kalınması sağlanmıştır.
Ağ Cihazları Yönetimi
Ağ Paketi Yönlendirme Sistemi 2021 yılı içerisinde daha efektif kullanılacak hale
getirilmiştir. Bu sayede bakanlık intranet ağında oluşan ağ trafiğinin etkin bir
şekilde analizleri yapılarak arıza oluşması engellenmeye başlanmış ve oluşabilecek
problemler daha rahat çözümlenmiştir. Bununla beraber olay yönetim noktasında
kolaylık ve fayda sağlayacaktır. Yapılan iyileştirme çalışmaları aktif sistem
üzerinde kullanılmaya başlanmıştır.
Aktif ve pasif olarak yönetilebilen 2. ,3. ve 4. Seviye(Switch, Backbone, Router vb.)
ağ cihazlarının yönetimi sağlanmıştır.
2021 yılı içinde mevcutta var olan “Ağ Erişim Kontrol Sistemi”nin Merkez teşkilatı
kullanıcıları için, yeni sistemin entegre çalışmaları fazlara ayrılarak devam
etmiştir.
Güvenlik Olay Yönetimi ve Korelasyon Sistemi
Var olan sistem üzerinde iyileştirme çalışmaları yapılarak olay yönetimi
noktasında fayda sağlanmıştır. Mevcut durumda veri merkezimiz ve ağımız
üzerinde hizmet veren tüm ağ cihazlarının ve sunucuların log kayıtları, merkezi
olarak tutulup gerekli korelasyon işlemleri yapılmaktadır. 2021 yılı içinde sistem
sunucularının güncelleştirmelerine devam edilmiştir. Yeni kurulan sunucu ve
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sistemlerin log kayıtlarının alınması ve korelasyon kurallarının güncelleştirilmesi
işlemleri yapılmıştır.
2021 yılı içinde var olan 5000 EPS lisansı artan talepleri karşılaması amacıyla
sınırsız EPS olacak şekilde artırılmıştır.
Antivirüs Yönetimi
Son kullanıcıları tehdit edebilecek zararlı yazılımların engellenmesi için antivirüs
sunucularının yönetimi sağlanmıştır. 193.214 adet virüs, 3.987 adet spyware,
3.124.095 adet botnet trafiği tespit edilerek engellenmiştir.
2021 yılı içinde merkez ve taşra teşkilatında bulunan, eksik kalan kullanıcı
bilgisayarlarına antivirüs yazılımlarının yüklenme işi tamamlanmıştır. Bu
yazılımlar merkezi olarak yönetilmektedir. Gerekli güvenlik politikaları
güncellenmiş olup uç nokta clientlera dağıtımı yapılmıştır.
Antivirüs yazılımları ile tespit edilemeyen imzasız zararlı yazılımların tespit
edilmesi için APT sistemlerinin yönetimi sağlanmıştır. Gelen ve giden e-postalarda
zararlı içeriklerin tespiti için güvenlik önlemleri alınmıştır. 145.937 adet spam eposta ile 2.903 tane virüslü e-posta engellenmiştir.
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SOME(Siber Olaylara Müdahale Ekibi)
Bakanlığımız internet ve sistemlerini tehdit eden saldırılara karşı Ulusal Siber
Olaylara Müdahale Merkezi ile koordineli olarak çalışarak global ve ulusal tehditler
konusunda önlemler alınmıştır. 2021 yılı içinde USOM’ a 2 adet siber olay bildirimi
gerçekleştirilmiştir. USOM’ dan kurumumuz için gelen bildirim sayısı 44 adettir.
USOM’ dan gelen genel bilgilendirme bildirim sayısı ise 2773 adettir.
VPN/SSL/SSLVPN Yönetimi
Uygulamalara daha güvenilir şekilde erişilebilmesi, kurum sistemlerine uzaktan
güvenilir şekilde bağlanılabilmesi için gerekli çalışmalar yapılmıştır. Covid-19
salgını sürecinde Bakanlığımız personelinin uzaktan çalışmak zorunda kalması
nedeniyle çalışanlarımızın tamamının kurum sistemlerine uzaktan ve güvenilir bir
şekilde erişebilmeleri sağlanmıştır.
Yalnızca kurum ağı içinde çalışan ve salgın sürecinde dışarıdan erişilmesi gereken
uygulamalar, VPN sisteminin üzerinden tüm kurum çalışanları için uzaktan erişime
açılmıştır.
GSB-WIFI
Bakanlığımız yurtlarında barınan öğrencilere, gençlik merkezlerimizden
faydalanan gençlerimize ve spor merkezlerimizdeki sporcularımıza bilgiye
rahatlıkla ulaşabilmeleri için çağın standartlarını yakalamış hızlı ve güvenilir
internet sağlamak ve entelektüel birikime sahip akademik ve yüksek başarı
hedefleyen genç neslin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla Bakanlık merkez
bina, ek binaları ve 81 il müdürlüğü, yurt müdürlükleri ile fiber alt yapı kullanılarak
bağlantılar sağlanmış, gençlik merkezleri ve spor tesislerinde ise ecovpn alt yapısı
kullanılarak ile merkeze erişimleri gerçekleştirilmiştir.
Böylece 943 yurt müdürlüğü ve bağlı blokları, 367 gençlik merkezi, 1.099 spor
tesisi, 4 TOHM, 8 genç ofis, 3 sporcu eğitim merkezi ve 1 kamp eğitim merkezi
olmak üzere toplamda 2.500’e yakın lokasyonun, merkezi yapıda internet erişimi
ve yönetimi sağlanmıştır.
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ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
Bakanlığımızda, bilişim altyapı çalışmaları ISO 27001 Bilgi Güvenliği ve Yönetimi
Standardına göre yürütülmektedir. Kamu kurumları için son derece önemli olan
bilginin yönetilebilmesi ve güvenliğinin sağlanması konusunda kararlı çalışmalar
yürütülmüş ve bu sayede verilerin erişilebilirliği, bütünlüğü ve gizliliği uluslararası
bir standarda kavuşturulmuştur.
Kurum verilerinin güvenliğinin ve bütünlüğünün korunması, yapılan işlerin
sürekliliğinin sağlanması amacı ile 2015 yılı içinde dâhil olunarak alınan ISO
27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi, 2021 yılı içinde yapılan dış
tetkik sonucunda 16.05.2022 tarihine kadar yenilenmiştir.
Yine bu yıl içerisinde Başkanlığımız sistemleri üzerindeki güvenlik açıklarını
ortaya çıkarabilmek amacıyla kaynak kod analizi ve sızma testi yaptırılmış olup
ortaya çıkan uygunsuzlukların her biri için düzeltici ve önleyici faaliyet formu
açılmış ve ilgili birimlere bildirilerek gerekli tedbirler alınmıştır.
Sanal Santral
Bakanlığımız Merkez Binası ve Ek Hizmet Binaları tarafından kullanılacak olan,
kurum içi ve kurum dışı telefon görüşmelerini merkezi yapıda sağlayacak, IP
tabanlı merkezi santral sistemi (sanal santral) ve bununla birlikte temin edilecek
sesli karşılama sisteminin kurulması amaçlanmıştır.
Bu amaçla, Bakanlığımız birimlerinin dağınık halde bulunan santral alt yapısı tek
bir sanal santral üzerinde birleştirilerek daha konforlu ve ekonomik bir telefon
iletişim alt yapısı kurulması amacıyla her birime ait olan yüzlerce dış hat
karmaşasına son verilmiş, bu hatların ayrı ayrı olan operatörleri ile iletişim kurma
problemleri giderilmiş, ayrı ayrı olan bedava dakikaların ortak kullanım imkânı
sağlanarak, birimlerin kendilerine ait hat sayılarının sınırlı olmasından dolayı
meşgule düşmeleri önlenmiş ve öğrencilerimizin, gençlerimizin ve
vatandaşlarımızın Bakanlığımız hizmetlerine daha kolay erişmeleri sağlanmıştır.
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GSB Drive
Bakanlığımız bünyesindeki kullanıcıların elektronik ortamda bulunan tüm bilgi ve
belge taleplerini, 512 bit kriptolayıp koruma altına alarak her türlü belgeyi
saklayan ve kolaylıkla paylaşılmasını sağlayan içerik ve dosya paylaşım sistemi,
Bakanlığımız bünyesinde yaygınlaştırılarak tüm kullanıcılarımızın hizmetine
sunulmuş olup, 554 kullanıcımız aktif olarak kullanmaktadır. Bu amaçla lisans
sayımız artırılmış ve kullanıcı dostu hale de getirilmiştir. GSB Drive kullanıcılarının
MS Office dosyalarını online olarak aynı anda kullanmaları için Office Online Server
kurulup GSB Drive ile entegre edilmiştir. Kullanım pratikliği sağlanması için
outlook add-in eklentisi aktif edilerek kullanıcıların web panele erişmeden büyük
boyutlu dosyaları link olarak e-postlara eklemeleri sağlanmıştır.
Elektronik Belge Yönetimi
Geçmişten gelen kayıtların gelecek nesillere aktarılmasını hedefleyen, belgelerin
oluşturulma ve yetki bilgilerinin kontrol altında tutulabildiği, belgelerin tüm
sürümlerinin her belge için görülebildiği, arşivlenen belgelere erişimi hızlandıran,
belgelere yetkisiz erişimleri engelleyen, fiziksel yıpranma ve kaybolmayı önleyen,
imha tarihlerine kadar olan süreçte bir arşiv niteliği taşıyan ve dokümanlara ilişkin
tüm iş ve işleyişleri kolaylaştıran bir sistemdir.
Bakanlık kurum içi ve kurumlar arası yazışmalarının bilgisayar ortamında
yapılmasını sağlayan, sevk, paraf, onay sürelerini kısaltan ve emek, zaman,
kırtasiye tasarrufu sağlayan Belgenet sistemi kullanılmaktadır.
Bakanlığımızın yeniden yapılandırılması ile Elektronik Belge Yönetim Sisteminin
(EBYS) tüm Bakanlık Merkez ve Taşra Teşkilat Birimlerinde daha aktif ve istenilen
düzeyde kullanılmasına yönelik çalışmalar tamamlanmıştır.
Bakanlığımız Taşra Teşkilatında 280 gençlik merkezi, 791 yurt müdürlüğü ve 701
ilçe müdürlüğü ile birlikte 64 spor federasyonunun EBYS eğitimleri tamamlanarak
Belgenet sistemine geçişleri gerçekleştirilmiştir.
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Belgenet’e entegre olarak çalışacak olan e-Arşiv uygulaması devreye alınmıştır. Bu
kapsamda iş ve işlemleri tesis etmek amacıyla Bakanlığımız Merkez Teşkilatında
birimler bazında fizibilite çalışması yürütülmektedir.
Belgenet yeni versiyonu (v3.5.77.55.50881 versiyonu), e-yazışma kurallarının
uygun biçimde kullanımı ve sistem geliştirmelerinin devamı için kurumumuzda
kullanılmaya başlamıştır. Yeni versiyonla birlikte resmi yazışmalarda kullanılan
usul ve esaslarda gidilen değişikliklerde uygulanmaya başlamıştır.
e-Otoban Projesi
Taşra teşkilatına sahip olan, aynı zamanda evrak süreci mülki idare amiri
onayından geçen kurumların evraklarının zaman ve mekâna bağlı kalmaksızın tek
bir ara yüzden elektronik olarak onaylamasını sağlamak amacıyla e-Otoban Projesi
kapsamında İçişleri Bakanlığı’nın Elektronik Belge Yönetim Sistemine entegrasyon
işlemleri tamamlanmıştır. Söz konusu sistem 81 İl Müdürlüğü ile 701 İlçe
Müdürlüğünde kullanılmaktadır.
E-Arşiv (Dijital Arşiv)
Arşiv niteliği taşıyan belgelerin ve malzemelerin yasal mevzuatlara ve kriterlere
uygun olarak elektronik ortama aktarılmasını, arşivlenmesini, tasniflenmesini ve
yönetilmesini sağlayan bir elektronik arşiv yönetim sistemidir.
ArşivNet Elektronik Belge Yönetim Sistemi’nde saklama süresi dolan belgelerin
kurum arşivine devredilmesi ve taşınarak yönetilmesini de sağlamaktadır.
e-Arşiv sistemi TÜRKSAT tarafından satın alınmış olup kullanıcılara gerekli
eğitimler verilmiştir. Belgenet’de üretilen ve dosyalara alınan verilerin e-Arşive
aktarılması işlemi gerçekleştirilmiştir.
Video Konferans
Video konferans sistemi ile internet üzerinden toplantılar, eğitimler vb. faaliyetler
oluşturularak, salgın sürecinde 11.276 katılımcı ile 492 faaliyet yapılmıştır. Ayrıca
video konferans sisteminde ortalama 20 kamera paylaşımıyla 125 kişinin
katılabildiği toplantılar yapılabilmektedir.
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Kullanılan video konferans sistemi içerik özelliklerinde; mesajlaşma ve not alma,
doküman paylaşımı, masaüstü paylaşımı ve kontrolü, konferans kaydı, söz hakkı
isteme verme, e-posta ile kullanıcı daveti, güvenli ve şifreli iletişim, uzaktan
personel eğitimi gibi özellikler bulunmaktadır.
Sanal Sınıf Sistemi ile etkileşim ve akıllı tahta ihtiyacı olmayan eğitimler için il
bazında daha önceden oluşturulmuş sınıflarda, 100 kullanıcıyı geçmemek şartı ile
sınıf başına 20 kişilik eğitimler yapılacaktır. Taşra teşkilatında 552 sınıf ile
40.925 katılımcının katıldığı 3.522 eğitim yapılmıştır.
Canlı Yayın Sistemi ile 15.000 kişinin aynı anda katılım sağlayabildiği canlı yayınlar
gerçekleştirilerek soru ve cevapların alındığı, yapılan yayınların ve eğitim
videolarının kaydedilerek kullanıldığı bir portaldır.
e-Devlet Çalışmaları
Bakanlığımız hizmet ve faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliğin artırılması ve bu
süreçlerde bürokrasinin azaltılması amacıyla bazı hizmetler e-Devlet aracılığıyla
gerçekleştirilmektedir.
www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden verilen hizmetlerimiz şunlardır:
 Yurt İşlemleri
o GSB Wifi Şifre İşlemleri
o Uluslararası Öğrenciler İçin Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama (Hostel
Application Result for International Students)
o Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama
o Uluslararası Öğrenciler İçin Yurt Başvurusu - Hostel Application for
International Students
o Yurt Kayıt İşlemleri
o Yurt Başvurusu
o Yurtta Barınma Belgesi (Arşiv) Doğrulama
o Yurtta Barınma Belgesi (Arşiv) Sorgulama
o Yurtta Barınma Belgesi Doğrulama
o Yurtta Barınma Belgesi Sorgulama
o Yurtta Barınan Öğrenci HES Kodu Güncelleme
 Burs / Öğrenim Kredisi İşlemleri
o Burs / Öğrenim Kredisi Başvuru Sonucu Sorgulama
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o Burs / Öğrenim Kredisi Başvurusu
o Kredi / Burs Ödeme Açma Başvurusu
o Burs/Kredi Taahhütnamesi Onay İşlemleri
o Burs / Öğrenim Kredisi Başvurusu Yurt Dışı Öğrenci Belgesi
o Kredi / Burs Durum Belgesi Doğrulama
o Kredi / Burs Durum Belgesi Sorgulama
o Kredi / Burs Nakil Başvurusu
o Kredi / Burs İptal Başvurusu
o Öğrenim / Katkı Kredisi ve Burs Sorgulama
o Kredi Geri Ödeme Erteleme Başvurusu
o Öğrenim / Katkı Kredisi Geri Ödeme Sorgulama
 Diğer İşlemler
o Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım
o GSB Talep / Dilekçe İşlemleri
o Telefon Bilgisi Beyan
o e-İmzalı Belge Doğrulama
 GSB Uygulamaları
 Spor Bilgi Sistemi
Sporcuyuz Biz
SporcuyuzBiz Projesi, Türkiye’nin sporcularını ve spora gönül verenleri, pek çok
özelliği barındıran bir platformda birleştirmektedir.
SporcuyuzBiz, spora gönül verenlerin, spor tesisleri hakkında bilgiler
edinebilecekleri, maç sonuçları modülü ile çeşitli branşlarda çeşitli ülke ve
liglerdeki maç sonuçlarını, puan durumunu ve fikstürünü takip edebilecekleri,
gençlik radyosuna erişebilecekleri, maç biletlerine erişim sağlayıp spor
federasyonları bilgilerine ulaşabilecekleri, duyuru, haber ve bildirim modülleri ile
spora dair gelişmelerden anlık haberdar olabilecekleri ve Spor Bilgi Sistemi
üzerinden antrenman, müsabaka bilgileri gibi verilere dijital ortam üzerinden
erişebilmenin kolaylığına kavuşmanın yanı sıra vize ve lisans belgesi başvuru,
görüntüleme, indirme işlemlerini gerçekleştirebilecekleri modern bir ara yüze
kavuşacakları bir platform olma özelliğini taşımaktadır.
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Bakanlığımızın spora dair çalışmalarının bir yüzü olan SporcuyuzBiz sporcuların,
gençlerin ve sporla ilgili herkesin başvuracağı tek adres olmayı hedeflemektedir.
Projenin IOS ve Android uygulamaları, uygulama marketlerine yüklemeye hazır bir
şekilde son onaydan geçirilecek olup sporcuların ve spora gönül verenlerin
hizmetine en kısa sürede sunulacaktır.
Projeye https://sporcuyuzbiz.gsb.gov.tr/
sağlanmaktadır.

web

sitesi

üzerinden

erişim

Genciz Biz
Bakanlığımızın hayata geçirdiği “Türkiye’nin Gençlik Platformu” mottosuyla yola
çıkan GencizBiz Projesi, gençlerin dijital işlemlerini tek çatı altında birleştirmeyi
amaçlamaktadır. GencizBiz projesi ile Bakanlığımız yurtlarında kalan
öğrencilerimizin tüm yurt işlemlerini uygulama üzerinden anında
gerçekleştirmelerini, Bakanlığımız gençlik projelerinden haberdar olmakla birlikte
projelere katılım sağlamalarını, gençlerin kültürel ve sanatsal faaliyetlere
katılımını, çevrelerine duyarlı ve gönüllü bireyler olmalarını ve dijital ortamda
aradıkları her şeyi bu platform altında bulabilmelerini hedeflemektedir.

42

Projenin bir sonraki amacı; mevcut modüllerin daha modern bir ara yüzle
güncellenmesi, ihtiyaca yönelik olarak yeni modüllerin eklenmesi ve gençlerin
dijital işlemlerini kolaylaştıracak işlemleri, en kıs sürede kullanıcının hizmetine
sunabilmektir.
Projeye https://gencizbiz.gsb.gov.tr/ web sitesi üzerinden,
Play Store’da https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gsb.genciz.biz
App Store’da https://apps.apple.com/tr/app/gencizbiz/id1494875301
erişim sağlanmaktadır.

E-Katılım
"Türkiye'de e-Devlet uygulamaları yardımıyla daha etkili, etkin ve vatandaş odaklı
ile bir kamu yönetimi sisteminin kurulması ve geliştirilmesi” ile “İdari sistemde
şeffaflık ilkeleri doğrultusunda hesap verebilirlik, denetlenebilirlik ve katılımcılık
özelliklerinin artırılması" ve Bakanlığımız çalışmaları içerisinde genç katılımına
yönelik uygulamaların yaygınlaştırılması amacıyla Bakanlığımızca yürütülen
çalışmalara başta (e-) uygulamalar olmak üzere çeşitli yollar ile katılımın
artırılması hedeflenmektedir.
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Bireylerin, bilgi ve iletişim teknolojilerinin
aracılığı ile toplumsal, demokratik ve istişari
süreçlere katılımı olarak tanımlanan e-katılım
uygulamalarına, Bakanlığımızca gerçekleştirilen
faaliyetlere,
kurum
çalışanlarımız
ve
gençlerimizin de daha etkin ve verimli olarak
katılımını sağlamak amacıyla bir dizi çalışma
yürütülmektedir.
Bu kapsamda, daha önce Bakanlığımızca yönetişim kültürü içerisinde yapılan
katılım uygulamalarının "e-Katılım"
projesi çerçevesinde sistemli ve sürekli
olarak bir çatı altında uygulanması amacıyla https://ekatilim.gsb.gov.tr/ web
adresi kullanıma açılmıştır.
Kullanıcılar e-oylama, anket, forum, blog, görüş ve öneri modüllerini içeren yazılım
uygulamasını, e-devlet şifreleri ile giriş yaparak kullanabilmektedir.
Gençlik ve Spor Veri Tabanı Projesi
Bakanlığımız birimlerinin etkili gençlik politikaları oluşturabilmeleri, ihtiyaca
yönelik proje geliştirebilmeleri, hizmet kalitesini arttırabilmeleri, genç hedef kitle
özelinde planlama yapılırken mümkün olan en geniş kitlenin gerçek ve güncel
verilerine eş zamanlı olarak ulaşabilmeleri amacıyla elektronik ortamda "Gençlik
Spor Veri Tabanı" kurulması için detaylı araştırmalar ve gereksinim belirleme
çalışmaları tamamlanarak, veri tabanının temelleri atılmıştır.
Veri tabanı ile birçok farklı yerden bir araya getirilen verilerin analiz edilmesi; bu
sayede etkili gençlik politikaları oluşturulabilmesi; TÜİK, EUROSTAT (Avrupa
İstatistik Komisyonu), OECD gibi güvenilir ve güncel veri kaynakları ile gençliğin
makro ve mikro düzeyde istatistiki analizinin yapılarak; gençlerin ilgi, istek, sorun
ve ihtiyaçlarının belirlenmesi sağlanacaktır.
Projenin birinci fazında büyük veri analizi sistemlerinde kullanılacak veri tabanı
donanımı, kurulumu ve veri görselleştirme yazılımı geliştirilmesi süreçleri
tamamlanmıştır.
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Bu çerçevede kurum içi veriler ilgili veri tabanına aktarılarak okul sporları
faaliyetleri, personel planlama raporları, yurt kapasiteleri, yetenek tarama
projesine ait verilerin raporlanması sağlanmıştır.
Kurum dışı verilerden TÜİK’e ait genç nüfus ile ilgili verileri (eğitim, istihdam,
yaşam memnuniyeti vb.), EUROSTAT’ın ülkemize ve Avrupa Birliği’ne üye olan
diğer ülkelere ait genç nüfus verileri, otomatik veri akışı sistemi kurularak
görselleştirme ara yüzüne aktarılmıştır.
Görselleştirme ara yüzü harita, çubuk, çizgi, pasta, karşılaştırmalı grafikler, sayısal
göstergeler gibi en sık kullanılan grafik türlerini içermektedir. Bu grafikler
geliştirilen yazılım ile birlikte etkileşimli filtrelerle entegre olarak
çalışabilmektedir.

Sağlık ve Performans Bilgi Yönetim Sistemi
Sporcuların sağlık ve performans, muayene ve ölçüm süreçlerinin
tanımlanabileceği ve ölçüm sonuçlarının veri girişlerinin yapılabileceği bir sistem
kurularak; ölçüm cihazlarına ait verilerin doğru, eksiksiz ve minimum insan
müdahalesiyle, hata payının en aza indirgenerek aktarılmasını sağlayan ve detaylı
olarak gerçekleştirilen ihtiyaç analizleri doğrultusunda ortaya çıkan
gereksinimleri de içeren yazılım geliştirme sürecine başlanmıştır.
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Eryaman tesislerimizde bulunan sağlık ve performans ölçüm cihazlarından veri
aktarımı süreci ile entegrasyon süreçleri devam etmektedir.
Sporcunun, sağlık ve performans ölçüm süreci başlangıcından tesisten ayrılışına
kadar ihtiyaç duyduğu her sürecin yönetilebileceği, raporlanabileceği;
kullanıcıların ise kullanıcı dostu platform, işletim sistemi, tarayıcı ve bağımsız ara
yüz ile çalışabileceği bilgi yönetim sistemi kullanıma sunulacaktır.
Projenin birinci fazında, tıbbi cihazlarda yapılan ölçüm ve taramaların otomatik
olarak bilgi sistemine aktarılarak kullanıcı hatalarının minimuma düşürülmesi,
kullanıcı işlem hızının artırılması ve sağlıklı verilere doğru kaynaktan güvenilir
olarak erişimin sağlanması hedeflenmektedir.
Planlanan ikinci fazda ise tesislerimize ölçüme gelen sporcuların performanslarına
katkı sağlayabilmek adına, makine öğrenmesi ve yapay zekâ teknolojilerinin
sürece dâhil edilmesi ile uzman ekip tarafından doğru antrenman tekniklerinin
uygulanabilmesinin sağlanması, sakatlanma risklerinin sıfıra indirilmesi ve doğru
tedavinin sunulması hedeflenmektedir.
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5. İNSAN KAYNAKLARI
31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı 60.939 personel ile
hizmet ve faaliyetlerini yürütmektedir.
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6. SUNULAN HİZMETLER
C.6.1. Bakanlık
10.07.2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı
Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre Bakanlığımız
birimleri ve birimlerin görevleri şunlardır:
Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 Gençlere yönelik istismarın ve şiddetin engellenmesi ile gençler arasında
her türlü ayrımcılığın giderilmesi amacıyla gerekli tedbirleri almak ve bu
hususlarda öneriler geliştirmek,
 Yurtiçi veya yurtdışında gençlikle ilgili toplantı, kurs, seminer ve benzeri
faaliyetler düzenlemek, düzenlenen faaliyetlere katılmak ve bu faaliyetleri
desteklemek,
 Gençlere hizmet veren gençlik merkezi ve benzeri tesisler ile gençlik ve
izcilik kamplarının kurulması ve çalışmasına ilişkin usul ve esasları
belirlemek, bunları geliştirici ve tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak,
 Sosyal hayatın her alanına gençliğin etkin katılımını sağlayıcı öneriler
geliştirmek,
 Gençlik derneklerinin tescil, vize ve aktarma işlemlerini yapmak,
 Gençleri kötü alışkanlıklardan koruyacak çalışmalar yapmak ve bu konuda
faaliyetler yürütmek,
 Ulusal ve yerel düzeyde gençlik etkinlikleri düzenlemek,
 Gençlik haftası etkinliklerini düzenlemek,
 Gençlik alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile kamu kurum
ve kuruluşları, mahalli idareler ve üniversitelerin ilgili birimleriyle ilişkileri
yürütmek,
 Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü
 Yurt ihtiyacını belirlemek, yurtların her türlü ihtiyacını temin etmek,
yurtların sevk ve idaresini yapmak, öğrencilerin iaşe, ibate ve sosyal
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ihtiyaçlarının karşılanması için yurt alanlarında ilgili düzenlemeleri
yapmak,
Yurtlarda barınacak öğrencilerin başvuru, değerlendirme, kayıt ve kabulüne
ilişkin esasları belirlemek ve uygulamak, yurtlarda kalan öğrencilerin
sosyal, sağlık, kültürel ve eğitim ihtiyaçlarını sağlamak ve ilgili kurumlarla
işbirliği yapmak,
Yurt hizmetlerini sınıflandırmak, standartlarını belirlemek ve bunların ücret
tarifelerini tespit etmek,
Yurt hizmetinden faydalananlar ile hizmet sunucuları arasında doğabilecek
ihtilafların çözümüne yönelik usul ve esasları belirlemek,
Yurtların ilgili mevzuat düzenlemelerine uygun bir şekilde kullanıma hazır
bulundurulmasını sağlamak,
Yurt ve tesislerde konaklayacaklarla ilgili usul ve esasları belirlemek, ikili
anlaşmalar gereği eğitim ve öğretim görmek üzere ülkemize gelen diğer ülke
öğrencilerinin yurtlardan yararlandırılmasına ilişkin işlemleri yürütmek,
Öğrenci disiplin işlemleri ile ilgili işlerin mevzuat hükümlerine uygun olarak
yürütülmesini sağlamak,
Öğrencilerin beslenme hizmetlerine ilişkin esasları belirleyerek
uygulanması için gerekli tedbirleri almak,
Yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşı öğrencilerin kredi, burs ve
barınma işlemlerini yürütmek,
Öğrencilerin desteklenmelerine ilişkin politikaların tespiti amacıyla gerekli
çalışmaları yapmak,
Öğrencilere verilecek öğrenim kredisi ve burslar ile kredi borcunun tespiti,
takibatı ve tahsilâtı ile kredi teminatına ilişkin usul ve esasları belirlemek,
kredi ve burs başvurularının alınması ve değerlendirilmesi ve ödeme
işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
Öğrencilere verilmek üzere yapılacak bağış ve hibelere ilişkin usul ve
esasları belirlemek, burs veren kurumlarla koordinasyonu sağlamak,
İhtiyaç sahibi öğrencilere barınma ve beslenme yardımı yapılmasına ilişkin
iş ve işlemleri yürütmek,
Vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu yararına çalışan derneklere ait
yükseköğrenim yurtlarında barınan öğrencilere yapılacak beslenme ve
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barınma yardımına ilişkin usul ve esasların belirlenmesine ilişkin iş ve
işlemleri yapmak,
 16.08.1961 tarihli ve 351 sayılı Kanunda Bakanlığa verilen görevleri yerine
getirmek,
 Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 Gençlere rehberlik ve danışmanlık hizmeti yapmak, eğitim hizmet ve
imkânlarını geliştirici faaliyetlerde bulunmak.
 Spor alanında uygulanacak temel politikaların tespiti amacıyla gerekli
çalışmaları yapmak, spor tesisleri ihtiyacını tespit etmek ve planlamak,
 Spor kültürünün geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve özendirilmesini
sağlamak ve bu konuda her türlü tedbiri almak,
 Sporcu yetiştirilmesi ve spora ilgiyi artırmaya yönelik çalışmaları yürütmek,
başarılı sporculara ve çalıştırıcılarına ayni ve nakdi yardım yapmak veya
yapılmasını sağlamak, ödüllendirmek, uluslararası yarışmalarda Türkiye’yi
temsil edip derece alan sporculara aylık bağlanması ve Milli Sporcu Belgesi
verilmesiyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 Engelli bireylerin spor yapabilmelerini sağlamak ve yaygınlaştırmak üzere;
spor tesislerinin engellilerin kullanımına uygun olmasını sağlamak, spor
eğitim programları ve destekleyici teknolojiler geliştirmek, gerekli
malzemeyi sağlamak, engelli bireylere yönelik bilgilendirme ve
bilinçlendirme çalışmaları ile yayınlar yapmak, spor adamları yetiştirmek,
engelli bireylerin spor yapabilmesi konusunda ilgili diğer kuruluşlarla
işbirliği yapmak,
 Okul dışı spor faaliyetleri ile diğer spor alanlarında faaliyetler düzenlemek,
bunların gelişmesini sağlamak, imkânlar ölçüsünde bu faaliyetlere ait araç,
gereç ve benzeri ihtiyaçları temin etmek,
 Spor müsabakalarında uluslararası kuralların ve her türlü talimatın
uygulanmasını sağlamak,
 Okul dönemindeki çocuklara yetenek taraması yapılarak, sporcu olabilme
potansiyeli taşıyanları belirlemek ve yeteneklerine uygun spor dallarına
yönlendirmek,
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 Her türlü spor tesisi ve eğitim merkezlerinin kurulması, işletilmesi ve ad
verilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 Sporcu sağlığının korunması ve geliştirilmesi ile ilgili politikaların tespit
edilmesi amacıyla gerekli çalışmaları yapmak, bu konuda gerekli tedbirleri
almak, sağlık araştırma merkezlerinin kurulmasına yönelik iş ve işlemleri
yürütmek, sporcuların genel sağlık taramalarını yapmak veya yaptırmak,
sağlık kayıtlarını tutmak, sporcu sağlığını tehdit eden maddelerle mücadele
konusunda bilgilendirme yapmak ve bu amaçla kurum ve kuruluşları
desteklemek,
 Sporcuların sigortalanması işlemlerini yapmak veya yaptırmak,
 Görev alanıyla ilgili konularda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği
yapmak,
 Spor idarecisi, çalıştırıcısı, spor elemanları ve hakemlerin eğitilmesini ve
yetiştirilmesini sağlamak,
 Spor dallarının belirlenmesini tayin ve tespit etmek, spor federasyonlarının
kurulmasına ve faaliyetlerinin sona erdirilmesine ilişkin iş ve işlemleri
yapmak,
 Bağımsız spor federasyonlarının kuruluş işlemleri ve genel kurulları ile ilgili
iş ve işlemleri yürütmek,
 Federasyonlara ve spor kulüplerine yardım yapmak ve bütçeleri ile ilgili iş
ve işlemleri yürütmek,
 Ülkemizde faaliyeti olan ancak herhangi bir federasyona bağlı olmayan spor
dallarının yaygınlaştırılması, faaliyetlerinin düzenlenmesi ve bu spor
dallarında kulüplerin faaliyette bulunması için gerekli tedbirleri almak,
 Spor federasyonları ve kulüplerinin yurtiçi ve yurtdışındaki müsabakalara
katılmalarına veya yurtiçi ve yurtdışında müsabaka düzenlemelerine izin
verilmesine ve sonuçlarının değerlendirilmesine ilişkin iş ve işlemleri
yapmak,
 Sporcu, spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin sicil, tescil, lisans, vize
ve aktarma ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek ve bu konuda federasyonlarla
koordinasyonu sağlamak,
 Özel spor tesislerinin kuruluşuna ilişkin izin, ruhsat ve benzeri hizmetleri
yürütmek, standartlarını belirlemek ve bu kuruluşların denetimini yapmak,
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 21.5.1986 tarihli ve 3289 sayılı Kanunda Bakanlığa verilen görevleri yerine
getirmek,
 Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü
 Gençlere rehberlik ve danışmanlık hizmeti yapmak, eğitim hizmet ve
imkânlarını geliştirici faaliyetlerde bulunmak,
 Gençlik veya spor alanında proje ve çalışmalar yapmak, bu alanda yapılacak
proje ve çalışmaları değerlendirmek, katılmak, desteklemek, uygulama ve
sonuçlarını denetlemek, desteklenecek proje ve çalışmalara ilişkin usul ve
esasları belirlemek,
 Gençliğin gelişimine katkı sağlamak amacıyla eğitim ve kültür alanında
yapılabilecek faaliyetleri planlamak, eğitim vermek veya verdirmek, kurslar
açmak veya açtırmak, uzmanlık programları, seminer, sempozyum,
konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek,
 Bakanlığın görev alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası yazılı, görsel ve işitsel
yayınlar ile film, belgesel ve benzeri çalışmalar yapmak, yaptırmak ve
bunları takip etmek,
 Yurtiçi ve yurtdışında gençlik ve sporla ilgili inceleme ve araştırmalar
yapmak veya yaptırmak, bunların sonuçlarını ilgili kurum ve kuruluşlarla
paylaşmak,
 Bakanlığın görev alanı ile ilgili tarihi ve kültürel mirasımızı tanıtıcı
çalışmalar ile gençlerin bilim, sanat ve kültürel alanlara ilgisini artırmaya
yönelik faaliyetler yürütmek ve bu kapsamda yürütülen faaliyetleri
desteklemek,
 Gençlerin gönüllülük bilincini artırıcı ve özendirici faaliyetlerde bulunmak,
 Dezavantajlı gençlere ve gençlerin hareketliliğine yönelik projeleri öncelikli
olarak desteklemek,
 Görev alanıyla ilgili konularda kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon
ve işbirliğini sağlamak,
 Gençliğe sunulan hizmet ve imkânlar konusunda gelen talep, öneri ve
şikâyetleri değerlendirmek, ilgili kurumlara iletmek,
 Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
55

Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü
 Bakanlık veya il müdürlüklerinin taşınmazlarına ilişkin her türlü alım, satım,
kira, trampa, arsa veya kiralama ile kat karşılığı inşaat, sınırlı ayni hak tesisi,
takas, tahsis, devir, yapma, yaptırma, bakım, onarım ve yenileme işlerini
yapmak, bunlara ait kontrol, koordinasyon ve mimari proje çalışmalarını
yürütmek, saha ve tesisleri yapmak, yaptırmak, işletmek, kiraya vermek
suretiyle toplumun istifadesine sunmak,
 Bakanlık veya il müdürlüklerinin gençlik, spor ve yurt hizmetleri için ihtiyaç
duyduğu taşınmazların satın alma, kiralama, trampa, sınırlı ayni hak ve
benzeri hakların tesis edilmesi ile kamulaştırma işlemlerinin yürütülmesini
sağlamak,
 Kamu kurum ve kuruluşlarının tasarrufunda bulunan tesislerin Bakanlık
veya il müdürlüklerine tahsisi veya ortak kullanımına ilişkin işlemleri
yürütmek ve kullanım protokollerini yapmak,
 Bakanlık veya il müdürlüklerine ait arsa, bina ve tesisleri ile sosyal amaçlara
ilişkin diğer tesisleri, ilgili birimlerle koordine ederek imar durumu ve
uygunluğu yönünden incelemek, ihtiyaçlarını tespit etmek, programlamak,
takibini yapmak, görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile doğrudan
yapılacak protokoller çerçevesinde inşaat işleri ile ilgili araştırma, proje,
taahhüt, finansman ve yapım işlemlerini yürütmek,
 Taşınmazların kaydı, muhafazası ve kullanımına ilişkin işlemleri yapmak,
 Bakanlık veya il müdürlüklerine ait tesislerin amacına uygun olarak
kullanılması kaydıyla gerçek kişilere veya özel hukuk tüzel kişilerine
tahsisine veya kiraya verilmesine ilişkin işleri yürütmek,
 Kamu kurumları arasında taşınmaz ve aynî hak devri ile Bakanlık veya il
müdürlüklerine yapılacak taşınmaz bağış işlemlerinin yürütülmesinde
mevzuata yönelik değerlendirmeleri, teknik-ekonomik etütleri ve
rantabilite hesaplarını yapmak, izlemek, her aşamada takip etmek ve
yürütmek,
 Ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarının düzenlenmesi için gerekli
olan tesislerin yapımı konusunda yerel yönetimlere ve federasyonlara
teknik konularda destek sağlamak,
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 Ulusal ve uluslararası standartlara uygun veya antrenman amaçlı spor tesisi
projelerinin üretilmesi, tasdik edilmesi ve yurt genelinde yaygın olarak
uygulanmasını sağlayıcı iş ve işlemler yapmak,
 Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
 Bakanlığın faaliyet alanıyla ilgili uluslararası gelişmeleri takip etmek ve
Bakanlığın uluslararası ilişkilerini yürütmek,
 Uluslararası organizasyonların yapılmasında, temas ve münasebetlerinde
resmi merci görevi yapmak, yurtiçinde ve yurtdışında toplantı, konferans,
seminer, organizasyon ve benzeri uluslararası faaliyetleri düzenlemek ve
gerekli koordinasyonu sağlamak,
 Uluslararası kuruluşlara üyelik, aidat ve benzeri hizmetlerle ilgili maddi
yükümlülüklerin yerine getirilmesine ilişkin iş ve işlemleri yapmak,
 Uluslararası organizasyonların yapılmasında alım, satım, kiralamaya
yönelik usul ve esasların belirlenmesi amacıyla çalışmalar yapmak, bu
amaçla oluşturulan özel hesabın yürütülmesini sağlamak,
 Gençlik ve spor alanında uluslararası kuruluşlar ile birlikte yürütülen
projeleri ve uluslararası değişim programlarını uygulamak ve koordine
etmek,
 Bakanlığın görev alanına giren konulardaki uluslararası işbirliği ve
protokollere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 Ülkemize gelen konukların ziyaretleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
 Uluslararası kuruluşlardan veya diğer ülkelerden doğrudan ya da diğer
kurum ve kuruluşlar aracılığıyla gelen dış kaynaklı proje öneri ve
taslaklarının, kurum politikaları doğrultusunda incelenmesi ve
değerlendirilmesini sağlamak,
 Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Personel Genel Müdürlüğü
 Bakanlığın personel planlaması ile personel sisteminin geliştirilmesi ve
performans ölçütlerinin oluşturulması konusunda çalışmalar yapmak ve
tekliflerde bulunmak,
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 Bakanlık personelinin atama, nakil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük
işlemlerini yürütmek,
 Bakanlık personelinin eğitim planını hazırlamak, uygulamak ve
değerlendirmek,
 Eğitim faaliyetleri ile ilgili dokümantasyon, yayım ve arşiv hizmetlerini
yürütmek,
 Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 26.9.2011 tarihli ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine
göre hukuk birimlerine verilen görevleri yapmak,
 Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Rehberlik ve Denetim Başkanlığı
 Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı ile bağlı kuruluşların,
federasyonların ve bunların denetimi altındaki kurum ve kuruluşların
personeline rehberlik etmek,
 Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı ile bağlı kuruluşların,
federasyonların ve bunların denetimi altındaki kurum ve kuruluşların
faaliyet, işlem ve personeli ile ilgili usulsüzlükleri önleyici, eğitici ve
rehberlik yaklaşımını ön plana çıkaran bir anlayışla denetim, araştırma,
inceleme ve soruşturmalar yapmak,
 Bakanlığın görev, hizmet ve amaçlarını daha iyi gerçekleştirmesi ile
mevzuata, stratejik plan ve programlara uygun çalışmasını temin etmeye
yönelik olarak uygulamada görülen aksaklıklar hakkında önerileri rapor
hâlinde sunmak,
 Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı ile gerektiğinde bağlı
kuruluşların, federasyonların ve bunların denetimi altındaki kurum ve
kuruluşların performans denetimini yapmak,
 Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
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Strateji Geliştirme Başkanlığı
 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
22.12.2005 tarihli ve 5436 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanunun 15 inci maddesi, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve
diğer mevzuatla malî hizmetler birimlerine verilen görevleri yapmak,
 Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı
çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını
belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak.
 İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri
geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek.
 İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve
verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak.
 İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri
incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkinliğini ve
tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak.
 Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek.
 Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Sosyal İlişkiler ve İletişim Dairesi Başkanlığı
 Bakanlığın sunduğu hizmetler hususunda toplumu bilgilendirmek ve
toplumla ilişkilerin yürütülmesini sağlamak,
 Bakanlığın faaliyet alanında memnuniyeti, tanıtım ve itibarı geliştirici
faaliyetleri planlayıp uygulamak,
 Bakanlık çalışmalarının kamuoyundaki etkilerini inceleyip değerlendirmek,
 Yazılı, görsel, sosyal medya ve diğer iletişim yolları ile Bakanlıktan
beklentilerin tespitine yönelik çalışmalar yürütmek,
 Her türlü iletişim kanallarından faydalanılarak sosyal sorumluluk,
bağımlılıktan kurtulma ve gönüllülük konularında farkındalık
oluşturulması, sporla sağlıklı yaşam biçiminin yaygınlaştırılması ve bu yolla
toplumda davranış değişikliğinin sağlanması yönünde faaliyetlerde
bulunmak,

59

 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi edinme
başvurularını etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere
gerekli tedbirleri almak,
 Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
 5018 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde, Bakanlığın satın alma işlerini
yürütmek, temizlik, aydınlatma, ısıtma, onarım, taşıma ve benzeri hizmetleri
yapmak veya yaptırmak,
 Bakanlığın taşınırlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde
yürütmek,
 Genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,
 Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
 Bakanlık projelerinin Bakanlık bilişim altyapısına uygun olarak
tasarlanmasını ve uygulanmasını sağlamak, teknolojik gelişmeleri takip
etmek, bilgi güvenliği ve güvenilirliği konusunun gerektirdiği önlemleri
almak, politikaları ve ilkeleri belirlemek, kamu bilişim standartlarına uygun
çözümler üretmek,
 Bakanlık teşkilatı, bağlı ve ilgili kuruluşlar ve taşra teşkilatının bilgi işlem ve
otomasyon ihtiyacını karşılamak ve işletimini sağlamak, Bakanlığın bilgi
işlem hizmetlerini yürütmek,
 Bakanlığın internet sayfaları, elektronik imza ve elektronik belge
uygulamaları ile ilgili teknik çalışmaları yapmak,
 Bakanlık hizmetleriyle ilgili bilgileri toplamak ve ilgili birimlerle işbirliği
içinde veri tabanları oluşturmak,
 Bakanlığın mevcut bilişim altyapısının kurulumu, bakımı, ikmali,
geliştirilmesi ve güncellenmesi ile ilgili işleri yürütmek, haberleşme
güvenliğini sağlamak ve bu konularda görev üstlenen personelin bilgi
teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak düzenli şekilde hizmet içi
eğitim almalarını sağlamak,
 Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
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Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
 Bakanlığın basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetlerini planlamak ve bu
faaliyetlerin belirlenen usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak,
 9.10.2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak
bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru bir şekilde
sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak,
 Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Özel Kalem Müdürlüğü
 Bakanın çalışma programını düzenlemek.
 Bakanın resmî ve özel yazışmalarını, protokol ve tören işlerini düzenlemek
ve yürütmek.
 Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
İç Denetim Birim Başkanlığı
 İç kontrol sisteminin yeterliliği ve etkinliğini incelenmek ve değerlendirmek,
 Risk yönetimi için öneriler geliştirmek, risk değerlendirme ve risk yönetim
metotlarının uygulama ve etkinliğini incelemek,
 Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlama amaçlı
performans değerlendirmelerini yapmak ve önerilerde bulunmak,
 Faaliyet ve işlemlerinin mevzuata, belirlenen hedef ve politikalara
uygunluğunu denetlemek,
 Üretilen bilgiler ile kamuoyuna açıklanan her türlü rapor, istatistik ve mali
tabloların doğruluğu, güvenilirliği ve zamanındalığını sınamak,
 Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

C.6.2. Bağlı Kuruluşlar
Spor Toto Teşkilat Başkanlığı
Başkanlık; 29.04.1959 tarih ve 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında
Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 1 inci maddesinde
yapılan “Yurt içinde ve yurt dışında spor müsabakaları üzerine sabit ihtimalli ve
müşterek bahis oyunlarını oynatmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı,
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tüzel kişiliği haiz Spor Toto Teşkilat Başkanlığı kurulmuştur” hükmü uyarınca
Bakanlığımızın bağlı kuruluşu haline getirilmiştir.
Başkanlığın görevleri; yurt içinde ve yurt dışında yapılan her türlü spor
müsabakası üzerine spora dayalı bahis ve şans oyunları düzenlemek ve spora
dayalı bahis ve şans oyunlarına yönelik mevzuata aykırı iş ve eylemlerin önlenmesi
için gerekli denetimleri yapmak, faaliyetlerde bulunmak ve tedbirleri almak,
bunlara ilişkin her türlü izni vermek ve sözleşmeyi yapmak, fikrî ve sınaî mülkiyet
konusu her türlü eser ve hakkı edinmek, satın almak, satmak, kiraya vermek,
kiralamak, kullanmak, paylaşmak ve bunlara ilişkin her türlü sözleşmeyi yapmak,
spora dayalı bahis ve şans oyunlarının kamu yararına ve sosyal amaçlara uygun
olarak düzenlenmesi ve gelişmesini sağlayacak politikalar belirlemek ve
uygulamaktır.
Ayrıca spora dayalı bahis ve şans oyunları düzenlenmesine ilişkin uluslararası
gelişmeleri takip etmek, ilgili kuruluşlara üye olmak, katkı ve katılım paylarını
ödemek ve bu kuruluşlarla iş birliği yapmak, izinsiz olarak spora dayalı bahis ve
şans oyunları düzenleyen, başbayilik veya bayilik faaliyetinde bulunan veya
kurallara aykırı hareket eden gerçek ve tüzel kişilere uygulanacak yaptırımlara
ilişkin esasları belirlemek ve bunlar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmak, spor
kulübü kurmak ve mevcut spor kulüplerini devralmak veya satın almak, spora
dayalı bahis ve şans oyunları düzenleme faaliyetinin gelişmesini sağlayacak
tedbirleri almak ve bu konuda yapılması gerekli düzenlemeleri Gençlik ve Spor
Bakanlığı’na önermek Başkanlığın görevleri arasında sayılmaktadır.
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7. YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ
C.7.1. İç Kontrol
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 55 inci maddesinde iç
kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak
faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve
kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını,
mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini
sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç
denetimi kapsayan mali ve diğer kontroller bütünü olarak tanımlanmış olan bir
süreç ve yönetim modelidir.
Bununla birlikte anılan Kanunun 57 nci maddesinde; yeterli ve etkili bir kontrol
sisteminin oluşturulabilmesi için, mesleki değerlere ve dürüst yönetim anlayışına
sahip olunması, mali yetki ve sorumlulukların bilgili ve yeterli yöneticilerle
personele verilmesi, belirlenmiş standartlara uyulmasının sağlanması, mevzuata
aykırı faaliyetlerin önlenmesi ve kapsamlı bir yönetim anlayışı ile uygun bir
çalışma ortamının ve saydamlığın sağlanması bakımından ilgili idarelerin üst
yöneticileri ile diğer yöneticileri tarafından görev, yetki ve sorumluluklar göz
önünde bulundurulmak suretiyle gerekli önlemlerin alınması öngörülmüştür.
Hazırlanan Bakanlığımız 2020-2021 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem
Planı yürürlüğe girmiş olup söz konusu Plan kapsamında hazırlanan İç Kontrol
Rehberi, Sorularla İç Kontrol Kitapçığı, Kamu İç Kontrol Standartları Broşürü ve
Etik Broşürü hazırlanarak Bakanlığımız personelinin kullanımına sunulmuştur.
Bu itibarla tüm birimlerin desteği ile katılımcı bir yöntemle hazırlanan 2020-2021
Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında yer alan eylemler 2021
yılsonu itibarıyla tamamlanmış ve iç kontrol sistemi planlanan süre içerisinde
kurulmuştur. Sistemin izlemesi yılda en az bir kez olmak üzere İç Kontrol İzleme
ve Değerlendirme Raporları aracılığıyla yapılmaktadır.
Bu kapsamda; Bakanlığımız Merkez Birimleri, İl Müdürlükleri ve Bakanlığımıza
bağlı tüm tesis ve işletmeleri de kapsayacak şekilde yaygınlaştırılarak
uygulanmasına ilişkin çalışmalara devam edilecektir.
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A. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER
1. 11. Kalkınma Planı
2019-2023 dönemini kapsayan 11. Kalkınma Planı, ülkemizin 2023 hedefleri
doğrultusunda, toplumumuzu yüksek refah seviyesine ulaştırma yolunda önemli
bir kilometre taşı olacaktır.
Planda; gençlerin güçlü yaşam becerilerine, insani ve millî değerlere sahip olarak
yetişmelerinin, iktisadi ve sosyal hayata ve karar alma mekanizmalarına aktif
katılımlarının sağlanması temel amaç olarak gösterilmiştir.
Politikalar
 Gençleri okul-sınav-iş bulma döngüsünden çıkartan, fiziksel, sosyal ve
bilişsel gelişimleri ile yenilikçi ve girişimci niteliklerini destekleyen kültürel,
bilimsel ve sportif faaliyetler özendirilecek, yaygınlaştırılacak ve erişilebilir
hale getirilecektir.
 Gençlerin sosyal hayatta ve karar alma mekanizmalarında aktif rol almaları
desteklenecek, hareketlilik programları özellikle dezavantajlı gençlerin
taleplerine uygun biçimde genişletilip çeşitlendirilecektir.
 Gençlerin bilişsel, fiziksel ve psikolojik gelişimlerini olumsuz yönde
etkileyen faktörler ile etkilerinin azaltılmasını teminen gençlerin ve
ebeveynlerin özelliklerine uygun psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri
yaygınlaştırılacak, gençler arasında sağlık, sosyal medya ve hukuk okuryazarlığı artırılacaktır.
 Bağımlılık yapıcı maddelerle etkin mücadele edilecek, bu maddelerin
kullanım durumunu tespit etmeye yönelik araştırma ve hizmetlere devam
edilecek, sosyal rehabilitasyon ve uyum hizmetleri geliştirilecektir.
 Uluslararası veya geçici koruma altında olan gençlerin, sosyal uyum
sorunlarını en aza indirmek üzere; farkındalık, kültürler arası etkileşim ve
zorluklarla başa çıkma kabiliyeti artırılacaktır.
Spor alanında ise sporun bir yaşam alışkanlığı haline geldiği, talep eden herkesin
spor faaliyetlerine eriştiği, uluslararası şampiyonalarda başarı elde eden, prestijli
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spor organizasyonlarına ev sahipliği yapan ve böylelikle sporun her dalında dünya
çapında rekabet edebilen bir seviyeye ulaşmak temel amaç olarak belirlenmiştir.
Politikalar
 Erken yaşlardan itibaren spor eğitimi verilecek; örgün eğitimde beden
eğitimi ve spor derslerinin niteliği artırılacak; mahallinde spor imkânları
geliştirilerek her yaştan vatandaşların sportif faaliyetlere düzenli katılımı
teşvik edilecektir.
 İlköğretim çağındaki öğrencilere yönelik yetenek taraması ile öğrenciler,
sportif anlamda başarılı olabileceği branşlara yönlendirilecek, elit sporcu
yetiştirilmesi sağlanacak ve yaşam boyu aktif spor katılımını teşvik edecek
branş yönlendirmesi yapılacaktır.
 Coğrafi konum, iklim ve demografik yapıyı dikkate alan ulusal düzeyde spor
tesislerinin yapımı ve etkin kullanılması sağlanacaktır.
 Uluslararası düzeyde rekabet gücüne sahip yüksek katma değerli spor
ürünleri geliştirmeye yönelik çalışmalar başlatılarak ülkemizin dünya spor
endüstrisinden aldığı pay artırılacaktır.
 Sporcu sağlığı merkezleri, hizmet kalitesi ve çeşitliliği artırılarak
yaygınlaştırılacak, spor hekimi ihtiyacının giderilmesine yönelik tedbirler
alınacaktır.
 Spor turizminin uzun vadeli ve sağlıklı gelişmesini sağlamak üzere bölge
potansiyelini ve rekabet gücü yüksek spor branşlarını dikkate alan Türkiye
Spor Turizmi Stratejisi hazırlanarak ülkemizin dünya spor turizm
pazarından alacağı pay artırılacaktır.
 Sporun bir iş kolu ve meslek haline getirilerek kayıt dışı istihdamın
önlenmesi amacıyla spor sektöründe mesleki yeterlilikler ve alt meslek
tanımları belirlenecek, sporun birincil iş kolu rolü güçlendirilecektir.
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2. 2021 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı
2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında yer alan Bakanlığımızın sorumlu
olduğu politika ve tedbirler aşağıda yer almaktadır:
Çocukların fiziksel, sosyal ve zihinsel gelişimlerini destekleyici kültürel,
sanatsal, bilimsel ve sportif faaliyetler özendirilecek, yaygınlaştırılacak ve
erişilebilir hale getirilecektir. (Kalkınma Planı p.607)
 Tedbir 607.1. Çocukların sportif, sanatsal, kültürel ve bilimsel aktivitelere
yönelmesini özendirmeye yönelik uygulamalar geliştirilecektir.
Yoksulluğun nesiller arası aktarımını azaltmak ve fırsat eşitliğini artırmak
üzere çocukların bireysel ihtiyaçlarına yönelik uygulamalar hayata
geçirilecektir. (Kalkınma Planı p.608)
 Tedbir 608.2. Mevcut destekler de dikkate alınarak farklı alanlarda başarılı
ve yetenekli olan ancak maddi imkânsızlıkları nedeniyle bu alanlarda
ilerleyemeyen çocuklara yönelik destekler geliştirilecektir.
Gençleri okul-sınav-iş bulma döngüsünden çıkartan, fiziksel, sosyal ve bilişsel
gelişimleri ile yenilikçi ve girişimci niteliklerini destekleyen kültürel, bilimsel
ve sportif faaliyetler özendirilecek, yaygınlaştırılacak ve erişilebilir hale
getirilecektir. (Kalkınma Planı p.619)
 Tedbir 619.2. Gençlik merkezlerinin sayısı ihtiyaca göre artırılacak ve
benzer faaliyetler yürütülen kuruluşlarla ortaklıklar geliştirilecektir.
 Tedbir 619.3. Gençlerin okuma, anlama ve düşünme yetileri ile liderlik
becerilerinin artırılmasına yönelik faaliyetler yaygınlaştırılacaktır.
 Tedbir 619.4. Ders dışı zamanlarda gençlerin fiziksel, sosyal, sanatsal,
sportif, bilişsel ve kültürel gelişimlerini destekleyici faaliyetlerin okullarda
sunulmasına yönelik bir model geliştirilecek, bu model içerisinde
kurgulanan hizmetler okulların fiziki ve insan kaynağı kapasiteleri ile maddi
imkânları geliştirilerek ilgili kurumlar tarafından sunulacaktır.
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Gençlerin sosyal hayatta ve karar alma mekanizmalarında aktif rol almaları
desteklenecek, hareketlilik programları özellikle dezavantajlı gençlerin
taleplerine uygun biçimde genişletilip çeşitlendirilecektir. (Kalkınma Planı
p.620)
 Tedbir 620.1. Başta Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençlik merkezleri
ve gençlik kamplarında yürütülen programlar olmak üzere, gençlerin kişisel
ve sosyal gelişimine katkı sağlamasına yönelik düzenlenen programlar ile
faaliyetlerin sayısı ve kalitesi artırılacaktır.
 Tedbir 620.2. Türkiye Ulusal Gençlik Konseyinin aktif hale getirilmesine
yönelik çalışmalar tamamlanacaktır.
 Tedbir 620.3. Hareketlilik programları özellikle dezavantajlı gençlerin
ihtiyaç ve taleplerine uygun biçimde genişletilip çeşitlendirilecektir.
 Tedbir 620.4. Gençler gönüllülük faaliyetleri kapsamında bilinçlendirilecek
ve yönlendirilecek, gençlerin gönüllü faaliyetlere katılımı teşvik edilecektir.
 Tedbir 620.5. Gençlik alanında faaliyet gösteren STK’ların kurumsal
kapasiteleri geliştirilecektir.
Gençlerin bilişsel, fiziksel ve psikolojik gelişimlerini olumsuz yönde etkileyen
faktörler ile etkilerinin azaltılmasını teminen gençlerin ve ebeveynlerin
özelliklerine uygun psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri
yaygınlaştırılacak, gençler arasında sağlık, sosyal medya ve hukuk okuryazarlığı artırılacaktır. (Kalkınma Planı p.621)
 Tedbir 621.1. Okullarda, yükseköğrenim öğrenci yurtlarında ve gençlik
merkezlerinde sağlık, sosyal medya ve hukuk okuryazarlığı konularında
farkındalık artırıcı faaliyetler ile beceri güçlendirecek programlar
yürütülecektir.
Bağımlılık yapıcı maddelerle etkin mücadele edilecek, bu maddelerin kullanım
durumunu tespit etmeye yönelik araştırma ve hizmetlere devam edilecek,
sosyal rehabilitasyon ve uyum hizmetleri geliştirilecektir. (Kalkınma Planı
p.622)
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 Tedbir 622.2. Gençlerin ve gençlik alanındaki profesyonellerin bağımlılıkla
mücadele konusunda bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi yönünde
çalışmalara devam edilecektir.
Uluslararası veya geçici koruma altında olan gençlerin, sosyal uyum
sorunlarını en aza indirmek üzere; farkındalık, kültürler arası etkileşim ve
zorluklarla başa çıkma kabiliyeti artırılacaktır. (Kalkınma Planı p.623)
 Tedbir 623.1. Uluslararası veya geçici koruma altında olan gençlere yönelik
sportif, kültürel, eğitsel faaliyet ve programlar uygulanacak ve
desteklenecektir.
 Tedbir 623.2. Uluslararası veya geçici koruma altında olan gençler bilişsel,
bedensel, duygusal yönden kişisel ve sosyal gelişimleri artırılacak, bu
gençlere istihdama yönelik mesleki yönlendirmeler yapılacaktır.
 Tedbir 623.9. Farklı genç gruplarına ve hızlı değişen ihtiyaç ve taleplere
uyum sağlayabilmek için gençlik alanında çalışan STK’larla ortak işbirliği
çalışmaları yapılacaktır.
 Tedbir 623.10. Gençlerin kişisel, sosyal gelişimleri
planlamalarına katkı sağlayacak programlar uygulanacaktır.

ile

kariyer

 Tedbir 623.11. Gençlere ilişkin toplanan verilerin kalitesi artırılacak,
uluslararası karşılaştırmalara imkân tanıyan veri setleri oluşturulacaktır.
Erken yaşlardan itibaren spor eğitimi verilecek; örgün eğitimde beden eğitimi
ve spor derslerinin niteliği artırılacak; mahallinde spor imkânları
geliştirilerek her yaştan vatandaşların sportif faaliyetlere düzenli katılımı
teşvik edilecektir. (Kalkınma Planı p.646)
 Tedbir 646.1. Halkın spora olan ilgisini artıracak proje ve kampanyalar
geliştirilecek, spor tesislerine erişim imkânları iyileştirilecektir.
 Tedbir 646.5. Okul ve mahalle spor kulüplerinin dijital ortamda da
entegrasyonu ile bu kulüplerin izleme ve değerlendirme işlemi
kolaylaştırılacak ve performans göstergelerinin doğrulanabilir olması
sağlanacaktır.
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İlköğretim çağındaki öğrencilere yönelik yetenek taraması ile öğrenciler,
sportif anlamda başarılı olabileceği branşlara yönlendirilecek, elit sporcu
yetiştirilmesi sağlanacak ve yaşam boyu aktif spor katılımını teşvik edecek
branş yönlendirmesi yapılacaktır. (Kalkınma Planı p.647)
 Tedbir 647.1. Elit kategorisinde yer alma potansiyeli taşıyan sporcuları
seçme, yönlendirme ve normlandırma sistemleri geliştirilecektir.
 Tedbir 647.2. Ülke genelinde uygulanacak standart yetenek tarama modeli
oluşturulacaktır.
Coğrafi konum, iklim ve demografik yapıyı dikkate alan ulusal düzeyde spor
tesislerinin yapımı ve etkin kullanılması sağlanacaktır. (Kalkınma Planı
p.648)
 Tedbir 648.1 Tesislerin yapımı ve özellikle etkin işletimine dair modeller
geliştirilecektir.
Uluslararası düzeyde rekabet gücüne sahip yüksek katma değerli spor
ürünleri geliştirmeye yönelik çalışmalar başlatılarak ülkemizin dünya spor
endüstrisinden aldığı pay artırılacaktır. (Kalkınma Planı p.649)
 Tedbir 649.3. Spor sektöründe mal ve hizmet üretiminde uluslararası
kriterlere uygun rekabet şartlarını yerine getirecek marka ve kalite
konusunda Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirilecektir
Spor turizminin uzun vadeli ve sağlıklı gelişmesini sağlamak üzere bölge
potansiyelini ve rekabet gücü yüksek spor branşlarını dikkate alan Türkiye
Spor Turizmi Stratejisi hazırlanarak ülkemizin dünya spor turizm pazarından
alacağı pay artırılacaktır. (Kalkınma Planı p.651)
 Tedbir 651.1. Spor turizmine elverişli bölgelerin ve alanların tespiti ve
değerlendirilmesi için kapsamlı bir envanter analiz çalışması hazırlanarak
spor turizmi yol haritası oluşturulacaktır.
Sporun bir iş kolu ve meslek haline getirilerek kayıt dışı istihdamın önlenmesi
amacıyla spor sektöründe mesleki yeterlilikler ve alt meslek tanımları
71

belirlenecek, sporun birincil iş kolu rolü güçlendirilecektir. (Kalkınma Planı
p.652)
 Tedbir 652.4. Antrenörlüğe ilişkin eğitimler mevzuat, yöntemler, eğitim
sonrası sınav ve değerlendirme süreçleri yeniden düzenlenecek ve
antrenörlüğün niteliği artırılacaktır.

3. 2021-2023 Yeni Ekonomi Programı
2021-2023 Yeni Ekonomi Programında yer alan Gençlik ve Toplum programında
sağlıklı ve sürdürülebilir büyüme, daha adaletli paylaşım ve nitelikli insan gücü ve
güçlü toplum oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla aşağıdaki hedefler
belirlenmiştir:
 Milli Teknoloji Hamlesinin itici gücünü oluşturacak teknoloji üretme
yetkinliği yüksek bir gençlik yetiştirilmesi amacıyla 81 ilde 100 Dene-yap
Teknoloji Atölyesi kurulacak; gençlik merkezlerinde 2021 yılında 35 bin
gence algoritma, programlama, web ve mobil uygulama geliştirme, robotik
ve elektronik eğitimleri verilecektir.
 Gençlere yönelik yapılacak eğitim, bilgi ve beceri kazandırma
programlarında online tabanlı platforma geçiş sağlanacaktır.
 Gençlerin işgücü piyasasına erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla ilgi
duydukları alanlarda profesyonellik kazanarak nitelikli bireyler olarak
yetişmeleri sağlanacaktır.
 Turizmi tüm yıla yaymak ve ülkemize gelen turist sayısını artırmak amacıyla
Türkiye Spor Turizmi Envanteri çıkarılacak ve spor turizminin tanıtımı
kapsamında faaliyetler düzenlenecektir.
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B. İDARENİN STRATEJİK PLANDA YER ALAN AMAÇ VE
HEDEFLERİ
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile getirilen stratejik yönetim
anlayışı çerçevesinde hazırlanan Gençlik ve Spor Bakanlığı 2019-2023 Stratejik
Planında belirlenen stratejik amaç ve hedefler aşağıda yer almaktadır.
A1

Proje ve faaliyetler ile gençlerin kişisel ve sosyal gelişimine katkı sağlamak.
H1.1

Gençlik merkezlerinin kapasitelerini geliştirerek etkinliğini artırmak.

H1.2

Gençlik kamplarının kapasitelerini geliştirerek, daha etkin bir yapıya
kavuşturmak.

H1.3

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve Gençlik Haftası ile
kültür ve sanat etkinliklerine ilişkin farkındalığı artırarak daha fazla gence
ulaşmak.

H1.4
H1.5

A2

Yurt içi ve yurt dışında gençlere yönelik uluslararası faaliyetler
düzenleyerek bunlara katılımı artırmak.
Gençlerin sorun, ilgi, ihtiyaçları ve beklentilerini tespit edip çözüm
üretmek için Sivil Toplum Kuruluşları ile daha etkin işbirliği yapmak.

Yükseköğrenim öğrencilerinin yaşam kalitesini yükseltecek şekilde güvenli,
sağlıklı ve konforlu ortamlarda barınma ve beslenme hizmetlerinin kapsam ve
niteliği ile finansal hizmet, süreç ve sistemlerini geliştirmek, etkinlik ve
verimliliğini artırmak.
H2.1

Yurt yatak kapasitesini artırmak.

H2.2

Yurtların konforunu artırarak öğrencilere kaliteli yaşam ortamları
sunmak.

H2.3

Öğrencilerin sağlıklı ve dengeli beslenmelerine katkı sağlamak.

H2.4

Kredi ve burs verme süreç ve imkânlarını iyileştirmek ve geliştirmek.

H2.5

Vergi muafiyeti tanınan vakıf ve kamu yararına çalışan derneklere ait
yükseköğrenim yurtlarındaki öğrencilere beslenme ve barınma yardımı
yapmak.

H2.6

Yurtlarda sunulan eğitim, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin niteliğini
artırmak ve öğrencilerin gelişimlerine katkı sağlamak.
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A3

A4

Spor hizmet ve faaliyetlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması ile uluslararası
alanda sportif başarıların artırılmasını sağlamak.
H3.1

Vatandaşların spor tesislerinden daha fazla yararlanmasını sağlamak.

H3.2

Öğrencilerin en az bir spor branşında lisanslı olarak spor yapmasını
sağlamak.

H3.3

Engellilerin sportif faaliyetlere aktif katılımını artırmak.

H3.4

Spor kulüplerinin yapısını güçlendirmek.

H3.5

Yetenekli sporcuları tespit etmek ve spora yönlendirilmelerini sağlamak.

Gençlerin beklenti ve ihtiyaçları ile gençlik ve spor alanında yapılacak
araştırmalar
doğrultusunda
gençlerin
kendi
potansiyellerini
gerçekleştirebilmelerine imkân sağlamak, karar alma ve uygulama süreçleri
ile sosyal hayatın her alanına etkin katılımını artırmak amacıyla eğitimler,
projeler ile çalışmaları düzenlemek ve desteklemek.
H4.1

Gençlik ve spor alanına ilişkin uygulanan proje ve çalışmalar ile
katılımcı ve faydalanıcı genç sayısını artırmak.

H4.2

Gençlik ve spor alanına ilişkin paydaşlar tarafından sunulan projeleri
desteklemek ve etkinliğini artırmaya yönelik çalışmalar yürütmek.

H4.3

Eğitim, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri kapsamında gençlik
alanında çalışanlara ve gençlere yönelik eğitim, kurs, uzmanlık
programları, seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler
gerçekleştirmek ve desteklemek.

H4.4

Gençliğe yönelik yürütülen ve desteklenen tarihi ve kültürel
mirasımızı tanıtıcı hareketlilik çalışmaları ile bilim, kültür ve sanat
faaliyetlerini artırmak.

H4.5

Gençlik alanında yapılan ve desteklenen inceleme, araştırma ve
yayın sayısını artırmak.

H4.6

Gençlerin gönüllülük faaliyetlerine katılımlarını teşvik etmek ve
gönüllülük faaliyetlerini desteklemek.
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A5

Ülkemiz kaynaklarını etkin kullanarak kaliteli, güvenli, konforlu yurtlar ile
gençlik ve spor tesisleri yapmak.
H5.1

A6

Yeni yurtlar, gençlik merkezleri ve spor tesisleri yapmak.

Gençlik ve spor alanlarında uluslararası gelişmeleri takip etmek suretiyle
Bakanlığın uluslararası kurumlarla ilişkilerini ve iletişimini güçlendirmek;
bu amaçla yurt içi ve yurt dışındaki uluslararası organizasyonları yürütmek,
var olan organizasyon ve benzeri etkinliklere katılarak ülkenin temsilini
etkin bir şekilde gerçekleştirmek.

H6.1

Gençlik ve spor alanında iç ve dış paydaşlarla koordinasyon
sağlayarak uluslararası faaliyetlerin düzenlenmesini sağlamak,
nitelikli uluslararası organizasyonların ülkemizde yapılması ve
sayısının arttırılması için çalışmalar yürütmek.
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FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE
DEĞERLENDİRMELER

FAALİYETLERE İLİŞKİN
BİLGİ VE
DEĞERLENDİRMELER
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A. MALİ BİLGİLER
1. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
Gençlik ve Spor Bakanlığı 2021 yılı toplam bütçesi 28.503.566.764 TL’dir.
EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 2021 YILI ÖDENEK ve HARCAMA VERİLERİ

Personel
Giderleri
Sosyal
Güvenlik
Kurumuna
Devlet Primi
Giderleri
Mal ve
Hizmet Alım
Giderleri
Faiz
Giderleri
Cari
Transferler
Sermaye
Giderleri
Sermaye
Transferleri
Borç
Verme
Yedek
Ödenekler
BÜTÇE İÇİ
TOPLAM
KAYNAK
Döner
Sermaye
Özel
Hesap
Diğer
Bütçe Dışı
Kaynak
BÜTÇE DIŞI
TOPLAM
KAYNAK
GENEL
TOPLAM

TOPLAM

YÖNETİM VE
DESTEK
PROGRAMI

HİZMET
PROGRAMLARI
TOPLAM

GERÇEKLEŞME

TOPLAM

YÖNETİM VE
DESTEK
PROGRAMI

HİZMET
PROGRAMLARI
TOPLAM

YILSONU TOPLAM ÖDENEK

TOPLAM

YÖNETİM VE
DESTEK
PROGRAMI

HİZMET
PROGRAMLARI
TOPLAM

EKONOMİK KOD

BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ

100.465.000

150.232.000

250.697.000

91.574.000

171.664.383

263.238.383

91.522.370

171.446.254

262.968.624

13.315.000

29.304.000

42.619.000

13.696.000

30.131.000

43.827.000

13.660.054

30.045.458

43.705.512

126.788.000

75.712.000

202.500.000

115.509.681

127.228.188

242.737.869

87.540.512

117.446.570

204.987.082

0

0

0

12.180.308.000

2.749.000

12.183.057.000

14.061.585.087

2.749.000

14.064.334.087

12.805.982.517

2.749.000

12.808.731.517

2.014.901.000

17.835.000

2.032.736.000

3.945.648.869

243.591.788

4.189.240.657

3.453.603.833

189.024.304

3.642.628.138

176.295.000

4.175.000

180.470.000

2.761.002.769

4.627.000

2.765.629.769

1.986.002.769

4.627.000

1.990.629.769

7.967.000.000

6.934.559.000

6.934.559.000

6.923.052.488

7.967.000.000

0
22.579.072.000

280.007.000

22.859.079.000

6.923.052.488

0
27.923.575.405

579.991.359

28.503.566.764

0
25.361.364.543

515.338.586

25.876.703.129

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22.579.072.000

280.007.000

22.859.079.000

27.923.575.405

579.991.359

28.503.566.764

25.361.364.543

515.338.586

25.876.703.129
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FAALİYETLER DÜZEYİNDE GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 2021 YILI ÖDENEK ve HARCAMA VERİLERİ

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE

Gerçekleşme
/Ödenek
(%)
Gerçekleşme
/
Toplam
Ödenek
(%)

Gerçekleşme
(TL)

Yılsonu
Toplam
Ödenek
(TL)

PROGRAM SINIFLANDIRMASI

Ödenek
(TL)

2021

3.366.000

2.113.000

2.082.192

62

99

3.366.000

2.113.000

2.082.192

62

99

3.366.000

2.113.000

2.082.192

62

99

744.538.000

2.141.287.693

1.613.824.045

217

75

215.596.000

1.145.729.622

850.512.361

394

74

38.593.000

957.498.914

680.585.121

1.763

71

27.937.000

22.761.000

22.312.366

80

98

9.457.000

12.973.000

12.657.179

134

98

Gençlik Etkinlikleri

28.064.000

29.626.580

28.976.741

103

98

Gençlik Projesi Destekleri

36.658.000

41.827.313

41.773.866

114

100

Hareketlilik Etkinlikleri

74.887.000

81.042.815

64.207.087

86

79

528.942.000

995.558.071

763.311.684

144

77

431.163.000

632.092.117

507.090.646

118

80

60.000.000

255.571.754

178.356.340

297

70

37.779.000

107.894.200

77.864.698

206

72

2.797.583.000

5.297.129.642

4.384.497.259

157

83

SPOR ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ

2.129.024.000

4.471.917.198

3.574.177.938

168

80

Spor Tesisi Yapımı ve İşletilmesi

2.129.024.000

4.471.917.198

3.574.177.938

168

80

SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ

668.559.000

825.212.444

810.319.320

121

98

Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Federasyonların
Desteklenmesi

644.916.000

784.256.732

771.688.071

120

98

Uluslararası Spor Organizasyonları

23.643.000

40.955.713

38.631.249

163

94

19.033.585.000

20.483.045.070

19.360.961.048

102

95

7.715.585.000

10.028.575.981

8.923.448.558

116

89

Yükseköğretim Yurt Hizmetleri

2.800.500.000

4.162.056.673

3.317.946.827

118

80

Yükseköğretim Yurt Yapımı ve Kiralaması

2.797.784.000

4.046.819.524

3.796.411.697

136

94

Yükseköğretim Yurtlarında Beslenme Desteği

2.117.301.000

1.819.699.784

1.809.090.035

85

99

YÜKSEKÖĞRETİMDE BURS VE KREDİ

11.318.000.000

10.454.469.089

10.437.512.489

92

100

Yükseköğretim Burs Desteği

3.351.000.000

3.507.766.089

3.503.208.377

105

100

Yükseköğretim Kredi Desteği

7.967.000.000

6.946.703.000

6.934.304.112

87

100

BAĞIMLILIĞIN ÖNLENMESİ
Gençlere Yönelik Bağımlılıkla Mücadele
Çalışmaları
GENÇLİK
GENÇLERİN KİŞİSEL VE SOSYAL GELİŞİMİ
Gençlere Yönelik Diğer Faaliyetler
Gençlere Yönelik Eğitim, Araştırma ve
Yayınlar
Gençlere Yönelik Hizmetlerin Planlanması

GENÇLİK TESİSLERİ VE YÜRÜTÜLEN ETKİNLİKLER
Gençlik Merkezleri Faaliyet ve Etkinlikleri
Gençlik Tesisi Yapımı ve Tefrişatı
Gençlik ve İzcilik Kampları Faaliyet ve
Etkinlikleri
SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ

YÜKSEKÖĞRETİM
YÜKSEKÖĞRETİM YURTLARINDA BARINMA VE
BESLENME
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YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI

280.007.000

579.991.359

515.338.586

184

89

48.722.000

68.331.072

66.598.118

137

97

7.990.000

9.722.000

9.037.983

113

93

İç Denetim

2.914.000

35.000

6.965

0

20

Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi

9.341.000

24.252.814

24.102.208

258

99

Kurumsal Uluslararası İşbirliği Faaliyetleri

9.322.000

10.707.258

10.127.418

109

95

19.155.000

23.614.000

23.323.543

122

99

ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER

231.285.000

511.660.287

448.740.468

194

88

Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler

53.743.000

292.656.494

239.818.113

446

82

Engellilerin Erişebilirliğinin Sağlanması

4.175.000

4.627.000

4.627.000

111

100

106.499.000

138.076.118

133.801.763

126

97

İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi

22.179.000

31.471.000

27.749.202

125

88

İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler

14.328.000

15.454.000

14.330.335

100

93

Özel Kalem Hizmetleri

14.423.000

14.586.000

14.342.322

99

98

Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler

15.938.000

14.789.675

14.071.733

88

95

22.859.079.000

28.503.566.764

25.876.703.129

113

91

TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat
Hizmetleri

Teftiş, İnceleme ve Soruşturma

Genel Destek Hizmetleri

GENEL TOPLAM

2 TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Temel mali tablolar Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlandığında
eklenecektir.

3 MALİ DENETİM SONUÇLARI
Sayıştay denetimine tabi olan Bakanlığımızın 2021 yılına ait Sayıştay denetim
sonuçları henüz bildirilmemiştir.
2020 yılı Denetim Raporu ve 2020 yılı Performans Denetimi Raporu Bakanlığımız
birimlerinin faaliyet alanlarıyla ilgili görüş ve değerlendirmeleri de dikkate
alınarak cevaplandırılmıştır.
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B. PERFORMANS BİLGİLERİ
1. PROGRAM, ALT PROGRAM VE FAALİYET BİLGİLERİ
PROGRAM ADI (2021)
BAĞIMLILIKLA MÜCADELE
BAĞIMLILIĞIN ÖNLENMESİ
Gençlere Yönelik Bağımlılıkla Mücadele Çalışmaları
GENÇLİK
GENÇLERİN KİŞİSEL VE SOSYAL GELİŞİMİ
Gençlere Yönelik Eğitim, Araştırma ve Yayınlar
Gençlik Projesi Destekleri
Gençlere Yönelik Hizmetlerin Planlanması
Gençlik Etkinlikleri
Gençlere Yönelik Diğer Faaliyetler
Hareketlilik Etkinlikleri
GENÇLİK TESİSLERİ VE YÜRÜTÜLEN ETKİNLİKLER
Gençlik Tesisi Yapımı ve Tefrişatı
Gençlik Merkezleri Faaliyet ve Etkinlikleri
Gençlik ve İzcilik Kampları Faaliyet ve Etkinlikleri
SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ
SPOR ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ
Spor Tesisi Yapımı ve İşletilmesi
SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ
Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Federasyonların Desteklenmesi
Uluslararası Spor Organizasyonları
YÜKSEKÖĞRETİM HİZMETLERİ (Yeni Açılan Program)
YÜKSEKÖĞRETİM YURTLARINDA BARINMA VE BESLENME
Yükseköğretim Yurt Hizmetleri
Yükseköğretim Yurt Yapımı ve Kiralaması
Yükseköğretim Yurtlarında Beslenme Desteği
YÜKSEKÖĞRETİMDE BURS VE KREDİ
Yükseköğretim Burs Desteği
Yükseköğretim Kredi Desteği
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
Özel Kalem Hizmetleri
Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler
İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler
Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler
İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi
Engellilerin Erişebilirliğinin Sağlanması
Genel Destek Hizmetleri
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
İç Denetim
Teftiş, İnceleme ve Soruşturma
Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri
Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi
Kurumsal Uluslararası İşbirliği Faaliyetleri
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Gençlik
Faaliyetleri
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GENÇLİK MERKEZLERİ
Gençlik merkezlerimiz; milli, ahlaki, insani ve kültürel değerlerini benimseyen,
koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven beden, zihin, ahlak, ruh ve
duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere,
hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, sosyal, kültürel,
sanatsal ve sportif alanlarda temayüz etmiş ve topluma karşı sorumluluk duyan
güçlü bir gençliğin yetiştirilmesi hedefiyle faaliyet göstermektedir.

Bursa Yıldırım Gençlik Merkezi
Bu kapsamda amacımız gençlerimizin;
 İhtiyaç ve beklentilerini karşılayacak bilimsel, kültürel, sosyal, sanatsal ve
sportif faaliyetler düzenlemek,
 Bedensel ve zihinsel gelişmelerini sağlayabilecekleri, kötü alışkanlıklardan
korunabilecekleri zemini hazırlamak,
 Eğitim ve istihdamlarına yönelik kurs, seminer ve girişimcilik programları
düzenlemek,
 Akranlarıyla kaynaşmalarını, samimi dostluklar kurmalarını, sevgi, saygı,
hoşgörü, nezaket, vefa, samimiyet gibi değerleri yakinen öğrenmelerini
sağlamak,
84

 Ailenin kutsallığını, anne, baba ve diğer aile büyüklerine karşı sevgi ve saygı
bilincini aşılamak,
 Farklılıklarımızın zenginliğimiz olduğunu anlamalarını sağlayarak milli
birlik ve beraberliğimize katkıda bulunmak,
 Karar alma ve uygulama süreçleriyle ilgili gerekli bilgilere sahip olmalarını
ve bu süreçlere etkin şekilde katılımlarını sağlamak,
 Bilgi ve iletişim teknolojilerine erişimlerini kolaylaştırmaktır.
Adıyaman Besni Gençlik Merkezi

Gençlik merkezlerimizde gençlerimizin serbest zamanlarını en iyi ve yararlı
şekilde değerlendirmelerini sağlayacak proje ve faaliyetler gerçekleştirilmektedir.
Bu çerçevede; 2021 yılı itibarıyla Gençlik Merkezi sayısı 397’ye ulaşmıştır.
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397
355

Gençlik Merkezi Sayıları

321

287

16

2011

2018

2019

2020

2021

Gençlik merkezlerine 14-29 yaş aralığında olan gençlerimiz üye olabilmekte ve
faaliyetlerden ücretsiz yararlanabilmektedir.
Gençlik merkezlerinde 2021 yılı itibarıyla 2.665.329 kayıtlı üye gencimiz
bulunmaktadır.

Gençlik Merkezi Üye Sayıları
2.052.056

2.269.046 2.408.691

2.665.329

1.671.584

1.126.251

545.715
8.610

2011

2015

2016

2017

2018
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2019

2020

2021

Yıl
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Üye Sayısı
5.120
13.648
20.339
26.808
36.077
46.254
59.103
65.313
75.734
87.419
170.000
510.278
864.982
1.270.070
1.519.051
1.781.617
2.052.056
2.269.046
2.408.691
2.665.329

Tematik Gençlik Merkezleri
Gençlerin ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda Aksaray, İstanbul, Şırnak ve Denizli
olmak üzere 4 ilimizde “Tematik Gençlik Merkezi” kurulmuştur.
 Aksaray İnovasyon Temalı Gençlik Merkezi
 İstanbul Beyoğlu Medya Temalı Gençlik Merkezi
 Denizli Edebiyat Temalı Gençlik Merkezi
 Şırnak Müzik Temalı Gençlik Merkezi

Genç Ofis
Gençlerin bulunduğu yerlerde faaliyetlerin düzenlenmesi ve hizmetlerin
yaygınlaştırılması amacıyla gençlik merkezlerimize bağlı olarak; okullarda,
üniversitelerde, yurtlarda, spor salonlarında ve mahallelerde 2019 yılı Ocak ayı
itibarıyla genç ofisler kurulmaya başlanmıştır.
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Genç ofisler ile daha fazla gencin gençlik faaliyetlerine katılımını sağlamakta, daha
düşük maliyetlerle gençlik merkezi faaliyetlerinin yaygınlık kazanabileceği
mekânlar oluşturulmaktadır. Bu sayede; kamu kaynaklarının daha etkin ve fırsat
eşitliği ilkesine uygun olarak kullanılması sağlanmaktadır.
YÖK ve Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokoller neticesinde üniversite ve
ortaöğretim kurumlarında genç ofislerimizin sayıları her geçen gün artmaktadır.
2021 yılı itibarıyla genç ofis sayımız 293’e ulaşmıştır.

Mavi Oda Gönüllülük Ofisleri
2019 Gönüllülük Yılı kapsamında gençlik merkezlerimizde daha fazla gönüllü
gence ulaşarak gönüllü havuzumuzun genişletilmesi, gönüllülük çalışmalarına
ağırlık verilmesi hedeflenerek gençlik merkezlerinde ve genç ofislerde “mavi oda gönüllü ofisi” kurulmaktadır.
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Kurulan mavi odalar ile gönüllülük faaliyetlerine dikkat çekmek, gönüllü gençleri
daha etkin bir şekilde yönlendirmek, planlama ve koordinasyon sürecini daha
etkin yönetebilmek amaçlanmaktadır.
Gönüllü gençler, üye oldukları gönüllülük timinin faaliyetlerine yönelik planlama,
uygulama ve geliştirme çalışmalarını mavi odalarda yürütmektedirler.
81 il 397 gençlik merkezinde çalışmalar devam etmekte olup kısa süre içerisinde
tamamlanması için sürecin takibi yapılmaktadır.

Kitap Kahveler
Gençlik merkezleri ve genç ofisler bünyesinde gençlerin kitap okuma alışkanlıkları
kazanmaları, araştırma, proje ve ders çalışma faaliyetlerini yapabilmeleri amacıyla
kurulan alanlardır. Kitap kahvelerde ücretsiz olarak gençlere çay kahve ikram
edilmekte ve konforlu bir çalışma ve okuma alanı sağlanmaktadır.
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Gençlik Merkezlerinde Uygulanan Programlar
Sosyal, kültürel, sanatsal, bilimsel ve sportif faaliyetlerle gençlerin kişisel, sosyal ve
ruhsal gelişimine, her türlü zararlı alışkanlıktan uzak durmalarına ve üreten
bireyler olmalarına katkı sağlamayı amaçlayan gençlik merkezlerinde faaliyetler
iki alanda gerçekleştirilmektedir:
Gençlik Merkezleri Akademisi: Hayatın her alanıyla ilgili, takım ruhu ve aktif
katılımın öne çıktığı, bilgiyi hayatta kullanmalarını sağlayacak uygulamalı
yöntemlerin yer aldığı, aktif katılımın ve sorgulamanın ön planda olduğu, her
gencin kendi düşüncelerini rahatlıkla ifade edebileceği, alanla ilgili farklı düşünme
biçimlerinin geliştirildiği teorik atölye çalışmalarıdır.
Gençlik Merkezleri Kulüpleri: Gençlerimizin ilgi alanlarına göre kendilerini ifade
edebilecekleri her türlü konser, sergi, gösteri, oyun, müsabaka, münazara, doğa
yürüyüşü, gönüllülük faaliyeti, kitap okuma kritiği, konferans, sempozyum vb
faaliyetleri tasarlayıp, planlayıp ve gerçekleştirmeleri için oluşturulan sivil
inisiyatif alanlarıdır.
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Gençlik Merkezleri Akademisi
Hayatın her alanıyla ilgili, takım ruhu ve aktif katılımın öne çıktığı, bilgiyi hayatta
kullanmalarını sağlayacak uygulamalı yöntemlerin yer aldığı, aktif katılımın ve
sorgulamanın ön planda olduğu, her gencin kendi düşüncelerini rahatlıkla ifade
edebileceği, alanla ilgili farklı düşünme biçimlerinin geliştirildiği teorik atölye
çalışmalarıdır.
Gençlik Merkezleri Akademisinde bu kapsamda 8 atölye bulunmaktadır:









Kişisel Gelişim Atölyesi
İnovasyon Atölyesi
Sosyal Bilimler Atölyesi
Güzel Sanatlar Atölyesi
Değerler Atölyesi
Dil Eğitimleri Atölyesi
Dini İlimler Atölyesi
Sağlıklı Yaşam ve Spor Atölyesi

2021 yılında Gençlik Merkezleri
Akademisi kapsamında 8 farklı atölyede
197.216
faaliyet
gerçekleştirilmiş
422.353 gencimiz bu faaliyetlere
katılmıştır.
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GENÇLİK MERKEZLERİ AKADEMİSİ
Kişisel Gelişim Atölyesi










Sosyal Bilimler Atölyesi

Drama
İletişim
Diksiyon ve Hitabet
Liderlik
Görgü Kuralları
Akıl ve Zekâ Oyunları
Mülakat Teknikleri
Sosyal Katılım Becerileri
Proje Uygulama, Geliştirme
Becerileri











Dil Eğitimleri Atölyesi

İnovasyon Atölyesi









Tarih
Edebiyat
2023 Hedefleri
Türkiye Tarihi
Haklar ve Sorumluluklar
Uluslararası İlişkiler
Coğrafya
Felsefe-Mantık
Hukuk














Yenilikçi Düşünme Yeteneği
Sosyal Medya
Medya
Yazılım-Kodlama-Robotik
o Kod Adı: 2023 Eğitimleri
o Dene- Yap Teknoloji
Atölyeleri
o Diğer Yazılım-KodlamaRobotik Eğitimleri
Tasarım
Temel Bilgisayar Eğitimi
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi

İngilizce
Almanca
Fransızca
Rusça
Korece
Çince
Japonca
İspanyolca
Osmanlıca
Arapça
Farsça
İşaret Dili

Güzel Sanatlar Atölyesi

Dini İlimler Atölyesi















Fotoğrafçılık
Resim
Müzik
Tiyatro
Karikatür ve Mizah
El Sanatları
Sinema

Sağlıklı Yaşam ve Spor Atölyesi







Değerler Atölyesi





Kur’an-ı Kerim ve Meali
Temel Dini Bilgiler
İslam Tarihi
Peygamberler Tarihi
Medeniyetimizin Mimarları

İslam Kültürü ve Medeniyeti
Anadolu Kültürü ve Medeniyeti
Ahlak ve Bizi Biz Yapan
Değerlerimiz
Yaşam Kültürü
o Trafik Kültürü
o Bir Arada Yaşama Kültürü
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Yaşam Tarzı Geliştirme
Beslenme
Spor
Bağımlılıklarla Mücadele
İlk Yardım Eğitimi
Afet Yönetimi Eğitimi

Kişisel Gelişim Atölyesi
Gençlerimizin kişilik ve kişisel gelişimlerini sağlamalarına yardımcı olmak, ne
istediğinin farkında olan, kendi kabiliyet ve yeterliliklerinin sınırlarını zorlayan
daha etkili bireyler yetiştirmek amacıyla eğitimler verilmektedir.
2021 yılı itibarıyla Kişisel Gelişim Atölyesi kapsamında gerçekleştirilen 22.619
faaliyete 62.970 gencimiz katılmıştır.
Atölye içeriğinde verilen eğitimler:
 Drama
 İletişim
 Diksiyon ve Hitabet,
 Liderlik
 Görgü Kuralları
 Akıl ve Zekâ Oyunları
 Mülakat Teknikleri
 Sosyal Katılım Becerileri
 Proje Uygulama, Geliştirme
Becerileri
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İnovasyon Atölyesi
Gençlerimize yeni imkânlar sunularak, girişimci, yeniliğe açık, bilimsel gelişmeleri
takip eden, çağın gereksinimlerini yakalamış ve geleceği inşa eden bireyler
olmaları sağlanmaktadır.
2021 yılı itibarıyla İnovasyon Atölyesi kapsamında gerçekleştirilen 17.239
faaliyete 47.151 gencimiz katılmıştır.
Atölye içeriğinde verilen eğitimler:
 Yenilikçi Düşünme Yeteneği
 Sosyal Medya
 Medya
 Yazılım-Kodlama-Robotik
o KOD ADI: 2023 Eğitimleri
o DENEYAP
Teknoloji
Atölyeleri
o Diğer
Yazılım-KodlamaRobotik Eğitimleri
 Tasarım
 Temel Bilgisayar Eğitimi
 Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi
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Sosyal Bilimler Atölyesi
Hayatın her alanında nitelikli bir gençlik gayesiyle gençlerimize farklı alanlarda
ufuk açıcı eğitimler verilmekte; gençlerimizin hayata, topluma, tarihe ve sanata bir
başka açıdan bakabilmeleri sağlanmaktadır.
2021 yılı itibarıyla Sosyal Bilimler Atölyesi kapsamında gerçekleştirilen 2.704
faaliyete 8.963 gencimiz katılmıştır.
Atölye içeriğinde verilen eğitimler;
 Tarih
 Edebiyat
 Türkiye
Hedefleri

Cumhuriyeti

2023

 Türkiye Tarihi
 Haklar ve Sorumluluklar
 Uluslararası İlişkiler
 Coğrafya
 Felsefe-Mantık
 Hukuk
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Güzel Sanatlar Atölyesi
Hayatın her alanında aktif rol alan gençler, en verimli ve en üretken yaşlarında
gençlik merkezlerinde güzel sanatların her alanında nitelikli eğitimler almakta,
beden ve kalp birlikteliğinin nice güzel örneklerini sunmaktadırlar.
2021 yılı itibarıyla Güzel Sanatlar Atölyesi kapsamında gerçekleştirilen 60.796
faaliyete 120.553 gencimiz katılmıştır.
Atölye içeriğinde verilen eğitimler;








Fotoğrafçılık
Karikatür ve Mizah
Sinema
Müzik
Resim
Tiyatro
El Sanatları
o 10 Parmağımda 10 Marifet
o El Sanatları
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Değerler Atölyesi
Gençlerimizin kadim medeniyetimizden günümüze miras olan milli ve manevi
değerlerimizi gençlik merkezlerinde yaşayarak, gözleyerek ve hissederek öğrenme
imkânı bulmaları sağlanmaktadır.
2021 yılı itibarıyla Değerler Atölyesi kapsamında gerçekleştirilen 3.188 faaliyete
15.427 gencimiz katılmıştır.
Atölye içeriğinde verilen eğitimler;
 İslam Kültürü ve Medeniyeti
 Anadolu Kültürü ve Medeniyeti
 Ahlak
ve
Bizi
Değerlerimiz

Biz

Yapan

 Yaşam Kültürü
o Trafik Kültürü
o Bir Arada Yaşama Kültürü
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Dil Eğitimleri Atölyesi
Geleceğin Türkiye’sini inşa ederken “Bir Dil Bir İnsan İki Dil İki İnsan” sözünden
hareket ile gençlerimizin daha donanımlı bireyler olmaları için dil eğitimleri
atölyesinde kendilerini geliştirme imkânı bulmaları sağlanmaktadır.
2021 yılı itibarıyla Dil Eğitimleri Atölyesi kapsamında gerçekleştirilen 20.481
faaliyete 44.622 gencimiz katılmıştır.
Atölye içeriğinde gençlerin talepleri
doğrultusunda tüm dillerde eğitimler
açılabilmektedir.
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Dini İlimler Atölyesi
Gençlerimizin dinimizi doğru kaynaklardan okumaları, öğrenmeleri ve bu
öğrendiklerini hayata tatbik etmeleri ve güzellikleri paylaşmaları sağlanmaktadır.
2021 yılı itibarıyla Dini İlimler Atölyesi kapsamında gerçekleştirilen 16.843
faaliyete 28.727 gencimiz katılmıştır.
Atölye içeriğinde verilen eğitimler;
 Kuran-ı Kerim ve Meali
 Peygamberler Tarihi
 Temel Dini Bilgiler
 Medeniyetimizin Mimarları
 İslam Tarihi
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Sağlıklı Yaşam ve Spor Atölyesi
Sağlıklı nesillerin yetişmesi için gençlerin gençlik merkezlerinde sporun her dalını
yapıyor hale gelmesini ve sağlıklı yaşam için gerekli bilgilendirmelerin yapılmasını
sağlamak amaçlanmaktadır.
2021 yılı itibarıyla Sağlıklı Yaşam ve Spor Atölyesi kapsamında 53.346 faaliyete
93.940 gencimiz katılmıştır.
Atölye içeriğinde verilen eğitimler;
 Yaşam Tarzı Geliştirme
 Beslenme
 Spor
 Bağımlılıklarla Mücadele
 İlkyardım Eğitimi
 Afet Yönetimi Eğitimi
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Gençlik Merkezleri Kulüpleri
Gençlik Merkezleri Kulüplerinde; gençlerin ihtiyaçlarına, ilgi duydukları alanlara
göre kendilerini ifade edebilecekleri her türlü faaliyeti tasarlayıp, planlayıp ve
gerçekleştirmelerinin sağlandığı çalışmalar yapılmaktadır.
Bu sayede gençlerin kendilerini ifade
edebilmeleri, ilgi alanlarına göre tercih
yapıp sosyal ve kültürel aktivitelerle
zamanlarını etkin ve verimli bir biçimde
değerlendirmeleri amaçlanmaktadır.
Gençlik Merkezleri Kulüplerinde;
 Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Kulübü
/ Merkezim Her Yerde
 Güzel Sanatlar Kulübü
 Sağlıklı Yaşam ve Spor Kulübü
 Bilim ve Teknoloji Kulübü
 Gönüllük Kulübü yer almaktadır.
2021 yılında Gençlik Merkezleri Kulüp
faaliyetleri kapsamında 208.170 faaliyet
gerçekleştirilmiş olup, 2.546.184 genç
katılım göstermiştir.
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GENÇLİK MERKEZLERİ KULÜPLERİ

Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Kulübü

Bilim ve Teknoloji Kulübü




Kitap Okuma Halkaları
Sunum Çalışmaları






Çaya Geliyoruz



Sosyal Medyadan Sosyal Meydana



Ulusal Organizasyonlar



Salon Programları



Gençler
Sabah
Buluşuyor



Diğer Merkezim Her Yerde











Namazında

Güzel Sanatlar Kulübü

Proje Uygulamaları
Münazara Uygulamaları (Türkiye
Münazara Ligi Turnuvaları)
Kod Adı: 2023
Tasarım
Sosyal Medya
Medya
Robotik
Bilim ve Teknoloji Dünyası
Yenilikçi Uygulamalar
Uygulamalı Girişimcilik Çalışmaları
Dene-Yap Ürün Uygulamaları

Sağlıklı Yaşam ve Spor Kulübü










Fotoğrafçılık
Karikatür ve Mizah
Sinema
Müzik
Tiyatro
Resim
El Sanatları
Mimari
Yöresel Halk oyunları






Sportif Faaliyetler
Sağlıklı Yaşam Faaliyetleri
o Doğa Yürüyüşleri
o Bisiklet Etkinlikleri
o Diğer Faaliyetler
Bağımlılıklarla Mücadele

Gönüllülük Kulübü
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Gençlerin İyilik Ağacı
o Ensar Muhacir Kardeşliği
o Her Gençlik Merkezinin Bir
Yetim Kardeşi Olsun
o Genç Dönüşüm (Sıfır Atık)
o Çevre
o Sivil Savunma ve Güvelik
o İlk Yardım Uygulamaları
o Afet Yönetimi
Uygulamaları
Toplumsal Yaşam
Eğitim
Kültür-Sanat

Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Kulübü
Gençlik merkezleri, Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Kulübü bünyesindeki projeler ile
gençlik merkezi faaliyetleri kendi mekân sınırlarının ötesine taşınarak daha çok
gence ulaşmaktadır. Bu amaçla köylerde, okullarda, şehir merkezlerinde, alışveriş
merkezlerinde, kısaca gençlerin olduğu her alanda yer alarak gençler arasında
fırsat eşitliği sağlanması esas alınmaktadır.
YERELDE GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJELER
KİTAP OKUMA HALKALARI
 Kur’an-ı Kerim Okuma Halkaları
 Tematik Okuma Halkaları
 Klasik Okuma Halkaları
 Kıraathaneler Aslına Dönüyor
SUNUM ÇALIŞMALARI
 Medeniyetimizin Keşfi: KUDÜS
 Sanal Hayatta Kaybettiğimiz Gerçekler
 Hayata Değer Kat
SALON PROGRAMLARI
ÇAYA GELİYORUZ
GENÇLER SABAH NAMAZINDA BULUŞUYOR
ULUSAL ORGANİZASYONLAR
 Gençlik Merkezi Günleri
 TEKNOFEST
 Diğer Fuar, Organizasyon ve Festivaller
DİĞER MERKEZİM HER YERDE FAALİYETLERİ
 Gençlik Merkezi Tanıtım Faaliyetleri
 Okul Temsilcilerine Yönelik Faaliyetler
 Diğer Sosyal ve Kültürel Faaliyetler
 Sosyal Medyadan Sosyal Meydana

2021 yılı itibari ile Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Kulübü kapsamında
gerçekleştirilen 104.383 faaliyete 1.665.529 gencimiz katılmıştır.
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Güzel Sanatlar Kulübü
Güzel Sanatlar Kulübü uygulaması ile kendilerini sanatla ifade etmek isteyen
gençlere hayata dair söyleyeceklerini estetik bir dil kullanarak insanlarla
paylaşmaları imkanı sunulmaktadır.
2021 yılı içerisinde gençlik merkezlerinde “Güzel Sanatlar Kulübü” kapsamında
gerçekleştirilen 20.553 faaliyete 43.448 gencimiz katılmıştır.
Güzel Sanatlar
başlıkları;

Kulübü

uygulama

 Fotoğrafçılık
 Karikatür ve Mizah
 Sinema
 Müzik
 Tiyatro
 Resim
 El Sanatları
 Yöresel Halk Oyunları
 Mimari
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Bilim ve Teknoloji Kulübü
Bilim ve Teknoloji Kulübü uygulaması ile bilim ve teknolojiye ait gelişmeleri
yakından takip eden yenilikçi uygulamalar yolunda ‘’Biz de Varız!’’ diyen tüketen
değil üreten gençler yetiştirmek amaçlanmıştır.
2021 yılı içerisinde gençlik merkezlerinde “Bilim ve Teknoloji Kulübü”
kapsamında gerçekleştirilen 4.941 faaliyete 79.186 gencimiz katılmıştır.
Bilim ve Teknoloji
uygulama başlıkları;

Kulübü

 Proje Uygulamaları
 Münazara
Uygulamaları
(Türkiye Münazara Ligi
Turnuvaları)
 Kod Adı:2023
 DENEYAP Türkiye
 Tasarım
 Sosyal Medya
 Medya
 Robotik
 Bilim ve Teknoloji Dünyası
 Yenilikçi Uygulamalar
 Uygulamalı
Çalışmaları

Girişimcilik

 Dene-Yap
Uygulamaları’ dır.

Ürün
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Sağlıklı Yaşam ve Spor Kulübü
Gençlerimizin temizlikten dengeli beslenmeye kadar sağlık ile ilgili her türlü
faaliyete etkin katılım sağlamaları, bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık
çalışmalarının gönüllü katılımcıları olmaları amaçlanmaktadır.
Ayrıca gençlerimizin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda Bakanlığımız tarafından
yürütülen sportif çalışmaları tanımaları, bunlardan faydalanmaları, ilgi duydukları
alanda kendilerini geliştirmeleri ve toplumda sporun yaygınlaşması çalışmaları
yapmaları hedeflenmektedir.
2021 yılı içerisinde gençlik merkezlerinde “Sağlıklı Yaşam ve Spor Kulübü”
kapsamında gerçekleştirilen 49.675 faaliyete 428.639 gencimiz katılmıştır.
Sağlıklı Yaşam ve Spor Kulübü uygulama başlıkları;
 Sportif Faaliyetler
o Sağlıklı Yaşam Faaliyetleri
o Doğa Yürüyüşleri
o Bisiklet Etkinlikleri
 Diğer Faaliyetler
 Bağımlılıklarla Mücadele’dir.
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Gönüllülük Kulübü
Gönüllülük Kulübü “Gönüllülük Yılı Eylem Planı” kapsamında kurulmuş olup
gençlerin topluma karşı sorumluluk duygularının geliştirilerek çevre, sivil
savunma ve güvenlik, toplumsal yaşam, eğitim, kültür-sanat alanlarında yapılan
gönüllülük faaliyetlerini kapsamaktadır.
Aynı zamanda Gönüllülük Kulübü kapsamında olan “Gençlerin İyilik Ağacı”
faaliyetleriyle gençlerin toplumsal sorumluluk anlayışı ve gönüllülük esasıyla bilgi,
zaman, beceri, deneyim ve kaynaklarını bir amaç doğrultusunda kullanması ve
gönüllülüğü sistemleştirip alışkanlık haline getirmesi amaçlanmaktadır.
2021 yılı içerisinde gençlik merkezleri
“Gönüllülük
Kulübü”
faaliyetleri
kapsamında
28.618
faaliyet
gerçekleştirilmiş olup 329.382 genç
katılım göstermiştir.
Gönüllülük Kulübü Uygulama Başlıkları;
 Gençlerin İyilik Ağacı
o Her Gençlik Merkezinin Bir
Yetim Kardeşi olsun
o Genç Dönüşüm (Sıfır Atık)
o Ensar Muhacir Kardeşliği
o Çevre
o Sivil Savunma ve Güvenlik
o İlk Yardım Uygulamaları
o Afet Yönetimi Uygulamaları
 Toplumsal Yaşam
 Eğitim
 Kültür-Sanat
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Covid-19 Salgını Sürecinde Online Platformda Gerçekleştirilen Faaliyetler
Covid-19 tehdidi nedeniyle eğitim-öğretim faaliyetlerine ara verilip ve uzaktan
eğitime geçilmesiyle birlikte; gençlerin evde geçirdikleri süreyi daha iyi
değerlendirebilmelerini sağlamak, sosyal medyayı kullanım amaçlarını faydalı hale
getirebilmek amacıyla internet üzerinden yeni programların uygulanmasına ve
dijital mecralardan birçok hizmet verilmeye başlanmıştır. Normalleşme sürecinde
de bu hizmetlere ihtiyaçlara göre çeşitlendirilerek devam edilmiştir.
Çevrim İçi Gençlik Merkezleri
Gençlik merkezleri tarafından gerçekleştirilen atölye, kurs ve tüm tematik
faaliyetler, hazırlanan içeriklerle ve interaktif materyallerle internet ortamına
taşınarak gençlerimize sunulmaktadır.
Her geçen gün içerikler zenginleştirilerek gençlerimizden gelen öneriler dikkate
alınmakta, sadece bu süreçte değil hayatın normal seyri ile aktığı zamanlarda da
dijitalleşen dünyada gençlerin daha çok yer aldığı internet ortamında, dijital eğitim
içerikleri ile teknolojinin hizmet alanlarına adapte edilmesine gayret
gösterilmektedir.
Ülkemizin dört bir yanından gençler, e-genc.gsb.gov.tr portalı üzerinden istediği
çevrim içi eğitim ve faaliyetlere kaydını yaptırabilmekte, eğer gençlik merkezlerine
üye değilse aynı portal üzerinden üye olabilmektedir.
Gençlik Merkezlerinde Yürütülen Siper Maske Üretim Faaliyetleri
Dünyada ve ülkemizde görülen Covid-19 salgını nedeniyle gençlik merkezleri
olarak proje ve faaliyetlerde hassasiyet ve önleyici tedbirler üzerine de çalışmalar
yürütülmektedir.
Bu kapsamda; özellikle sağlık çalışanlarımız için 81 ilde belirlenen pilot gençlik
merkezlerinde, 3 boyutlu yazıcılar ile 10 Parmağımda 10 Marifet atölyesi
kapsamında siper maske üretimlerine başlanmıştır.
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Üretim faaliyetleri gençlik merkezi gönüllüsü gençleri ve personelleri tarafından
gerçekleştirilmiştir. Üretilen maskeler İl Sağlık Müdürlüklerine ve talep eden
hastaneler ile sağlık çalışanları ve diğer hizmet sektörü çalışanlarına teslim
edilmiştir.
Şu ana kadar yaklaşık
gerçekleştirilmiştir.

3.000.000

maske

üretilmiş

ve

dağıtımları

Gençlik Merkezleri Aynı Zamanda EBA Erişim Merkezleri
COVID-19 salgını sürecinde ülkemizin tüm kurumlarında olduğu gibi Bakanlığımız
da tüm birimleriyle her alanda iş birliği ve koordinasyon sorumluluğunu
üstlenmiştir.
Pandemi sürecinde yaşanan olumsuz durumlardan biri de eğitim alanında
yaşanmış, çocuklarımız ve gençlerimiz uzaktan eğitim yöntemi ile derslerine
devam etmek durumunda kalmışlardır.
Bu doğrultuda, çocuklarımızın ve gençlerimizin hem gençlik merkezlerimiz ile
tanışmaları hem de internete erişimleri için gençlik merkezlerimizi kullanmaları
amaçlanmıştır. Bu kapsamda, gençlik merkezlerimizin inovasyon atölyeleri ve
bilgisayar derslikleri pandemi koşullarına uygun olarak düzenlenerek EBA Erişim
Merkezleri oluşturulmuştur.
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Şeffaf İletişim
İşitme
engellilerin
maske
taktıklarında
dudak
okuyamaması dolayısı ile salgın
sürecinde yaşadıkları iletişim
sorunlarını azaltmak amacı ile
“Şeffaf İletişim” projesi hayata
geçirilmiştir.
Gençlik Liderleri tarafından yerel düzeyde yürütülen "Şeffaf İletişim" projesi
kapsamında geliştirilen ağız kısmı şeffaf maskeler, karşısındaki kişilerle iletişim
kolaylığı sağladığı için işitme engelli bireyler tarafından oldukça ilgi görmüştür.
Vefa Destek Gruplarına Gençlik Merkezlerinden Destek
Yaşlı ya da evden çıkamayan vatandaşlarımızın dışarıdan karşılanabilecek
ihtiyaçlarının giderilmesi ve evde geçirdikleri sosyal izolasyon sürecinin
desteklenmesi adına 81 ilde kurulan Vefa Destek Gruplarına, gençlik
merkezlerimizdeki gençlik liderlerimiz de gönüllü olarak katılım sağlamışlardır.

Gençlik liderlerimiz, kendi tedbirlerini alarak, sosyal mesafeye ve koruyucu
tedbirlere uyarak dâhil oldukları bu destek gruplarında; gönüllülük faaliyetleri
kapsamında zaten irtibatlarının olduğu yaşlılara ve ihtiyaç sahiplerine desteği
sürdürürken, bu sosyal dayanışma kültürünün sadece zor zamanlarda değil, her
zaman ne derece önemli olduğunun da temsili olmaya devam edeceklerdir.
Hâlihazırda 1.700 genç kardeşimiz aktif olarak bu sisteme dâhil olmuşlardır.
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Online Atölye Programları
Yaşadığımız Covid-19 salgını ile birlikte dijital teknolojiler ve
internet mecralarında sıkça vakit geçiren gençlerin bu mecralara
olan ilgisi ve ayırdığı zaman büyük ölçüde artmıştır. Bu
doğrultuda bizler de sosyal medya araçları üzerinden
faaliyetlerimizi çeşitlendirmek ve gençlerin kişisel gelişimlerine
katkı sağlayabilmek amacı ile web tabanlı dijital
programlarımızın sayısı ve kapsamı genişletilmiştir.
Yeni başlayan programlarımızdan bir tanesi de “Online Atölye
Programları” olup program ile Tiyatro, Fotoğrafçılık, Tarih, Yazarlık ve Karikatür
alanlarında uzman eğitmenler tarafından interaktif içerikler ve videolar
hazırlanmış ve 2021 yılı boyunca online platformlarda gençlerle buluşturulmuştur.

Sosyal Medya Programları
Bakanlık olarak hem gençlerin katılım göstererek zamanlarını daha eğlenceli ve
verimli geçirebilmeleri hem de müzik, sanat, eğitim, hobi vb. konularda kendi
evlerinde hazırladıkları içerikleri bizlere ulaştırarak kendilerini ifade
edebilmelerini sağlamak amacı ile sosyal medyada faaliyetlerimiz daha yoğun bir
şekilde sürdürülmektedir.
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Bu faaliyetler ile gençlerle olan irtibatımızı güçlendirilmesi ve gençlerin de
bulunduğumuz sosyal durum içerisinde daha bilinçli olmalarının sağlanması
amaçlanmaktadır. Bu kapsamda;
 Gençlerin; sosyal medyada geçirdikleri zamanı daha kaliteli ve verimli
geçirmeleri, entelektüel birikimlerini artırmaları amacıyla “Her şey bir
arada…”sloganı ile sosyal medya hesaplarımızda “Eşit Ağırlık” ve “Eşit
Ağırlık Ekstra” isimli canlı yayın programları yayınlanmaktadır.

Canlı olarak yayınlanan programlarımızda spordan, sanata, mizahtan,
edebiyata, teknolojiden, siyasete pek çok konuda konu ve konukları ile
gençliğin nabzı yakalanmaya çalışılmaktadır. Sohbet tadında, söyleşi
şeklinde gerçekleşen programlarda gençler de sosyal medya üzerinden söz
sahibi olabilmekte ve konuklarımıza sorular yöneltebilmektedirler.
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 “Sahne Senin” konser programı, her
hafta bir gençlik merkezimizden
müzik kulübü üye ve gönüllülerinin
performansları ile sosyal medya
canlı
yayınıyla
gerçekleştirilmektedir.
 “Ramazan Şenliği Evinizde!” adı ile
sosyal medya hesaplarımızdan
Karagöz&Hacivat
gösterileri
yayınlanmıştır.
 Bi’Soru Programı bilim, teknoloji,
psikoloji, sanat, kültür, spor, sağlık,
tarih vb. konularda soru-cevap şeklinde sosyal medya hesaplarımızdan her
hafta Cuma günü saat 20.55’te yayımlanmıştır.
Çekiliş ve Yarışmalar
Belirli gün ve haftalar kapsamında online platformlarımızdan çeşitli yarışma ve
çekilişler düzenlenmiştir.
Bu kapsamda “Çek-Paylaş” adı ile kısa film ve
fotoğraf yarışmaları, “Çal-Söyle” adı ile
müzik ve ses performansı yarışmaları, 30
Ağustos Zafer Haftası kapsamında “Tarih
Senin Zafer Senin” konulu resim yarışması,
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları
kapsamında 29 Ekim Online Resim
Yarışması, Gençlerden Mektup: Minnettarız!
adı ile pandemi süreci kahramanlarımıza
yönelik mektup yarışması ve daha pek çok
yarışma düzenlenmiş ve derece alan
gençlerimize çeşitli hediyeler gönderilmiştir.
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Gönüllü Afet Destek Çalışmaları
Deprem Bölgesinde Gençlik Merkezlerimiz Tarafından Yürütülen Çalışmalar
Ülkemizde meydana gelen depremlerden sonra gençlik liderlerimiz ve
gönüllülerimizden oluşan ekipler deprem bölgesine ulaşmış ve depremzedelere
destek çalışmalarında yer almışlardır. Gençlik liderlerimiz ve gönüllülerimiz
özellikle çocuk yaş grubu için çeşitli rekreatif faaliyetler ve sosyal etkinlikler
düzenlemiş, yemek dağıtımı, çadırların kurulumu vb. faaliyetlere de destek
olmuşlardır.
Ayrıca gençlik çalışanları, gönüllüler, sosyolog, sosyal çalışmacı ve
psikologlarımızdan oluşan psikososyal destek grupları da zaman kaybetmeden
çalışmalarını gerçekleştirmişlerdir.
Karadeniz’de Yaşanan Sel Felaketi Sonrası Yürütülen Çalışmalar
Karadeniz
bölgesinde
başlayan
aşırı
yağışlar
sonucunda
Bartın,
Kastamonu
ve
Sinop
şehirlerinde meydana gelen
sel ve su baskınları sonrası
bölgedeki
afetzede
vatandaşlarımızın
temel
ihtiyaçlarının karşılanması
ve sosyal açıdan desteklenmesi çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
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Ayrıca Sinop Ayancık ve Sinop Türkeli Gençlik Merkezimiz afet koordinasyon
merkezi olarak hizmet vermiştir.
Bununla beraber selden zarar gören ailelerimize yönelik moral ziyaretleri ve
psiko-sosyal destek faaliyetleri gerçekleştirilmiş, selde hasar gören evi ve eşyaları
kullanılamaz hale gelen vatandaşlarımıza barınma ve temel yaşam ihtiyaçlarına
yönelik yardım kampanyaları düzenlenmiştir.

Orman Yangınlarına Yönelik Sosyal Destek Çalışmaları
Yurt genelinde farklı yer ve zamanlarda gerçekleşen orman yangınlarında
devletimiz, halkının da desteği ile tüm imkânlarını seferber ederek yangınlarla ve
beraberindeki elim sonuçları ile mücadeleye ara vermeden devam etmiştir.

Milas ve Manavgat gençlik merkezlerimiz afet koordinasyon merkezi olarak hizmet
vermiş; Özellikle Antalya, Muğla, Adana, Mersin, Osmaniye, Kayseri ve diğer
bölgelerimizde gençlik merkezlerimiz, başta lojistik destek olmak üzere yapılan
çalışmalara katılmışlardır.
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Yangınların başladığı ilk günden itibaren gençlik merkezi gönüllüleri ve
personellerimiz gerek yangın bölgelerinde gerekse bu bölgelerde ihtiyaç duyulan
lojistik ve temel ihtiyaçların tedarik edilmesi noktasında sürekli teyakkuz halinde
ve eşgüdüm içerisinde çalışmalarını gerçekleştirmişlerdir.

Bununla beraber yangında zarar gören
vatandaşlarımıza yönelik moral ziyaretleri ve
psiko-sosyal
destek
faaliyetleri
gerçekleştirilmiş, yangında hasar gören evi ve
eşyaları
kullanılamaz
hale
gelen
vatandaşlarımıza da barınma ve temel yaşam
ihtiyaçlarına yönelik yardım kampanyaları
düzenlenmiştir.
Bu bölgelerde yaşamın en kısa sürede yeniden
canlandırılması için doğaya destek, milletimize
moral vermek adına 81 ilimizde fidan dikme
faaliyetleri yürütülmektedir.
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GENÇLİK KAMPLARI
Gençlik kampları, gençlerimize gelişimleri için her türlü katkıyı sunmak, özgüven
duygusu ve planlı yaşam alışkanlığı kazanımına destek olmak, gençlerin milli,
manevi, etik ve insani değerler konusunda farkındalığını artırmak amacıyla
düzenlenen organizasyonlardır. 43 kamp tesisinde gençlere kendilerini geliştirme
ve birbirleriyle kaynaşma imkânı sunulmaktadır.

43
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12-22 yaş grubuna yönelik gerçekleşen gençlik kamplarımızın yaş aralığı 2021
yılında 12-25 yaş olarak güncellenmiştir.
Gençlik kamplarına ülkemizin dört bir yanından doğu, batı, kuzey ya da güneyi fark
etmeksizin gençlerimiz özgürce ve eşit şartlar altında katılabilmekte ve
kendilerine sağlanan bu büyük imkândan yararlanabilmektedir. Bu yönüyle
gençlik kampları ülkemizin kültürel çeşitliliğini tam olarak yansıtmakta ve çok
sesli, çok renkli bir görünüm sergilemektedir.
Gençlik kamplarına katılan gençlerin ulaşım, konaklama ve yemek ihtiyaçları
Bakanlığımızca karşılanmaktadır. Ayrıca, kampa katılan gençlere kamp dönemi
boyunca seyahat ve sağlık sigortası yapılmaktadır.
Kamplara başvurular e-Devlet üzerinden yapılmaktadır. Aile aylık net geliri asgari
ücretin altında olanlara, ilgili eğitim-öğretim döneminde takdir belgesi alanlara ve
kamplarımıza daha önce katılmayan gençlere öncelik verilmektedir. Ayrıca şehit
ve gazi yakını olan gençler başvurmaları halinde gençlik kamplarına öncelikli
olarak kabul edilmektedir.
2021 yılında gençlik kamplarımızdan yararlanan genç sayısı 75.000’dir.

Kamplardan Yararlanan Genç Sayısı
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Gençlik kamplarımız, deniz, doğa ve çadır kampları olarak gençlerimize hizmet
vermektedir.
 Deniz kamplarımızda; yüzme, badminton, yat gezisi, sokak oyunları, sosyal
ve kültürel geziler, tiyatro, müzik, voleybol, basketbol, futbol, kitap okuma
etkinliği, halk oyunları, el sanatları faaliyetleri, eğitim ve kişisel gelişim
seminerleri yer almaktadır.
 Doğa kamplarımızda; tırmanma duvarı, kano, dağ bisikleti, oryantiring,
okçuluk, binicilik, mini golf, paintball, rafting, futbol, voleybol, basketbol,
sokak oyunları, sosyal ve kültürel geziler, tiyatro, halk oyunları, el sanatları
faaliyetleri, eğitim ve kişisel gelişim seminerleri yer almaktadır.
 Çadır kamplarımızda; gençlerin doğada daha fazla zaman geçirmeleri,
doğaya karşı sorumluluk bilinci geliştirmeleri ve çevre konusunda
farkındalık kazanmaları amacıyla çadır kampları düzenlenmektedir. Çadır
kamplarımızda çadır kurulumu, doğada yaşam becerileri, ekolojik çeşitlilik
ve denge konularında eğitimler verilmekte ve doğa yürüyüşü, takım
çalışması gibi çeşitli etkinlikler gerçekleştirilmektedir.

Bu yıl ilk defa gençlerimizin doğada daha fazla zaman geçirmek, doğaya karşı
sorumluluklarımızı hatırlamak ve çevre konusunda farkındalık oluşturmak
amacıyla tematik çadır kampı düzenlenmiştir. Öncelikle Çadır kamplarında görev
alacak kamp liderlerimizin eğitimi amacıyla Ankara Çamkoru Gençlik Kampında,
4-7 Haziran tarihleri arasında, “Çadır Kampçılığı Eğitimi” gerçekleştirilmiştir.
Eğitim alan kamp liderlerimizle Ankara Çamkoru ve Sakarya Arifiye Gençlik
Kamplarımızda gençlerimizin katılımıyla çadır kampları gerçekleştirilmiş olup
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kamplarda çadır kurma-toplama, doğa yürüyüşü, takım çalışması ve çeşitli
etkinlikler yer almıştır.

2021 yaz döneminde gençlik kamplarımız, Covid-19 önlemleri nedeniyle %70
kapasite ile hizmet vermiştir. Önlemler kapsamında; gençlere maske, dezenfektan,
sabun, kişisel temizlik ve bakım ürünlerinin yanı sıra her türlü bilgilendirici
materyal dağıtılmıştır.
Kampa katılan gençlerin sosyal mesafe kuralına uymaları sağlanmış, bu konu sıkı
bir şekilde sürekli takip ve kontrol edilmiştir. Covid-19 tehdidi göz önünde
bulundurularak uygun olan temassız kamp etkinlikleri, daha küçük gruplarla en
fazla 10 kişi olacak şekilde ve sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek açık havada
yapılmıştır.
Bakanlığımızca açılan eğitim programını başarıyla tamamlamış ve gençlere rol
model olabilecek niteliklere sahip kişiler gönüllük esasına göre kamplarda kamp
lideri olarak görev almaktadır. Aralık 2021 itibarıyla gönüllü kamp lideri
havuzumuzda 3.850 gönüllümüz bulunmaktadır.
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Gençlik kamplarının lider ihtiyacını karşılamak amacıyla 08-24 Ekim 2021
tarihleri arasında üç dönem halinde Alaaddin Keykubat Gençlik Kampında "Kamp
Liderliği Oryantasyon Eğitimi" gerçekleştirilmiştir.

Gençlik Kamplarında Gerçekleştirilen Faaliyet ve Etkinlikler
Her yıl düzenlenen çalıştaylar ile gençlik kamplarında gerçekleştirilen faaliyetlerin
güncelleştirilmesi ve gençlerin ihtiyacına karşılık vermesi amaçlanmaktadır.
Kampa katılan gençler eğitim seminerlerinin yanı sıra birbirinden eğlenceli kamp
aktivitelerinden de faydalanma imkânı bulmaktadır.
Gençlik kamplarımızda; değerler eğitimi, temel görgü kuralları, tarih ve medeniyet,
etik ve insani değerler, bağımlılıkla mücadele, sorumluluk alabilme ve yerine
getirme, motivasyon, liderlik, paylaşma, gönüllülük, yardımlaşma, önemli
şahsiyetlerin hayatları ve vatan sevgisi konu başlıklarında eğitim ve seminerler
verilmektedir.
Kampta eğitimlerin yanı sıra boş zamanların değerlendirilmesi adına çeşitli
etkinlikler planlanmış olup bu kapsamda halk oyunları, ebru, tiyatro, müzik, el
sanatları, paintball, laserball, okçuluk ve spor aktiviteleri ile de kamp programı
zenginleştirilmiştir.
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EĞİTİMLER


















Madde Bağımlılığı
Adet ve Geleneklerimiz
Ahlaki ve İnsani Değerler
Görgü Kuralları
Fedakârlık
Hayırseverlik
Vatan Sevgisi
İnsan Sevgisi
Kurtuluş Savaşı
Çanakkale Zaferi
Dumlupınar Zaferi
Sakarya Zaferi
İstanbul'un Fethi
Sarıkamış Destanı
Maneviyat ve Değerler Eğitimi
Tarihimizden Örnek Şahsiyetler
Tarihimizden Örnek Olaylar

SOSYAL FAALİYETLER














Tiyatro, Halk Oyunları
Müzik, El Sanatları, Kitap Okuma
Arkadaşlık Dostluk İlişkileri
Kişisel Gelişim Programları
Liderlik
Kendine Güven
Kendini İfade Edebilme
Problem Çözme
Sorumluluk Alabilme
Motivasyon
Cesaret
Gönüllülük ve Yardımlaşma
Paylaşma
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ATÖLYELER








Tarih Atölyesi (Tarihe İz Bırakanlar)
Empati Atölyesi
Sosyal Medya Atölyesi
Yakın Tarih Atölyesi
Değerler Atölyesi
İnovasyon Atölyesi
Ateş Başı Sohbetleri

SPORTİF FAALİYETLER








Okçuluk, Bisiklet, Trekking
Yüzme, Sokak Oyunları
Basketbol, Voleybol, Futbol, Tenis
Binicilik, Kano, Paintball
Rafting, Mini Golf, Matrak
Tırmanma Duvarı, Yüksek İp Parkuru
Oryantiring, Macera Parkuru
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Farklı Temalarda Gerçekleştirilen Gençlik Kampları
Bakanlığımız tarafından belirlenen temaları daha etkin bir şekilde işlemek ve
gençlerde farkındalık oluşturmak amacı ile tematik gençlik kampları yılın farklı
dönemlerinde Bakanlığımız ve çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği
halinde düzenlenmektedir.
Düzenlenen bu kamplardan bazıları aşağıda sıralanmıştır.
Engelsiz Kamp
Salgın süreci ile birlikte okulların da uzaktan eğitim yaptığı bu dönemde süreçten
olumsuz etkilenen guruplardan biri olan engelli gençlerimize yönelik, Antalya
Alaaddin Keykubat Gençlik kampında 3 günlük 2 dönem şeklinde kamp
gerçekleştirilmiştir.
Gerçekleştirilen kamp ile gençlerimiz; uzun süre evde olmanın ve rutin hayatın
stresinden uzaklaşarak daha aktif ve sosyal bir ortamda kendileri için özel
tasarlanmış bir çok aktivite ile buluşma imkanı elde etmişlerdir.
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Bununla birlikte; gençlik kamplarımızdan engelli vatandaşlarımızın da
yararlanması, kamp ortamında zaman geçirip kendilerine uygun aktiviteler
gerçekleştirmeleri ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak amacıyla
engelli vatandaşlarımıza yönelik kamplar düzenlenmektedir.
Sivil Toplum Kuruluşu olan Türkiye Sağırlar Milli Federasyonuna bağlı
katılımcılarla Kocaeli Kefken Kampında 19-22 Kasım 2021 tarihleri arasında kamp
gerçekleştirilmiştir.
Engelli katılımcılara kamp liderlerimiz tarafından Covid-19 salgınına bağlı alınan
tedbirler kapsamında sportif ve sanatsal etkinlikler yaptırılmıştır.
Emniyet Personeli Baba-Oğul ve Anne-Kız Kampı

altında Alâaddin
düzenlenmiştir.

Keykubat

kampında

Covid-19 salgını sürecinde
olağanüstü
bir
gayret
göstererek 7 gün 24 saat
çalışma
anlayışı
ile
kendilerini
toplum
güvenliğine adamış emniyet
çalışanlarımızın
çocukları
için üst düzey önlemler
anne-kız ve baba-oğul kampları

Kamplar sürecinde emniyet çalışanlarımızın bisiklet, tırmanış, ok atma, golf, dart,
bocce, survivor parkuru, kamp ateşi, müzik ve gençlik faaliyetleri ile gönüllerine
girmek, farklı bir atmosfer yaşatmak ve streslerini azaltmak amaçlanmaktadır.
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Askeri Personel Baba-Oğul ve Anne-Kız Kampı
Covid-19 salgını sürecinde
olağanüstü
bir
gayret
göstererek 7 gün 24 saat
çalışma
anlayışı
ile
kendilerini
toplum
güvenliğine adamış askeri
personel çocuklarına yönelik
olarak
düzenlenen
kamplardır.
Kamplar sürecinde askeri
çalışanlarımızın
bisiklet,
tırmanış, ok atma, golf, dart, bocce, survivor parkuru, kamp ateşi, müzik ve gençlik
faaliyetleri ile gönüllerine girmek, farklı bir atmosfer yaşatmak ve streslerini
azaltmak amaçlanmaktadır.
Bilim Kampı
Bilim ve teknolojinin insanlık
için önemini ortaya koymak
amacıyla 8 -14 Mart günleri
Bilim ve Teknoloji Haftası
olarak düzenlenmiştir.
Bu kapsamda, bilim kültürünün
oluşmasını,
bilimin
ve
teknolojinin toplumun her
kesimi
tarafından
benimsenmesini ve önemsenmesini sağlamak, katılımcıların bilimin heyecan verici
ve keyifli taraflarını keşfetmesine katkıda bulunmak amacıyla TUBİTAK ile birlikte
Antalya Alâaddin Keykubat Gençlik Kampı’nda Bilim Kampı düzenlenmiştir.
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Şehit Ailelerine Yönelik Kamp
Ülkemizin birliği, dirliği ve
bölünmez bütünlüğü uğruna
kanlarını,
canlarını
veren
şehitlerimizin
ailelerine
yönelik olarak bulundukları
illerde kamp yapma imkânı
sağlanmaktadır.

Tarım Teknolojileri Kampı
Köy hayatından hızlı bir kopuş yaşamış ancak tarıma ilgi duyan gençlerin tarım ve
tarım teknolojileri konularında bilgilendirilmesi, kentlerde köy hayatını merak
eden ve özlem duyan gençlere imkân sağlanması ve akıllı tarım teknolojileri
konusunda gençlerde farkındalık uyandırılması amacıyla Osmaniye Aslantaş
Gençlik Kampı’nda Tarım Teknolojileri Kampı düzenlenmiştir.
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Sosyal Uyum Kampı
Suriye iç savaşı sonrası ülkemizde misafir edilen Suriyeli gençlerin sosyal uyum ve
toplumsal kabul süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla “Ver Elini Kardeşim” sloganı
ile sosyal uyum kampları düzenlenmektedir.
Gerçekleştirilen kamplar ile Suriyeli öğrencilerle Türk öğrencilerin kaynaşması
hedeflenmiştir. Kampta empati duygularını geliştirip, iletişim becerilerini
güçlendiren gençler tatil havasında bir kamp süreci yaşamaktadırlar. Maske,
mesafe ve temizlik kurallarının hassasiyetle uygulandığı kamplarda okçuluk, ip
parkuru, havuz, halk oyunları, tiyatro gibi birçok etkinlik gerçekleştirilmektedir.
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Matematik Kampı
Temel Yeterlilik Sınavına girecek olan
17-19 yaş arası gençlerimiz için hem
sosyal ve kültürel alanda gelişimlerini
sağlamak
hem
de
sınava
hazırlanmalarına yardımcı olmak
amacıyla Antalya Alaaddin Keykubat
Gençlik Kampımızda 26-29 Mart 2021
tarihleri arasında “Matematik Kampı”
düzenlenmiştir.

Zafer Kampı
Anadolu’nun kapılarının Türklere açıldığı Malazgirt Zaferi ile Türkiye
Cumhuriyeti’nin kurulmasının temellerinin atıldığı 30 Ağustos Zafer Bayramı
kutlamaları kapsamında milli tarih ve kültür şuurunun gençlerimize güçlü bir
şekilde aktarılması ile milli birlik ve beraberlik duygularının güçlendirilmesine
katkı sağlamak amacıyla düzenlenmektedir.
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Temsilci Gençler Gençlik Kampı
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor
Bayramı ve Gençlik Haftası boyunca
geldikleri ili temsil ederek Milli Mücadele
ruhunu yaşayan Temsilci Gençlerimizi 2
dönem şeklinde Osmaniye Aslantaş Gençlik
Kampımızda misafir edilmiştir.

Siber Güvenlik Kampı
08-12 Ekim 2021 tarihleri arasında İstanbul Marmaracık Gençlik Kampında
gerçekleşen siber güvenlik kampında, konuya ilgi duyan gençlerimizin siber
güvenlik alanında eğitim alması sağlanmıştır. Kampa 25 Üniversite ve 50 Lise
öğrencisi olmak üzere 75 gencimiz katılmıştır.
Siber güvenlik kampı matrak, ok atma, el sanatları, halk oyunları ve gençlik
faaliyetleriyle renklendirilmiştir.
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YKS Hazırlık Kampları
Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na
girecek olan liselerin 9-10-11-12.
sınıflarında eğitim gören gençlerimiz
için hem sosyal ve kültürel alanda
gelişimlerini sağlamak hem de sınava
hazırlanmalarına yardımcı olmak
amacıyla 24 Eylül – 25 Ekim 2021
tarihleri arasında YKS Hazırlık
Kampları düzenlenmiştir.

Bu kamplarda; liselerde eğitim gören
gençlerimize yönelik Sosyal Kamp,
(Tarih, Coğrafya), Bilim Kampı (Fizik,
Kimya, Biyoloji)
ve TM Kampı
(Türkçe,
Matematik)
düzenlenmektedir.

131

Doğal Afetlerde Görev Alanlara Yönelik Gönüllük Kampı
Ülkemizde yaz döneminde yaşanan
yangın,
sel
felaketlerinde
birçok
gönüllümüz sahada olağanüstü çaba
göstermiştir.
Doğal afetlerde bu kadar emek veren
gönüllülerimize bir nebze teşekkür etmek,
onların
motivasyonlarını
artırmak
amacıyla Mersin Maliye Kampında ve Mersin İçişleri Kampında kamp
yaptırılmıştır.

Yöresel Gençlik Kampı
İl içerisinde farklı ilçelerde yaşayan
gençlerin iletişimlerini artırmak, kırsal
kesimdeki gençlerin aktif vatandaşlık
bilincini geliştirmek, onlara değerli
olduklarını hissettirmek, farklı bir
ortamda güzel vakit geçirmelerini
sağlamak amacıyla; 12-15 Kasım 2021
tarihinde Antalya Alaadin Keykubat
Gençlik Kampımızda kamp düzenlenmiştir.
Antalya’nın farklı ilçelerinden gençlerimizle birlikte gençlik kampımızda bisiklet,
tırmanış, ok atma, golf, dart, el sanatları ve gençlik faaliyetleri düzenlenmiştir.
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Bağımlılıkla Mücadele Anne-Kız Kampı
Bağımlılıkla Mücadele konusunda İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “En
İyi Narkotik Polisi Anne Projesi” kapsamında annelerin farkındalığını artırmak ve
gençlere önleyici faaliyetler kapsamında fırsatlar sunabilmek amacıyla 12-15
Kasım 2021 tarihlerinde Aydın Kuşadası Kampında anne-kız kampı
düzenlenmiştir.

Kamp kapsamında katılımcılar sportif ve sanatsal etkinlikler yapma fırsatı elde
etmişlerdir. Kampımızda ebru, bileklik yapma, bisiklet, basketbol, voleybol, halk
oyunları, ok atma, dart, lazer tag,
kamp ateşi ve müzik etkinlikleri
gerçekleştirilmiştir.
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Sosyal İçerme Kampları
Ülkemizde yaşayan Roman vatandaşlar
yüzyıllardan bu yana Anadolu’da ve
Trakya’da Türkiye’nin kültür yapısını
meydana getiren gelenekleri ve değerleri
oluşturarak ve benimseyerek bu
toprakların kadim sakinleri olmuşlardır.
Ancak Türkiye’nin ve Avrupa’nın farklı
yerlerinde yaşayan Romanlar, farklı
kültürlere ve yaşam tarzlarına sahip olsalar da genellikle kentlerin en yoksul ve
dezavantajlı kesimini oluşturmaktadır. Bu kapsamda; Roman vatandaşlarımızın
farklı bir ortamda güzel vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla 12-15 Kasım 2021
tarihleri arasında Manisa Şehzadeler Gençlik Kampında kamp düzenlenmiştir.
Genç Girişimciler Buluşması
Gençlerin iş gücü piyasasında aktif olarak yer
almalarının öneminden hareketle ekonomik
üretim sürecine katkı sağlayabilmeleri için
gençlerin bilgi ve beceri düzeylerinin
artırılması amacıyla gençlik merkezlerimizin
girişimcilik alanında faaliyetlerde bulunarak,
gençlerin yanında olmasının gerektiği
düşüncesi ile 19-21 Kasım 2021 tarihlerinde
Antalya Alaaddin Keykubat Gençlik Kampında 9.Genç Girişimciler Buluşması
gerçekleştirilmiştir.
Kampta,
Girişimcilik
ve
Girişimciliğin
Aşamaları, İş Kurma Süreci, Türkiye ve
Dünyada Girişimcilik, Proje Hazırlama ve
Yönetimi, İş Modeli Hazırlama ve Kanvas İş
Modeli, Ticaret Hukuku- Fikri ve Sınai Mülkiyet
Hakları, Finansal Okur Yazarlık ile Liderlik ve
İletişim başlıklarında eğitimler verilmiştir.
134

Kış Kampı (Erciyes)
03 Aralık – 27 Aralık tarihleri arasında 4 dönem şeklinde Kayseri Erciyes
Kampında 14-22 yaş gurubundaki gençlerin katılımıyla gerçekleştirilen kampta
ihtiyaç duyulan tüm ekipman, malzeme ve eğitimler ücretsiz olarak gençlere
sunulmuştur. Kamp sürecinde gençlere salgın şartlarına uygun kış aktiviteleri
yaptırılmıştır.

Çanakkale Milli Mücadele Kampı
Kuzey
Kıbrıs
Türk
Cumhuriyeti’nde
yaşayan
gençlerde Çanakkale ruhuna
dair bir bilinç oluşturmak,
Çanakkale Zaferinin tarihi
önemine dikkat çekmek,
Çanakkale üzerinden bir
milletin destanını ve bütün
Anadolu’yu
okuyarak,
Kıbrıslı gençlerin milli ve
manevi
değerlerimizi
benimsemelerine
düzenlenmektedir.
135

katkı

sağlamak

amacıyla

Sevgi Kampı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yapılan işbirliği protokolü kapsamında kamp
ortamında, korunma ve bakım altında bulunan gençlerimizin psikolojik, sosyal,
kültürel, zihinsel ve bedensel gelişimine katkı sağlamak, serbest zamanlarını
verimli değerlendirmeleri, özgüven ve planlı yaşam alışkanlığı kazanmaları,
sporun çeşitli dallarıyla tanışmaları ve arkadaşlık ilişkisi kurarak
sosyalleşmelerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenmektedir.

Dezavantajlı Gruplara Yönelik Gerçekleştirilen Kamp
Antalya Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği işbirliği ile 6-11 Eylül 2021 tarihleri
arasında Mersin Mehmet Akif Ersoy Gençlik Kampında 36 Otizmli çocuk ve 69 aile
yakını olmak üzere toplamda 105 kişinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.
Katılım sağlayan ailelere ve çocuklara yönelik düzenlenen kampta özel hazırlanmış
program çerçevesinde, Mersin ilinden görevlendirilmiş 2 özel eğitim öğretmeninin
de desteği alınarak hem aileler hem de çocuklar için farklı etkinlikler
gerçekleştirilmiştir
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EĞİTİMLER VE SOSYAL FAALİYETLER
Deneyap Teknoloji Atölyeleri
Deneyap Teknoloji Atölyeleri, ülke gelişimine yüksek katkı sağlayabilecek
yetenekli gençlerin tespit edilmesi, bu gençlerin gelişimleri için gerekli desteklerin
sağlanması, gençlerin takım çalışması, yenilikçi düşünce, proje geliştirme odaklı
eğitim programları ile daha üretken olabilmeleri amacıyla Bakanlığımız, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın ortak
çalışması sonucu gençlik merkezlerinde kurulmaktadır.

Deneyap eğitim modeli, iki farklı yaş grubundaki gençlerin girişimcilik, eleştirel
düşünme, karmaşık problemleri çözme, etkili iletişim ve takım çalışması gibi
becerileri kazanmalarına yönelik olarak tasarlanmıştır.

Deneyap Projesiyle, ortaokul ve lise çağındaki gençler, tasarım-üretim, robotikkodlama, elektronik programlama, yazılım teknolojileri, havacılık ve uzay
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teknolojileri gibi alanlarda eğitimler almaktadır. Toplamda 3 yıl, hem temel
teknoloji yetkinlikleri ve özel ilgi alanlarında derinleşme, hem de proje üretme
kabiliyeti elde edecek olan gençler, bu gelişim süreci sonunda geleceğin teknoloji
yıldızları haline gelecektir.

Proje 2019 yılında 12 ilde (Adana, Ankara, Antalya, Edirne, Erzurum, Eskişehir,
Hakkâri, İzmir, Konya, Manisa, Muğla, Trabzon) hayata geçirilmiştir. Öğrenciler
tasarım ve üretim, robotik kodlama, elektronik programlama ve nesnelerin
interneti, yazılım teknolojileri derslerini tamamlayarak ileri robotik dersine
devam etmektedir.
2020 yılında mevcut atölyelere 18 ilde (Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Antalya,
Çanakkale, Çorum, Elazığ, Gaziantep, Isparta, Kahramanmaraş, Kastamonu,
Malatya, Rize, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tokat, Yozgat) kurulan yeni atölyeler
eklenmiştir. Öğrenciler tasarım ve üretim dersini tamamlayarak robotik ve
kodlama dersine devam etmektedir.
2021 yılında, Ankara, Aksaray, Aydın, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bursa, Denizli,
Diyarbakır, Erzincan, Giresun, Hatay, İstanbul, Karaman, Kars, Kayseri, Kırıkkale,
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Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mardin, Mersin, Ordu, Sivas, Şırnak, Tekirdağ ve Van olmak
üzere 27 ilde 36 farklı Deneyap Teknoloji Atölyesi’nin açılışı Sayın
Cumhurbaşkanımız tarafından yapılmıştır.
55 ilde 66 Deneyap Teknoloji Atölyesi ile toplamda 10.560 öğrenciye eğitim imkanı
sunulmaktadır. 2022 yılsonuna kadar 81 ilde 100 Deneyap Teknoloji Atölyesinin
kurulması hedeflenmektedir.
Deneyap Çevrim İçi Eğitimleri
Covid-19 salgını nedeniyle Deneyap Teknoloji Atölyelerimizde eğitimlere ara
verilmiş olup, gençlerin bu süreçte evde kalarak Deneyap heyecanını yaşamaları
için bilim, teknoloji, siber güvenlik vb. birçok konu başlığında alanında uzman
kişilerle online oryantasyon eğitim programları düzenlenmektedir. 9. bölümü
yayınlanan eğitimler her Cumartesi Deneyap Türkiye sosyal medya hesabında
yayınlanmıştır.
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Deneyap Türkiye Öğrenci Seçme e-Sınavı
Deneyap Teknoloji Atölyeleri hâlihazırda 55 ilde 10.560 genciyle gençlik
merkezleri bünyesinde faaliyet göstermektedir. 23.03.2021 tarihli 7. Yönlendirme
Kurulu kararıyla 27 ilde (Ankara, Aksaray, Aydın, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bursa,
Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Giresun, Hatay, İstanbul, Karaman, Kars, Kayseri,
Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mardin, Mersin, Ordu, Sivas, Şırnak, Tekirdağ,
Van) 35 Gençlik Merkezinde ve Bursa BEBKA’da Deneyap Teknoloji Atölyesi
kurulmuş olup bu atölyelerde henüz eğitime başlanmamıştır.

3. Faz illerinde öğrenci seçimi için ilk kez e-Sınav gerçekleştirilmiştir. Sınav
başvuruları
09.06.2021-03.10.2021
tarihleri
arasında
https:/kys.turkiyeteknolojitakimi.org/ web sitesi üzerinden online olarak
alınmıştır. E-sınav, 11.10.2021-31.10.2021 tarihleri arasında belirlenmiş olan
gençlik merkezlerinde ve spor salonlarında bilgisayar üzerinden elektronik
ortamda oturumlar halinde gerçekleştirilmiştir. Sınavda başarı gösteren gençler
Uygulama Sınavına girmeye hak kazanmıştır.
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Deneyap 3. Faz Uygulama Sınavı
Deneyap Türkiye Projesinin 3. Fazında Ankara, Aksaray, Aydın, Balıkesir, Batman,
Bingöl, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Giresun, Hatay, İstanbul, Karaman,
Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mardin, Mersin, Ordu, Sivas, Şırnak,
Tekirdağ ve Van illerinde atölyeler kurulmuştur. Kurulan atölyelerde eğitim alacak
gençlerin belirlenmesi için öğrenci alımının ilk aşaması olan Deneyap Türkiye
Öğrenci Seçme e-Sınavı düzenlenmiştir. Sınavda başarılı olan gençler puan
sıralaması dikkate alınarak seçilmiş ve her bir atölye için kontenjan sayısının 2,5
katı kadar genç uygulama sınavına katılmaya hak kazanmıştır. Uygulama sınavının
ilk ayağı 25-26 Aralık tarihinde gerçekleştirilmiştir.
Deneyap 18 İl Robotik Kodlama Dersi Proje Şenliği
Deneyap Teknoloji Atölyelerinde her eğitim sonunda, ilgili dersin kazanımlarının
uygulamaya dökülebilmesi, sunum becerilerinin kazandırılmasını ve el
becerilerinin artırılmasını amaçlayan şenlikler düzenlenmektedir.

141

1. Faz Deneyap Atölyelerimizde 4-5 Eylül 2021 tarihlerinde başlayan İleri Robotik
ders eğitimleri 27-28 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilen proje şenliği ile
tamamlanmıştır. Proje şenliğinde ikişer kişilik takımların tasarladıkları kablolu
kumandalı (sürücülü) 2 kontrollü ve bir avare tekerlekli, üzerinde robot kolu
bulunan bir araç ile yarışma alanına bırakılmış 10 adet topu toplamaları ve top
biriktirme alanına en kısa sürede bırakmaları istenmiştir.

2. Faz Deneyap Atölyelerimizde 4-5 Eylül 2021 tarihlerinde başlayan Robotik
Kodlama eğitimleri 4-5 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirilen proje şenliği ile
tamamlanmıştır. Proje şenliğinde gençlerden robot tasarım ve programlama
bilgilerini kullanarak Afetle Mücadele ana temasına uygun görevleri yerine
getirebilecek robotları geliştirmeleri istenmiştir.
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Kod Adı 2023 Projesi
Kod Adı 2023 projesi kapsamında gençlerimize algoritma, web ve mobil uygulama
geliştirme, elektronik, İHA (İnsansız Hava Aracı) yapımı ve kullanımı ile robotik
eğitimleri verilmeye devam edilmektedir. Ayrıca milli yazılımların önemi, erken
yaşta kodlama eğitimi, dijital bilgi güvenliği, siber saldırılar, etkili sosyal medya
yönetimi ve dijital pazarlama üzerine seminer programları da
gerçekleştirilmektedir.

Gelecek Nesil Bilim Yerel Fuarları
Bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığı ve GIZ Türkiye NEXUS-Kariyer Yönlendirme ve
Sosyal Uyum Projesi iş birliği ile yaklaşık 1,5 yıldır devam eden Gelecek Nesil Bilim
Etkinlikleri çalışmalarına Ankara, Bursa, Gaziantep ve Kahramanmaraş illerindeki
10 gençlik merkezinde devam etmektedir.
Bu etkinlikler kapsamında gençlik merkezlerine gelen gençler ve çocuk gruplar,
eğitim alan ve devam eden danışmanlıklarla desteklenen lider, öğretmen ve
gönüllüler ile yerel turnuvalara hazırlıklar yapmaktadırlar.
Gençlerin 21. yüzyıl becerilerinden, girişimcilik becerilerinin artmasına katkı
sağlamak, yaptıkları lego robot çalışmalarını kamu ile paylaşmak, turnuva katılım
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süreçlerinde ihtiyaç duyacakları sponsorlar ve paydaşlar bulmalarına yardımcı
olmak amaçlarıyla gençlik merkezleri ile iş birliği içerisinde aşağıda belirtilen
tarihlerde Gelecek Nesil Bilim Fuarları gerçekleştirilmiştir.

NEXUS Projesi Yaşam Becerileri Eğitimi
15-21 Kasım tarihleri arasında Nexus Projesi kapsamında Ankara
Kızılcahamam’da yaşam becerileri eğitimleri düzenlenmiştir. GIZ ortaklığında
yürütülen Nexus projesi kapsamında Gaziantep, Kahramanmaraş, Bursa ve Ankara
illerinden katılan gençlik lideri ve gençlik merkezi müdürlerinden oluşan 24 kişilik
gruba yaşam becerileri, çatışma çözümleri, sosyal uyum başlıklarında eğitimler
verilmiştir.
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Uyuşmazlık Çözüm Eğitimi
Bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığı ve GIZ Türkiye NEXUS-Kariyer Yönlendirme ve
Bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığı ve GIZ Türkiye NEXUS-Kariyer Yönlendirme ve
Sosyal Uyum Projesi iş birliği ile yaklaşık 1,5 yıldır devam eden Gelecek Nesil Bilim
Etkinlikleri çalışmalarına Ankara, Bursa, Gaziantep ve Kahramanmaraş illerindeki
10 gençlik merkezinde devam etmektedir.

Bu etkinlikler kapsamında GIZ ile ortak yürütülen Uyuşmazlık Çözüm Eğitimi 18
Ekim 2021 tarihinde başlamıştır. 31 Ekim 2021 tarihinde tamamlanan eğitimler,
Eğitim Kariyer Yönlendirme ve Sosyal Uyum Projesi (NEXUS) kapsamında Bursa,
Kahramanmaraş, Ankara ve Gaziantep illerinden gençlerin katılımlarıyla
gerçekleştirilmiştir.

Mobil Oyun Geliştirme Eğitici Eğitimi
17-26 Kasım 2021 tarihinde 72 saat süreli Mobil Oyun Geliştirme Eğitici Eğitimi
gerçekleştirilmiştir. Mobil Oyun Geliştirme alanında uzman eğitmenler tarafından
verilen eğitim sonunda katılımcılarla sınav uygulaması yapılmıştır. Sınav
sonucunda başarılı olan 35 ilden gelen 50 gençlik liderlerine rektörlük onaylı
sertifika verilmiştir.
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Eğitimi tamamlayan ve başarılı olan katılımcılar görev yaptıkları gençlik
merkezlerinde Mobil Oyun Geliştirme eğitimlerine başlayarak inovasyon alanında
eğitim almak isteyen ve girişimci bakış açısına sahip gençlerimizin gelişimlerini
destekleyeceklerdir.
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Kültür ve Sanat Yarışmaları
Türkiye Münazara Ligi
Türkiye Münazara Ligi, gençlerimizin duygu ve düşüncelerini doğru ve sistematik
bir biçimde ifade etmelerine katkı sağlamak, spordan sanata, tarihten bilimteknolojiye kadar birçok konuda bilgi birikimlerini artırmak ve gençlerimizin
sosyal hayata katılımlarını daha etkin hale getirmek amacıyla düzenlenmektedir.

Türkiye Münazara Ligi Yarışmaları başvuruları 25 Şubat-10 Mart 2021 tarihleri
arasında gençlik merkezleri aracılığıyla alınmıştır. Yarışmaya üniversitelerin bir
ön lisans ya da lisans programında kayıtlı olan 18-24 yaş aralığındaki gençler
başvurmuşlardır.
Yarışma; İl, Bölge, Türkiye Yarı Finali ve Türkiye Finali olmak üzere 4 aşamada
gerçekleştirilmiştir. Yarışma finali 3 Ağustos 2021 Salı günü Bakanlık Konferans
Salonunda gerçekleştirilmiş ve derece alanlara ödülleri takdim edilmiştir.
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Gençler Arası Bilgi Yarışması
Gençler arasında bilgi paylaşımının yaygınlaştırılması, gençlere yarışma
kültürünün kazandırılması, araştıran, okuyan ve öğrenen bir gençlik yetiştirilmesi
amacıyla her yıl gençler arası bilgi yarışması düzenlenmektedir.
2021 yılında yarışma; ‘‘Lise’’ ve ‘‘Üniversite’’
olmak üzere iki kategoride düzenlenmiş olup
yarışmaya lise ekipleri için 14 yaş ve üzeri,
üniversite ekipleri için 30 yaşından gün
almamış üniversitelerin lisans ve önlisans
programlarında öğrenim gören gençler 3
kişiden oluşan ekipler halinde katılmışlardır.
Yarışmalar; İl, Bölge ve Türkiye Finali olmak
üzere 3 aşamada gerçekleştirilmiştir:
Türkiye Finali, Genel Müdürlükçe 4 Ağustos
2021 Çarşamba günü Bakanlık Konferans Salonunda gerçekleştirilmiş ve derece
alan gençlerimize ödülleri takdim edilmiştir.

148

Gençler Arası Şiir Okuma Yarışması
Orta Asya’dan beri geleneksel sanat dallarımızdan biri
olan şiirin gençlerimizce yaşatılması, bu alanda başarılı
olan gençlere, yeteneklerini sergileyebilecekleri bir
platform oluşturulması amacıyla Gençler Arası Şiir
Okuma Yarışması 2021 yılında 5. kez düzenlenmiştir.
Gençler Arası Şiir Okuma Yarışması’nın başvuruları 15
Nisan-7
Temmuz
2021
tarihleri
arasında
gencizbiz.gsb.gov.tr
adresi
üzerinden
alınmış;
yarışmaya
14-25
yaş
aralığındaki
gençler
başvurmuşlardır. Yarışma 14-17 Yaş Kadın/Erkek, 1825 Yaş Kadın/Erkek olmak üzere 4 ayrı kategoride gerçekleştirilmiştir.
Okunan şiirlerin videosu gencizbiz.gsb.gov.tr adresine yüklenmiş ve söz konusu
performanslar alanında uzman jüri üyeleri tarafından değerlendirilerek, her
kategoride en yüksek puanı alan ilk 5 yarışmacı Türkiye Finaline katılmaya hak
kazanmıştır.
Türkiye Finali 3 Kasım 2021 tarihinde Hacettepe Üniversitesi’nin Beytepe
Yerleşkesinde bulunan 1.600 kişi kapasiteli Tunçalp Özgen Kongre ve Kültür
Merkezinde gerçekleştirilmiştir.
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Gençler Arası Tiyatro Yarışması
Orta Asya’dan beri geleneksel sanat
dallarımızdan
biri
olan
tiyatronun
gençlerimizce yaşatılması, bu alanda başarılı
olan gençlere yeteneklerini sergileyebilecekleri
bir platform oluşturulması amacıyla Gençler
Arası Tiyatro Yarışması 2021 yılında 5. kez
düzenlenmiştir.
Gençler Arası Tiyatro Yarışması’nın başvuruları
15 Nisan-7 Temmuz 2021 tarihleri arasında
gencizbiz.gsb.gov.tr
adresi
üzerinden
alınmıştır. Yarışmaya 14-29 yaş aralığındaki
gençler başvurabilmişlerdir. Yarışmaya katılan
ekipler en az 3, en fazla 15 oyuncu ile sahne
arkasındaki kişilerle birlikte en fazla 20 kişiden oluşmuştur.
Tiyatro oyunlarının videoları gencizbiz.gsb.gov.tr adresine yüklenmiş ve söz
konusu performanslar alanında uzman jüri üyeleri tarafından değerlendirilmiş
olup en yüksek puanı alan ilk 7 ekip Türkiye Finaline katılmaya hak kazanmıştır.
Türkiye Finali 4 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
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Gençler Arası Ses Yarışması
Müziğin gençlerimizce yaşatılması ve
başarılı
olan
gençlere
yeteneklerini
sergileyebilecekleri
bir
platform
oluşturulması amacıyla Gençler Arası Türk
Ses Yarışması 2021 yılında 7. kez
düzenlenmiştir.
Gençler Arası Türk Ses Yarışması’nın
başvuruları 15 Nisan-7 Temmuz 2021
tarihleri arasında gencizbiz.gsb.gov.tr adresi
üzerinden alınmıştır. Yarışmaya 18-29 yaş
aralığındaki gençler başvurabilmişlerdir.
Yarışma Türk Müziği Kadın/Erkek, Popüler
Müzik Kadın/Erkek ve Özgün Yorum olmak
üzere 5 ayrı kategoride gerçekleştirilmiştir.
Özgün Müzik kategorisi en az 3, en fazla 6
kişiden oluşan ekiplerle icra edilmiş olup
diğer
kategorilerde
bireysel
olarak
yarışılmıştır.
Okunan eserlerin videosu gencizbiz.gsb.gov.tr adresine yüklenmiş ve söz konusu
performanslar alanında uzman jüri üyeleri tarafından değerlendirilmiş ve her
kategoride en yüksek puanı alan ilk 6 yarışmacı Türkiye Finaline katılmaya hak
kazanmıştır.
Türkiye Finali 2 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
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“Bir İlkbahar Öyküsü” II. Gençler Arası Öykü Yarışması
Gençlerin yazma becerilerini ortaya
çıkararak edebiyata olan ilgilerini
arttırmak, kişisel ve sosyal gelişimlerini
desteklemek; duygu, düşünce, hayal
dünyası
ve
gözlem
yeteneklerini
keşfetmek, Türkçeyi doğru ve etkili
kullanmalarını sağlamak ayrıca okuma ve
yazma
alışkanlıklarını
geliştirmek
amacıyla ‘’Bir İlkbahar Öyküsü’’ adıyla ‘’II.
Gençler
Arası
Öykü
Yarışması’’
düzenlenmiştir.
Geçen yıl 2 kategoride gerçekleşen
yarışma, bu yıl daha çok gencin yarışmaya
katılması amacıyla 13-17, 18-24 ve 25-29
yaş olmak üzere üç kategoride
gerçekleştirilmiştir.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle “II. Gençler Arası
Öykü Yarışması” kapsamında yazılan eserlerin konusu “Benim Çocukluğum”
olarak belirlenmiştir. Yarışma 01.04.2021 tarihinde sona ermiş ve ödül töreni
pandemiden dolayı ileri bir tarihe ertelenen yarışmanın sonuçları; 15 Nisan 2021
tarihinde açıklanmıştır.
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1.3.5.3.7 İstiklal Şairimize; İstikbalden Mektup” Yarışması
İstiklâl Şairimiz Mehmet Âkif ERSOY’u anmak, gençlerin şair Mehmet Akif
ERSOY’un edebi kişiliğini, milli mücadeledeki rolünü, vatanı ve milleti için
yaptıklarını ortak tarih bilinciyle ele almalarını sağlamak, gençlere millî birlik ve
beraberliğimizin sembolü olan İstiklal Marşı’mızda yer alan bağımsızlık, özgürlük
ve hürriyet temalarının önemini hatırlatmak ve gençlerde milli bir bilinç
oluşturmak amacıyla düzenlenen ödüllü yarışma 15 Ocak - 25 Şubat 2021 tarihleri
arasında 13-17 ve 18-25 yaş olmak üzere 2 kategoride düzenlenmiştir. Yarışmanın
sonuçları 12 Mart 2021 tarihinde açıklanmıştır.

Yarışmada derece alan gençlere ödülleri,
25.02.2021
tarihinde
Bakanlığımız
Konferans Salonu’nda gerçekleşen törenle
takdim edilmiştir.
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“Pandemide Çocuk Olmak” Fotoğraf Yarışması
13-17 yaş kategorisi ve 18-24 yaş kategorisi olmak üzere iki ayrı kategoride
düzenlenen “Hayat Eve Sığar” konulu yarışma 31 Mart 2021 tarihinde sona ermiş
ve yarışma sonuçları; 15 Nisan 2021 tarihinde açıklanmıştır.

Ödül töreni; 19 Mayıs 2021 tarihinde Bakanlığımız konferans salonunda
gerçekleştirilmiş ve derece alanlara ödülleri takdim edilmiştir.
Yarışma kapsamındaki eserlerin sergilendiği "Pandemide Çocuk Olmak" Fotoğraf
Sergisi, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı metro istasyonunda 22-30.04.2021
tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlamıştır.
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Genç İdeathon (Sevimli Dostlarımız) Yarışması
Bakanlığımızca gençlerin mesleki ve sosyal
gelişimlerinin desteklenmesi, gençlerin inovasyon
ve girişimciliğe olan ilgisinin artırılması, üretilen
projelerden kazanılacak fayda ile Bakanlığımız
mevcut hizmetlerinin iyileştirilmesi, yeni
hizmetlerin planlanması ve Bakanlığımızın çeşitli
odak alanlarda ihtiyaç duyduğu çözümlerin
gençler ile birlikte geliştirilmesi amacıyla yenilikçi
fikir yarışmaları düzenlenmektedir.
Bu yıl 18-25 yaş aralığındaki gençlerin katıldığı
yarışmamız kapsamında; sevimli dostlarımız
hayvanların beslenmesi, barınma olanakları,
şiddetten korunmaları ve benzer sorunlarına ilişkin yenilikçi fikirler 2 veya 3
kişilik takımlardan oluşan gençler tarafından üretilmiş ve geliştirilmiştir. Son
başvuru tarihi 15 Mart olan yarışma kapsamında finale kalan takımlar 25 Mart
tarihinde açıklanmıştır.
3-4 Nisan 2021 tarihlerinde Antalya Alaaddin Keykubat Gençlik Kampı’nda yapılan
final etkinliği ile de takımlar, kendilerine verilen 24 saatlik sürede fikirlerini
geliştirerek jüriye sunmuşlardır. Yarışma sonucunda derece alanlar belirlenerek
ödülleri verilmiştir.
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Gönüllü Pati Projesi
Gençlik merkezlerimizin sokakta yaşayan veya barınaklara terk edilmiş hayvanları
sahiplenmelerini ve sahiplenilen hayvanların gençlik merkezinin bir üyesi olarak
bakımını ve sorumluluğunu üstlenmelerini sağlamak amacıyla “Gönüllü Pati”
projesi hayata geçirilmiştir.
Proje ile gençlerimize hayvan sevgisi, sorumluluk bilinci ve sahiplenme
duygularının aşılanması, merhamet duygusunun pekiştirilmesi, “Satın
alma/Sahiplen” fikrine karşı farkındalık kazandırılması, hayvan sevgisi ve hoşgörü
duygularını artırarak toplumda pozitif bir etki oluşturulması, sokak hayvanlarına
karşı olan önyargının kırılması ve bu sayede sokak hayvanı sahiplenme bilincinin
yerleştirilmesi amaçlanmıştır. Proje mevcut durumda 126 gençlik merkezimizde
hayata geçirilmiş; 111 kedi, 99 köpek, 1 kuzu, 2 tavşan olmak üzere toplam 213
pati sahiplenilmiştir.

Proje
kapsamında
yapılan
çalışmaların
sadece
hayvan
sahiplenme olarak düşünülmeyip
sokak hayvanlarının yanımızda yer
alan arkadaşlarımız olarak görülmesi
fikirlerini benimsetmek ve bunu
sağlamak adına en uygun koşulların
oluşturulması çalışmaları gençlik
merkezlerince yürütülmektedir.
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TEKNOFEST 2021
TEKNOFEST; Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı
(T3 Vakfı) ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen ve milli
teknoloji geliştirmesi konusunda kritik rol oynayan kuruluşlar tarafından
desteklenen Türkiye’nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivalidir.
Festival ilk olarak 2017 yılı Ocak ayında hayata geçirilmiştir. Bakanlığımızın da
aralarında bulunduğu çok sayıda bakanlık, kurum, akademi ve medya kuruluşları
festivalde paydaş olarak yer almaktadır.

TEKNOFEST 2021, 21-26 Eylül 2021 tarihleri arasında İstanbul Atatürk
Havalimanı’nda düzenlenmiştir. 15 Mart 2021 tarihinde biten yarışma
başvurularına 39.684 başvuru gerçekleşmiştir. 2021 yılı başvurularında ilk defa
kurum türü kısmına Gençlik Merkezleri ve Deneyap Teknoloji Atölyeleri adına
başvuru seçeneği kısmı eklenmiştir.
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Ayrıca gençlik merkezlerimiz ve Deneyap teknoloji atölyelerimiz adına
TEKNOFEST’e katılan takımlara toplamda 1.000.000 TL malzeme, teknik ekipman
ve eğitmen desteğinin yanı sıra konaklama, yemek ve atölye desteği verilmiştir.
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Gençlik Merkezlerinin TEKNOFEST Başarısı
Gençlik merkezleri adına 66 ilden 100
ortaokul, 200 lise, 109 üniversite olmak
üzere toplamda 409 yarışma başvurusu,
Deneyap Teknoloji Atölyeleri adına ise 29
ilden 138 lise, 212 ortaokul olmak üzere
toplamda
350
yarışma
başvurusu
yapılmıştır.
Ön eleme aşamasını geçen gençlik
merkezlerimiz adına 25 ilden 15 kategoride
37 takımımız 38 projesi ile finalde yarışmaya
hak kazanmıştır. Ön eleme aşamalarını geçen
Deneyap teknoloji atölyelerimiz adına; 15
ilden 14 kategoride 26 takımımız 28 projesi
ile finalde yarışmaya hak kazanmıştır.
4-5 Eylül 2021 tarihlerinde Kocaeli ilinde gerçekleşen yarışmada Yomra Gençlik
Merkezinden YG Enerji Teknolojileri Topluluğu takımımız ürettikleri “Saura” adlı
araçları ile 2021 TEKNOFEST Effiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları
Şampiyonu olmuştur. Ayrıca Yerli Ürün Teşvik Özel Ödülü ve Tanıtım ve
Yaygınlaştırma Ödülü de yine Saura’nın olmuştur.
25-26 Eylül 2021 tarihlerinde İstanbul
Havalimanı’nda
gerçekleşen
yarışmalarda; Atakum Gençlik Merkezi
Tanyeli Roket Takımı Roket Orta İrtifa
dalında birinci; Osmaniye Gençlik
Merkezi Teknoloji Takımı İnsanlık
Yararına Teknoloji Yarışmaları Afet
Yönetimi kategorisinde üçüncü ve Zile
Gençlik Merkezi Ekoloji Elçileri
takımımız Çevre ve Enerji Teknolojileri
kategorisinde hem birinci olmuş hem de en iyi sunum ödülünü kazanmıştır. Son
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olarak Zile Gençlik Merkezi takımımız Ortaokul seviyesi Eğitim Teknolojileri
kategorisinde ikinci olmuşlardır.

Gençlik Merkezleri TEKNOFEST Takım Buluşmaları
Gençlik Merkezlerimiz adına yarışmaya başvuru yapıp ön elemeyi geçen
üniversiteli takımlarımıza yönelik motivasyon, eğlence ve çeşitli bilimsel
aktiviteleri içeren iki ayrı “Gençlik Merkezleri Teknofest Takım Buluşmaları”
Kampı düzenlenmiştir.
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“Eşit Ağırlık” ve “Eşit Ağırlık Ekstra” TEKNOFEST 2021 Özel Program Serisi
Gençlerin; sosyal medyada
geçirdikleri zamanı daha kaliteli
ve
verimli
geçirmeleri,
entelektüel
birikimlerini
artırmaları amacı ile “Her şey
bir arada…”sloganı ile sosyal
medya hesaplarımızda “Eşit
Ağırlık” isimli bir canlı yayın
programı
yayınlanmaktadır.
Diğer kurumsal sosyal medya
hesaplarımızdan da canlı olarak
yayınlanan
programımızda
spordan
sanata,
mizahtan
edebiyata,
teknolojiden
siyasete pek çok konuda konu
ve konukları ile gençliğin nabzı yakalanmaya çalışılmaktadır. Sohbet tadında
söyleşi şeklinde gerçekleşen programda gençler de sosyal medya üzerinden söz
sahibi olabilmekte ve konuklarımıza sorular yöneltebilmektedirler.
21-26 Eylül tarihleri arasında İstanbul’da Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşen
TEKNOFEST 2021 kapsamında bir dizi “Eşit Ağırlık” ve “Eşit Ağırlık Ekstra”
programı gerçekleştirilmiştir.

Gençlik Çalıştayları - Kahramanmaraş
Kahramanmaraş’ta ikamet eden/öğrenim gören gençlerin katılımıyla
gerçekleştirilen çalıştayın amacı; yapılandırılmış ve sistematik bir programla
Kahramanmaraş yerelinde gençlerin yaşadığı sorun ve ihtiyaçların tespit edilmesi,
yereldeki gençlik dinamiklerinin anlaşılması ve bu konuda gençlik perspektifinden
çözüm önerilerinin sunulmasıdır.
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Çalıştayın konu başlıkları;
 Eğitim,
 Ulaşım,
 Barınma,
 Yerelde Kamu-STK İşbirliği,
 İstihdam, Staj ve Girişimcilik,
 Genç Dostu Şehirler ve Sosyalleşme İmkanları,
 Gençlik Sağlığı ve Spor,
 Uluslararasılaşma ve AB Faaliyetleri.

Çalıştay programı esnasında belirlenen konu başlıkları hakkında katılımcıların
fikirlerini ifade edebilmeleri için formal olmayan bir yöntem olan “İstasyon
Tekniği” kullanılmıştır. Katılımcılar ilk aşamada 8 gruba bölünmüştür. Her bir
konu başlığını ifade eden istasyonlarda grup, konuyla alakalı yerel bazda “Güçlü”
ve “Gelişime Açık” yönleri tespit etmiştir.

YKS ve Genç Dönüşüm Projesi
ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavlarda, sınav sonrasında gönüllü gençlerimiz
tarafından toplanan kalem setleri Genç Dönüşüm Projesi kapsamında köy
okullarına ulaştırılmaktadır.
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27 Haziran günü gerçekleştirilen 2021 yılı YKS sınavı sonrasında gönüllü
gençlerimiz yine okullarda kalem setlerini toplamak üzere hazır bulunmuşlardır.
Sınav sonrası toplanan kalem setleri dezenfekte edildikten sonra yeni sahiplerine
ulaştırılmış ve küçük tebessümlerin büyük mutluluğuna gönüllü gençlerimiz ortak
olmuşlardır.

Dünya Temizlik Günü Etkinlikleri
18 Eylül Dünya Temizlik Günü nedeniyle “Let’s Do It!” hareketi kapsamında 180
ülkede ve Türkiye’de 81 ilimizde eş zamanlı olarak etkinlikler
gerçekleştirilmektedir. Bu yıl da 81 ilimizde gençlik merkezlerimiz aracılığı ile
personellerimiz ve gönüllülerimiz etkinliğe katılım göstermişler ve
gerçekleştirilen etkinlikler ile çöp körlüğüne ve çevre kirliliğine dikkat çekerek
toplumsal farkındalık oluşturulmasına katkı sağlamışlardır.
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Farkındayız Projesi
Bakanlığımızca 2015 yılından itibaren yürütülen bilgisayar oyunlarında İslam
düşmanlığı ile mücadele (Oyunlarda İslamofobi-www.oyunlardaislamofobi.com)
konusundaki çalışmalar, 2018 yılında Bakanlığımızda gerçekleştirilen “Oyunlarda
İslamofobi web sitesinin geliştirilmesi, güçlendirilmesi ve İslamofobi hakkında
çalışmaların ve araştırmaların paylaşılması” konulu toplantı sonrasında
“Farkındayız” projesi adı altında yürütülmeye başlanmıştır.
Web sitesinin yalnızca dijital oyunlarda İslam düşmanlığı ile sınırlandırılmaması;
görsel, işitsel ve yazılı eserlerdeki İslam düşmanlığı ile milli, manevi ve ahlaki
değerlerimize yapılan zarar verici içerikler hakkında kamuoyunun bilgilendirmesi
hedeflenmiş; bu amaçla "http://farkindayiz.gov.tr/" web sitesi Bakanlığımızca
kurularak erişime açılmıştır.
Site içeriğinde milli, manevi ve ahlaki değerlerimizi tahrip etmeye yönelik; dijital
oyunlar, çizgi filmler, sinema filmleri, animasyonlar, diziler, şarkılara yönelik
sistematik biçimde her biri için ayrı ayrı yer verilen kategoriler oluşturulmuş olup
ayrıca web sitesine ihbar gönüllüleri hattı eklenerek başta gençlerimiz olmak
üzere herkesin İslam düşmanlığı içeren görsel, işitsel ve yazılı yapımları tespit
ederek bildirebilmesi ve ihbar etmesi imkânı da tanınmıştır.
Farkındayız Projesi ile çocukların ve gençlerin yaygın olarak kullanılan tüm sanal
platformlarda (internet, sosyal medya, dijital oyunlar, çizgi filmler, sinema filmleri,
dizi filmler, müzikler ve video klipler ) maruz kaldıkları çevrim içi taciz, siber
zorbalık, algı yönetimi, propaganda, dini ve kültürel değerlere hakaret, şiddet ve
cinsel içerikli yayınlar gibi risklerin, muhtemel olumsuz etkilerinin azaltılması,
karşı karşıya oldukları eserlerdeki zarar verici içerikler konusunda
bilgilendirilmeleri ve farkındalıklarının artırılması amaçlanmaktadır.
Farkındayız Projesi kapsamında farkındalık ve bilinçlendirme çalışmalarını
artırmak amacıyla ortaokul, lise, üniversite öğrencileri ve aileler olmak üzere 4
gruba yönelik eğitim programı içerikleri hazırlanmıştır. Eğitim programlarını
desteklemesi amacıyla gençlik liderlerine yönelik ‘‘Eğitici Eğitimleri’’
gerçekleştirilmiştir.
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2021 yılında 81 il merkezinde ve ilçelerde yer alan gençlik merkezlerinde görev
yapan 200 eğitimci aracılığı ile ortaokul, lise, üniversite öğrencileri ve ebeveynlere
verilen farkındalık eğitimleri ile 120.885 kişiye ulaşılmıştır.

Hayat Becerileri Eğitim Modülü
Hayat Becerileri Eğitim Modülü, gençliğin çağımızın gerektirdiği niteliklere sahip
olmalarını sağlayarak yaşamın her alanında mutlu, başarılı, etkili ve verimli
olabilmeleri sonucunu ortaya çıkaracak; kendisini iyi tanıyan, kişilerarası iletişim
becerileri gelişmiş olan, çalışma yaşamı için gerekli nitelikleri kazanmış ve
evrensel değerlere sahip gençlerin ülkemizi daha güçlü bir şekilde geleceğe
taşımasını sağlayacak bir projedir.
Proje kapsamında; yirmi birinci yüzyılın gerektirdiği hayat becerileri incelenerek
10 konu başlığı altında gruplandırılmıştır. Bu aşamadan sonra becerilerin
özelliklerine göre uzaktan eğitim, yüz yüze eğitim, uygulamalı eğitim veya diğer
yöntemlerle gençlere bu becerilerin kazandırılması sağlanacaktır.
Hayat Becerileri Eğitim Modülü ile birlikte bilgi ve beceri kazandırma
programlarında online tabanlı platforma geçiş sağlanmasına yönelik planlama ve
hazırlık çalışmaları sürdürülmektedir. Uzaktan ve online hayat becerileri eğitim
programıyla gençlere bu becerilerin kazandırılması, bu becerilerin hayata
geçirilmesinde birçok yönden olumlu katkısı olan gönüllülük faaliyetlerine
gençlerin katılımları ve bu faaliyetlerle ilgili deneyim ve duygularını paylaşmaları
sağlanacaktır.
Bu minvalde, eğitimin yanında gençlerin farklı etkinliklere katılmaları sağlanarak
eğitimle elde edilen kazanımlarının pekiştirilmesi ve hayata entegre hale gelmeleri
hedeflenmektedir.
2021 yılı içerisinde gençlere yönelik yapılacak eğitim, bilgi ve beceri kazandırma
programlarında çevrim içi tabanlı platforma geçiş sağlanmasına yönelik planlama
ve hazırlık çalışmaları gerçekleştirilerek çekimlere başlanmıştır.
Proje kapsamında Hayat Becerileri Eğitim Programında 10 Ana konu başlığı
belirlenerek 120 saatlik eğitim programı planlanmıştır.
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Genç ve Sporcu Dostu Şehirler Projesi
Genç dostu şehirler, gençlerin ve toplumun ihtiyaç, talep ve önerileri
doğrultusunda; eğitim, sosyal, kültürel ve sportif hizmetler, kentsel hizmetlere
erişim, istihdam gibi temel alanlarda merkezi/yerel kurum ve kuruluşlarca nitelikli
imkânların sunulduğu, gençlerin mutlu bir şekilde yaşayabildiği şehirler olarak
değerlendirilmektedir.
Bu bakımdan Bakanlığımız tarafından Türkiye genelinde, şehirlerimizin genç
dostu olma özelliklerini belirlemeye yönelik bir çalışma başlatılmıştır.
Şehirlerimizin genç dostu olma düzeylerini tespit etmek amacıyla, eğitim ve kültür
(tiyatro, fuar, okullaşma vb.), genç mutluluğu (refah, aile, sağlık vb.),
kurumsallaşma ve sivil toplum (gönüllülük, bilim ve kültür merkezleri vb.), nüfus
ve demografi (göç, istihdam vb.) olmak üzere dört temel politika alanı ve bu
alanlara ait göstergeler belirlenmiştir. Sporcu dostu olma düzeyleri için ise spor
kültürü, geleneksel sporlar, spor turizmi ve tesisleşme olmak üzere dört temel
politika alanı ile bu alanların göstergeleri belirlenmiştir.
Genç Dostu Şehirlerin belirlenmesinde gençliğin öncelik ve beklentilerinin dikkate
alınması önemli görülmektedir. Bu çerçevede ülke genelinde 4.176 gencin katılım
sağladığı kapsamlı bir saha araştırması yapılmıştır.
Literatür taraması ve uzman görüşleri doğrultusunda daha önce belirlenen Genç
Dostu Şehir Göstergeleri için gençlerin görüşüne başvurulmuş ve buna göre her bir
ölçüt için ağırlıklandırma çalışması yapılmıştır. Genç Dostu Şehir endeksinin
oluşturulmasında, her bir göstergeyi eşit ağırlıkta değerlendirmek yerine,
gençlerin şehirden ne bekledikleri ve şehir hayatında neleri daha önemli
buldukları sorusu üzerinden her bir ölçüt için ağırlıklandırma çalışması
yapılmıştır.
Veri tabanında toplanan verilere göre oluşturulan il/ilçe sıralamalarının ve farklı
parametrelere göre grafik, harita vb. görsel sunum araçlarının kamuoyu ve ilgili
kurumlarla paylaşılmak üzere Gençlik ve Spor Veri Tabanına aktarımı için
çalışmalar devam etmektedir.
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Genç Dostu Şehirler Zirvesi
Bakanlığımız ve Türkiye Belediyeler Birliği ortaklığında, Milli Eğitim Bakanlığı,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK desteği ile Türkiye genelinde yaklaşık
20.000 gencin katılımı ile Türkiye Genç Dostu Şehirler Zirvesi Sayın
Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 24-25 Ağustos 2021 tarihinde yapılmıştır.
Açılış programını takiben iki gün süren panellerde;
 Gençlik ve Ulusal Politikalar,
 Gençlik ve Şehir,
 Şehir ve Eğitim,
 Şehir ve Katılım,
 Şehir ve Bilim,
 Şehir ve Diplomasi,
 Şehir ve Spor,
 Şehir ve Kültür
temalarında gençlik ve şehir bağlamında tartışmalar yürütülmüştür.
Zirvede ayrıca stantlar oluşturulmuş, fuar alanı spor platformlarıyla
zenginleştirilmiştir. Kongre merkezi kapalı fuar alanında Bakanlığımızın
faaliyetlerini tanıtmak amacıyla yaklaşık 300 metrekare alan tahsis edilmiştir. Bu
çerçevede spor faaliyetleri tanıtım stantları ve DENEYAP Atölyesi kurulması,
gençlik merkezlerinin tematik alanlarında tanıtım standı kurmaları sağlanmıştır.
Zirve merkezi ve yerel kamu birimlerinin yanı sıra, sivil toplum yapılanmalarının
da gençlik ve spor politikalarına etkin katılımını açısından bir ilk niteliği
taşımaktadır.

Biz Bir Takımız
“Biz Bir Takımız” projesi ile farklı sosyokültürel gruplardan gelen gençlerin spor
yoluyla bir araya getirilerek karşılıklı saygı ve güven ortamının oluşturulması, spor
yoluyla sosyal uyumun sağlanması, gençlerin kendini ve karşısındakini tanıyarak
güçlendirilmesi ve birlikte yaşama kültürünün geliştirilmesi hedeflenmektedir.
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Biz Bir Takımız projesi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ile işbirliği halinde
Ankara, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Diyarbakır, Mardin ve Burdur’da yürütülmüştür.
12 - 15 yaş aralığında gönüllülük esasına göre belirlenen farklı demografik
yapılardan 650 gencimiz ve aileleriyle birlikte toplamda 1.412 kişi projeye katılım
göstermiştir.
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Burdur’a gruplar halinde aileleriyle birlikte gelen gençlerimize benlik saygısı,
duyguları tanıma, empati, öz farkındalık, iletişim becerileri, farklılıklara saygı,
çocuk hakları konularında uygulamalı dersler verilmiş olup projenin ilk aşaması
31 Mart 2021 tarihinde tamamlanmıştır.
Projenin uygulanacağı illerden, Bakanlığımız çalışanları ve başta gönüllülük dersi
alanlar olmak üzere üniversite öğrencileri arasından belirlenecek gönüllü eğitmen
adayları, İl Müdürleri, İl Koordinatörleri, Mentörler 06-11 Aralık 2021 tarihlerinde
Ankara ili Başkent Öğretmenevi’nde eğitmen eğitimini tamamlamıştır. Verilen
eğitimlerin konu başlıkları şunlardır;
 Şiddetsiz İletişim
 Çocuk Hakları ve Çocuk Koruma
 Sınıf Yönetiminde Pratik Uygulamalar ve Öğretim Yöntemleri
 Ergenler ve Ergenlik Dönemi Özellikleri
 Takım Çalışması ve Liderlik
 Gönüllülük Motivasyonu
 Simülasyon Oturumları
 Spor Yoluyla Sosyal Uyum
 Farklı Kültürlerle Çalışma Deneyimi
 Çocuk Sporunda Antrenör Özellikleri
 Basketbol Modül Tanıtımı ve Uygulama
 Sporda Etik
 Spor Psikolojisi ve Motor Öğrenme
 Motor Gelişim ve Büyüme
 Oryantiring Modül Tanıtımı ve Uygulama
 Takım Dinamikleri
 Sporda Öz Yeterlilik Farkındalığı
 Oryantiring
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Biz Bir Takımız projesi kapsamında illerde uygulanacak eğitimlere ilişkin hazırlık
çalışmaları tamamlanmış olup bu kapsamda, her ilde 4-6 arası değişen sayıda
eğitmen görev alacaktır.

Eğitimlerde iletişim ve farkındalıkla ilgili atölye çalışmalarında interaktif katılımı
sağlayacak eğitim yöntemleri kullanılacaktır. Eğitim modülünün spor kısmı ise
takım ve grup aidiyetlerine katkı sağlaması amacıyla basketbol, düşünme, yön
bulma, farkındalığın artması, doğayla uyum gibi hedefler için oryantiring
sporlarından oluşmaktadır.
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Proje etkililiği eğitimlerden önce ve sonra uygulanan ölçeklerle nicel olarak, odak
grup görüşmeleri ile de nitel olarak ölçülecektir.
Proje kapsamında eşleştirilen illerdeki katılımcılar, eşleştikleri ildeki katılımcıları
ziyaret edecek ve her ile özel program düzenlenecektir. Bu sayede, katılımcıların
bulundukları yer ve eşleştikleri bölgenin kültürünü yakından tanıma fırsatı
bulmalarına olanak sağlanacaktır.

1 Usta 10 Çırak
Anadolu'da kaybolmaya yüz tutan el sanatlarımızı tanıtmak, gençlerimiz arasında
bir farkındalık oluşturmak, internet ortamına bağlı yaşayan gençlerimizin aktivite
çerçevesinde yeni gençlerimizle tanışmasını sağlamak, bir el sanatı öğreterek
gençlerimizin gelecekte iş imkânı bulabilmelerine ve boş zamanlarını
değerlendirmelerine katkı sağlamak amacıyla yürütülen projedir.

Proje kapsamında gençlerimize, çeşitli sanat dallarında 8 gün boyunca eğitimler
verilerek, uygulamalı olarak atölye çalışmaları yapılmaktadır ve proje sonunda
katılımcılara katılım belgesi verilmektedir.
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1 Usta 10 Çırak projesi 2021 yılında yeni normal sürecin kurallarına uygun şekilde
(maske, sosyal mesafe ve temizlik) 05-12 Nisan tarihleri arasında Van’dan gelen
10 genç ile Hüsn-i Hat sanat dalı ile İstanbul'da başlatılmıştır. Proje kapsamında
gençlere uzman eğitmenler tarafından eğitimi verilecek olan sanat dalları; Hüsn-i
Hat, Çini, Naht, Kalemişi, Kat’ı Minyatür, Ebru, Tezhip ve Seramik olarak
belirlenmiştir.
24-31 Mayıs 2021 tarihinde Van’dan gelen 10 genç ile Tezhip sanat dalıyla proje
gerçekleştirilmiştir. 01-07 Haziran 2021 tarihinde ise İstanbul’dan katılan 10 genç
ile Hüsn-i Hat sanat dalı programı devam etmiştir.

Ardından; Mardin ilinden gelen 10 genç ile Ebru sanat dalı, Denizli ve Iğdır
illerinden gelen 20 genç ile Minyatür sanat dalı, Şanlıurfa ilinden gelen 10 genç ile
Çini sanat dalı, Diyarbakır ilinden gelen 10 genç ile Tezhip sanat dalı, Muş ilinden
gelen 10 genç ile Katı sanat dalı, Samsun ve Uşak illerinden gelen 20 genç ile Ebru
sanat dalı programları gerçekleştirilmiştir.
Proje kapsamında 2021 yılında; Van, İstanbul, Mardin, Denizli, Iğdır, Şanlıurfa,
Diyarbakır, Muş, Samsun ve Uşak illerinden gelen katılımcılarla 12 grup halinde
gerçekleştirilmiştir. 2021 programları kapsamında 120 gencimize ulaşılmıştır.
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Şehirler Kültürler-Üniversite
Üniversiteli gençlerin tarihi ve kültürel yönden zengin illeri daha yakından
tanımalarını ve buralarda yaşayan akranlarıyla tanışmalarını sağlamak, gençler
arasında diyaloğun artırılmasına katkı sunmak ve sosyal iletişim becerilerinin
geliştirilmesini sağlamak amaçlanmaktadır.
Program kapsamında; kültür-sanat ve müzik aktiviteleri, ziyaret edilen ilin tarihi,
kültürel ve manevi mekânlarını ziyaret, yerel halkla etkileşim, esnaf ve aile
ziyaretleri, akran etkileşimi, gönüllük faaliyeti, dezavantajlı gruplarla yapılacak
faaliyetler, şehitlik ve mezarlık ziyaretleri ve benzeri etkinlikler yer almaktadır.
Bu kapsamda ilk alt program olan “Tanısan Seversin” alt programı düzenlenmiştir.
Daha önce tanıma fırsatı elde edemediği bir ilimize gitmeyi isteyen ve çok fazla il
ziyaret etmemiş olan gençlerimizin katıldığı programa başvurular gsb.anket.gov.tr
adresi üzerinden alınmıştır.
Proje kapsamında 52 gencimize 5-6 Kasım 2021 tarihleri arasında çevrim içi
eğitim verilmiştir. Eğitimler; proje hakkında bilgilendirme, raporlama, seyahat
etme planlaması ve iletişim kurma konularını kapsamaktadır.
Program kapsamında 13 şehre gönderilmek üzere 4’er kişiden toplam 52 kişi
belirlenmiştir.
Program kapsamında şehir ziyaretleri 13 Kasım 2021 tarihinde başlamış olup 30
Kasım 2021 tarihinde tamamlanmıştır.

2021 Uluslararası-Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği
Gençlerimizde bilimsel farkındalığın oluşturulması, bilim alanında niteliklerinin
artırılması ve kişisel gelişimlerine katkı sağlanması, çeşitli bilim dallarında
eğitimlerin ve seminerlerin verilmesi amacıyla Bakanlığımız ile T.C. Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanmış olan "Bilimsel Araştırma, Girişimcilik ve
Gençlerde Bilimsel Farkındalığın Artırılmasına İlişkin İş Birliği Protokolü”
kapsamında gençlerimize astronomi ve uzay bilimleri alanında farkındalık
oluşturmak ve bilgilendirme yapmak üzere düzenlenen projedir.
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Söz konusu etkinlik, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bakanlığımız, TÜBİTAK,
Türkiye Uzay Ajansı, Diyarbakır Valiliği, Karacadağ Kalkınma Ajansı, TÜBİTAK
Ulusal Gözlemevi işbirliğinde gerçekleştirilmiştir.
Etkinlikte yer alan katılımcılarımız Genç Gönüllüler platformu üzerinden alınan
başvurulara göre belirlenmiştir. Ayrıca, etkinlik kapsamında stantlar kurulmuş ve
Bakanlığımız
faaliyetlerine
ilişkin
bilgilendirmeler
ve
tanıtımlar
gerçekleştirilmiştir. Etkinlik kapsamında katılımcılara kitap dağıtımı yapılmıştır.
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Etkinlik 2-4 Eylül 2021 tarihleri arasında Diyarbakır ili Zerzevan Kalesinde
gerçekleştirilmiştir. 2 Eylül tarihinde başlayan etkinlikte açılış programı icra
edilmiş ve etkinlik hakkında katılımcılara bilgilendirmeler yapılmıştır. Akabinde
Zerzevan Kalesine çıkılarak TÜBİTAK tarafından kurulan teleskoplarla gökyüzü
gözlemi etkinliği gerçekleştirilmiştir.

Genç Fikirler Yeni İşler Projesi
Proje ile Bakanlığımızca gerçekleştirilen yaklaşım ve söylem çalışması kapsamında
ortaya çıkan program alanlarının benimsenen temel ilkeleri ışığında; gençlerimizin
bedensel, ruhsal ve fikri gelişim imkanlarını arttırmak, gençliğin kişisel ve sosyal
gelişimini desteklemek, gençlerin karar alma ve uygulama süreçleriyle
Bakanlığımızın proje ve faaliyetlerine etkin katılımını artırmak, gençliği
güçlendirmek amaçlanmıştır.
Temel İlkeler:
1.
2.
3.
4.
5.

Fırsat eşitliğine, kapsayıcılığına ve erişilebilirliğine önem verme,
İhtiyaç temelli olma ve veri temelli olma,
Yenilikçi ve gençlere hitap edecek yöntemleri benimseme,
Uluslararası deneyimlere önem verme,
Katılımcılığı temel alma.
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Proje kapsamında Bakanlığımızın "Yaklaşım ve Söylem Çalışmasına" uygun olarak
katılımcı, ihtiyaç temelli bir modeli merkeze alan bir yaklaşımla gençlerin
gündemini yerinde takip edebilmek ve Bakanlığımız tarafından taşrada
şekillendirilebilecek çalışmalar için gençlerin öncelikli ihtiyaç ve taleplerini
belirleyebilmek amacıyla ilk aşama olarak genç gönüllü ziyaret ekipleri
oluşturulmuştur.
Genç gönüllü ziyaret ekiplerinin; gerekli saha araştırmalarını yapmak, gidilen ili ve
gençleri gözlemlemek, il merkezi, ilçeleri ve köyleri ziyaret ederek oralardaki
gençlerle bir araya gelmek, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı tesisleri ziyaret
etmek, tesislerden faydalanan gençlerle görüşmeler yapmak, tesislerde görev alan
personel ile görüşmeler yapmak suretiyle ziyaret ettikleri ili ve Bakanlığımız
uhdesinde gerçekleştirilen faaliyetleri genç bakış açısıyla değerlendirmeleri
hedeflenmektedir.
Bu kapsamda genç gönüllü ziyaret ekipleri 31 Ağustos – 04 Eylül tarihleri arasında
Balıkesir, Batman, Bursa, Erzurum, Manisa, Mersin, Muş ve Uşak illerine 2’şer
kişilik ekipler halinde ilk ziyaretlerini gerçekleştirmiştir.

Sekiz Deniz Gençliği İstanbul’da Buluşuyor
Proje ile gençlere jeopolitik bir bakış açısı kazandırmak, gençlerin denizlerle çevrili
ve su yollarının kesiştiği bir coğrafyada bulunan Türkiye’nin deniz ve su yolları
jeopolitiği konusunda bilgi sahibi olmasını sağlamak, yakın coğrafyamızda bulunan
40’ın üzerindeki ülkenin ilgisini tesis edip uzmanlaşmasını teşvik etmek, Ortadoğu
ve diğer komşularımızın ihtiyaç duyduğu barışın sağlanmasında deniz jeopolitiği
ve ticaretin önemini anlatmak hedeflenmektedir.
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Proje kapsamında gençlerimiz ve bölge ülkelerinin gençleri hem kendi söz sahibi
olduğu bir pazarın kurulabileceğinin farkına varacak hem de kamuoyunda,
İstanbul ve Çanakkale boğazları ile beraber Hazar Denizi Karadeniz bağlantıları ile
iktisadi kalkınmanın temellerinden olan deniz yollarının kullanılabilirliği ortaya
konacaktır.
Projede Süveyş ve Panama Kanalı, Cebelitarık Boğazı, İstanbul Boğazı, Ege ve
Akdeniz jeopolitiği anlatılarak, tarih boyunca denizlerin sundukları ulaştırma
kolaylıkları ele alınarak, uluslararası ticaretin çok önemli bir bölümünün
gerçekleştiği deniz yollarının mahiyeti anlatılacaktır.
Deniz yollarının güvenliğinin fayda maliyet analizinin yapılacağı, işleneceği,
belgesel ve çevre ülkelerde gerçekleştirilecek konferanslarda bölgede yer alan
ülkeler ve ticaret hacimleri, ikili ilişkilerin geliştirilmesinin önemi ve bölge ülkeleri
arasında ticaret hadlerinin artırılmasının önemi anlatılacaktır. Bölgemizin ihtiyaç
duyduğu barışın sağlanmasında su yolları jeopolitiğinin ve ticaretinin önemi ve
sekiz deniz yaylasının ekonomi jeopolitiği gençliğe aktarılacaktır.
Ayrıca belgesel çalışmalarına eş konularda gerçekleştirilecek beş atölye
çalışmasıyla gençlere farklı deneyimler kazandırılmaya çalışılacaktır. Böylelikle
gençlerin atölye çalışmaları esnasında öğrendikleri bilgileri belgesel çekimleri
esnasında uygulama fırsatı bulmalarına imkân tanınacaktır. Bu kapsamda
gerçekleştirilen proje çekimleri devam etmektedir.
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Gençler Bakanlığında Programı
Gençler Bakanlığında projesi ile ülkemizin farklı bölgelerinde yaşayan
gençlerimizin Bakanlığına ve Başkent Ankara’ya gelerek farklı deneyimler
edinmeleri, farklı bir kültürü tanımaları, gençlik alanında çalışmalar yürüten
politika belirleyiciler, bürokratlar ve personelle tanışmaları, Başkent Ankara’nın
tarihi dokusunu tanımaları; böylelikle gençlerimizin katılımcı bir süreçle
kendilerini ifade etmeleri, kendileri için yürütülen çalışmaların hareket noktasını
tanımaları, gençlik faaliyetlerini sahiplenmeleri ve aidiyet duygusunun
oluşmasının sağlanması hedeflenmektedir.

Özel Yetenek Sınavlarına Hazırlık Programı
Gençlik merkezlerimizde, BESYO, POMEM, PMYO ve
konservatuar alanlarına yönelik gerçekleştirilen yetenek
sınavlarına
gençlerimizin
ücretsiz
bir
şekilde
hazırlanabilmeleri için ihtiyaç duydukları, parkur, teknik
ekipman ve eğitmen gibi ihtiyaçlarının karşılandığı projedir.
178

Gençlik Liderlerine Yönelik Münazara Eğitici Eğitimi
Bakanlığımız insan kaynağının niteliğini artırmak, genel kültürü ve entelektüel
bilgi birikimi yüksek, duygu ve düşüncelerini sistematik bir biçimde aktarabilen
bireyler yetiştirmek amacıyla gençlik liderleri için “Münazara Eğitici Eğitimi”
programı hazırlanmıştır. Söz konusu eğitim 21 Haziran – 02 Temmuz 2021
tarihleri arasında iki dönem halinde İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.

Afrika Akademisi Temel Eğitim Programı
Bakanlığımız ile Afrika Vakfı’nın Ortak Projeler kapsamında düzenlediği Afrika
Akademisi Temel Eğitim Programı (TEP), yerli ve yabancı olmak üzere Afrika
konusunda çalışma yapmak isteyen tüm lisans öğrencilerine yönelik 1 yıl süreli
kademelendirilmiş bir eğitim programıdır.
Afrika Akademisi Temel Eğitim Programı bünyesinde gerçekleştirilen projelerle
kursiyerlerin Afrika hakkında kapsamlı çalışmalara temel oluşturabilecek bilgiler
edinmesi hedeflenmektedir. Bölge dinamiklerinin etkin kullanılabilmesi için
bölgeye karşı önyargılardan arınmış, tarihi gerçekliği olan bilgiye sahip, teorik
çalışmalar yapabilecek uzmanlara olan ihtiyaç göze çarpmaktadır.
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Bu çerçevede, bu alanda çalışılması gerekliliği ve yetişmiş uzmanlara ihtiyaç
duyulması gerçeğinden hareketle Temel Eğitim Programı uygulamaya konulmuş
ve eğitimden 90 kişi faydalanmıştır.

Oryantiring Eğitici Eğitimi Programı
Oryantiring Federasyonu ile işbirliği halinde 8-26 Mart 2021 tarihleri arasında 3
dönem halinde "Oryantiring Eğitici Eğitimi” programı düzenlenmiştir.
Program kapsamında gençlik liderlerine Oryantiring yarışma kuralları, temel
kavramlar ve malzemeler, Oryantiring haritası çizimi, parkur planlama, parkurda
yön bulma, teknik ve taktik konularında eğitimler verilmiştir. Eğitime katılan
gençlik liderlerine sertifika verilmiştir.
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Geleneksel Okçuluk Eğitici Eğitimi Programı
Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu ile birlikte 02-14 Şubat 2021 tarihleri
arasında üç dönem halinde Ankara ili Gençlik ve Spor Bakanlığı eğitim tesislerinde
“Geleneksel Türk Okçuluk Eğitici Eğitimi” düzenlenmiştir.
Eğitimler gençlik liderlerinin katılımıyla Bakanlığımız Eğitim Tesislerinde
yapılmıştır.

Afette Psikososyal Destek Çalışmaları
Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında Bakanlığımızın da yer aldığı
psikososyal destek hizmet grubunun görev ve sorumlulukları arasında afetlerde
çalışacak olan bütün personele psikososyal destek eğitimlerinin verilmesinin
sağlanması yer almaktadır.
Bu kapsamda; psikososyal destek çalışmalarına daha etkin destek verebilmek
amacıyla Bakanlığımız bünyesinde görev yapan psikolog, sosyal çalışmacı ve
psikoloji ve PDR mezunu uzman ve uzman yardımcısı personele yönelik olarak
aşağıda yer alan konularda eğitimler gerçekleştirilmiştir.
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 Kriz Travma ve Yas Danışmanlığı Eğitimi
 Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi
 Bilişsel Davranışçı Terapi
 Bağımlılığa Yaklaşım
 Psikolojik Travma Ve Emdr Eğitimi
 Çocuk ve Ergenlerde Psikolojik Dayanıklılık

Gençlik Ruh Sağlığı Alanında Yürütülen Çalışmalar
Sağlık Bakanlığının öncülüğünde başlayan Gençlik Ruh Sağlığı Güçlendirme
Çalışmaları kapsamında Bakanlığımız çalışanlarına gerekli durumlarda sahada
kullanmak üzere çeşitli eğitimler verilerek başlayan çalışmalar eğitimlerin
planlanması ve sahada gençlerle yapılacak çalışmalara dönüştürülmesi ile devam
etmektedir.
Hayat Becerileri Eğitim modülü çerçevesinde gençlerin çeşitli özelliklerinin
bütüncül bir yaklaşımla tanınması, eksik olan yanlarının geliştirilebilmesi ve 21.
yüzyıl becerilerinin kazandırılması, daha da önemlisi onlara sunulacak hizmetlerin
sürekli olması gerekmektedir. Bu doğrultuda geliştirilecek ölçekler ile gençlerin
kariyer planlamasında, sosyal ve kişisel gelişimlerinde doğru adımlar atabilmeleri
için çalışmalar yapılacaktır.
Bu kapsamda,
 Kişilik Envanteri
 İlgi Envanteri
 Farklı kişilik Testi
 Değerler Ölçeği
geliştirilerek gençlerin hizmetine sunulacaktır.
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Bakanlık Personelinin Genç Odaklı Çalışmalara Yönelik Kapasitesinin
Desteklenmesi
Gençlere yönelik yapılan çalışmalarda görev alan personelimize Alman
Uluslararası İşbirliği Teşkilatı(GIZ) ile işbirliği yapılarak “Genci Anlama ve Genç İle
Çalışabilme Yetisi Geliştirme” başlığı altında;
 Kuşakları Anlamak,
 Gençlerin İyi Olma Hali,
 Gençlerin Hayattan Beklentileri,
 Gençlik Katılımı,
 Katılımcı Planlama Yöntemleri,
 Gençlerle Çalışmak,
 Genç Dostu Yaklaşım
konularında;
"Bilgi ve İletişim Teknolojileri Okuryazarlığı" başlığı altında da;
 İnternet Teknolojileri,
 Taşınabilir Teknolojiler,
 Siber Suçlar, Sosyal Ağlar,
 Bilişim Etiği,
 Bulut Bilişim,
 Web 2.0 Araçları,
 Geleceğin Teknolojileri
konularında eğitimler verilmiştir.
Eğitimler 25 Kasım ve 27 Aralık tarihleri arasında hazırlanan takvime göre
verilmiştir. Eğitimler hafta içi günlerde zoom uygulaması üzerinden çevrim içi
olarak gerçekleştirilmiştir. Eğitimlere 2.583 personel katılmıştır.
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BAĞIMLILIKLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI
14 Şubat 2019 tarihli ve 2019/2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında,
11 Bakanlığın katılımı ile “Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu” oluşturulmuş
olup Bağımlılıkla Mücadele Eylem Planı (2018-2023) çalışmaları kapsamında
gençlerin ve gençlik çalışanlarının bağımlılık türleri ve özellikle madde bağımlılığı
ile mücadele konusunda bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi, önleyici ve koruyucu
rehberlik çalışmaları yapılmaktadır.

Bu kapsamda başta gençlik merkezlerimiz, gençlik kamplarımız ve yurtlarımız
olmak üzere gençlerimizle buluştuğumuz her ortamda gençlerimize ve gençlik
çalışanlarımıza, bağımlılıkla özellikle de madde bağımlılığı ile mücadele hakkında
seminerler ve farkındalık eğitimleri düzenlenmekte; gerçekleştirilen programlara
ve projelere destek verilmektedir.
Bu doğrultuda; 2021 yılında alkol, tütün, uyuşturucu madde ve davranışsal
bağımlılıkları engellemeye yönelik farkındalık eğitimleri 81 ilde Yeşilay işbirliği ile
gerçekleştirilmiş olup 20.106 personele bağımlılıklarla mücadele eğitimi
verilmiştir.
Ayrıca Sporcu Eğitim Merkezleri ve TOHM’larda eğitim gören 531 sporcuya,
gençlik merkezlerine üye 13.189 gence ve yurtlarda kalan 15.171 öğrenciye olmak
üzere toplam 28.891 gence bağımlılıkla mücadele farkındalık eğitimi verilmiştir.
Gençlik merkezleri ve genç ofislerimizde dağıtılmak üzere alkol, tütün, teknoloji ve
madde bağımlılığı ile mücadele konularında okuyuculara yön veren, Türkiye
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Yeşilay Cemiyeti’nin aylık yayını olan Yeşilay Dergisi’nin aylık 3.000 adet olmak
üzere abonelik işlemleri gerçekleşmiştir.
Bağımlılıkla Mücadelede önleyici ve koruyucu faaliyetler kapsamında, 2021 yılında
ülke genelindeki gençlik merkezlerimizde 356.738 sosyal, kültürel ve sanatsal
faaliyetler gerçekleştirilmiş olup bu faaliyetlere katılan toplam genç sayısı
2.711.327’dir.
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GENÇLİK HAFTASI VE ANMA ETKİNLİKLERİ
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ve Gençlik Haftası
Gençlik Haftası ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı geçen yıl
olduğu gibi bu yıl da Covid-19 salgını nedeni ile online faaliyetlere de yer verilerek
kutlanmıştır.
81 ilimizle birlikte KKTC’den gelen 164 temsilci gencimiz ile yüz binlerce
vatandaşımızın katılımıyla Milli Mücadelenin ruhuna yaraşır bir şekilde, 81 ilimiz
ve Milli Mücadelenin temelinin atıldığı Samsun’da çeşitli programlar
düzenlenmiştir.

Bu kapsamda; bayramın coşkusu teması üzerine hazırlanan videomuz 15 Mayıs
günü sosyal medya hesaplarımızdan yayınlanmıştır. Sosyal medya hesaplarından
gerçekleştirdiğimiz canlı yayınlarla 19 Mayıs temalı bilgi yarışması “Eşit Ağırlık –
19 Mayıs Özel” canlı yayını gerçekleştirilmiştir.
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Salgın nedeniyle bayram coşkusunu online olarak da yaşayabilmek amacıyla
#KanatlarınaGüven etiketi ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
kutlamalarını çekip paylaşan gençlerimiz arasında çekiliş yapılarak çeşitli
hediyeler gönderilmiştir.

19 Mayıs 2021 tarihinde resmi program, Anıtkabir ziyareti ile başlamıştır.
Ziyarette 81 ilimizden ve KKTC’den gelen temsilci gençlerimiz, sporcu gençler,
milli sporcular ve Bakanlığımız personeli yer almıştır.
Bu yıl hazırlanan program dahilinde temsilci gençlerimiz, 17 Mayıs 2021 tarihinde
Ankara’ya gelmiş ve 18 Mayıs günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın
Mustafa ŞENTOP tarafından kabul edilmişlerdir. Ayrıca gerçekleştirilen Kütüphane
Buluşmaları programında da Sayın Cumhurbaşkanımız gençlerle bir araya
gelmiştir.
Temsilci gençlerimiz daha sonra Sayın Cumhurbaşkanımız ile Cumhurbaşkanlığı
Külliyesinde bir buluşma gerçekleştirmiş ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve
Spor Bayramı kutlamalarına iştirak etmişlerdir. 20 Mayıs günü gerçekleştirilen
Ankara gezi programı ile de temsilci gençlerimizin programı son bulmuştur.
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"Pandemide Çocuk Olmak" fotoğraf yarışması online sergimiz Gençlik Haftası
kapsamında 15 Mayıs 2021 tarihinde sosyal medya hesaplarımızdan
paylaşılmıştır. Yarışmanın ödül töreni 19 Mayıs günü Bakanlığımız konferans
salonunda gerçekleştirilerek, dereceye girenlere ödülleri takdim edilmiştir.
19 Mayıs günü saat 19.19’da 81 ilimizde aynı anda İstiklal Marşımız okunmuş,
Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bakanımızın da eşlik ettiği program, 10 ilde
gerçekleşen canlı yayınlarla ulusal kanallarda ve tüm sosyal medya mecralarından
yayınlanmıştır.
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29 Mayıs İstanbul’un Fethi Etkinlikleri
Gençlik Ecdadın İzinde programı;
tarihimizin en görkemli zaferlerinden
biri olan İstanbul’un Fethi’nin sene-i
devriyesini, büyük bir heyecan ve
gururla kutlamaya devam etmek için
27-31 Mayıs 2021 tarihleri arasında
her ilden 2 gencin ve 1 Gençlik
Lideri’nin katılımı ile İstanbul’da
gerçekleştirilmiştir. Kutlama programına İstanbul’dan da 200 gencin katılımı
sağlanmıştır.
Program kapsamında; 28 Mayıs günü Ayasofya Camisi, Topkapı Sarayı, Sultan
Ahmet Camii, Yere Batan Sarnıcı, Fatih Sultan Mehmet Han Türbesi ve Fatih Camisi
ziyaret ve gezileri gerçekleştirilmiş olup aynı günün akşamı Ezgi Gecesi: Fetihten
Ezgiler programı gerçekleştirilmiştir.
29 Mayıs günü Eyüp Sultan Camisi ziyareti, Anadolu ve Rumeli Hisarları gezisi
gerçekleştirildikten sonra; Gençlerle Fetih Söyleşisi programı gerçekleştirilmiştir.
Gençlerimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın gerçekleştirdiği açılış programında
kendileri ile bir araya gelmişler ve yelken geçiş programına iştirak etmişlerdir.
Programın son günü olan 30 Mayıs günü de Çamlıca Camisi ve Tepesi, Panorama
1453 (Tarih Müzesi), Miniatürk Müzesi gezi ve ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. Aynı
gün sosyal medya hesaplarından Gençlik Ecdadın İzinde: İstanbul’un Fethi gününe
özel olarak, İstanbul’un Fethi temalı Online Bilgi Yarışması düzenlenmiştir.
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30 Ağustos Zafer Bayramı
Kurtuluş Savaşımızın zaferle taçlandırıldığı 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan
Muharebesi, 25 Ağustos’ta 500 gencimizin katılımıyla Afyonkarahisar’da, 30
Ağustos tarihinde ise Kütahya Dumlupınar Şehitliği ve Zafertepe’de;
Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Eskişehir, İzmir, Aydın, Bilecik, Burdur ve
Isparta’dan gelen 3.000 gencimizin katılımıyla kutlanmıştır. Kütahya programı;
Kütahya’dan gelen 1.000 gencin Dumlupınar Şehitliği’ni saat 10:30’da ziyaret
etmesi ile başlamıştır. Prof. Dr. Tufan GÜNDÜZ tarafından savaşın anlatılması,
Kuran-ı Kerim tilaveti ve şehitlerimiz için edilen duaların ardından Zafertepe Zafer
Anıtı’na geçilmiştir.

Zafertepe Zafer Anıtı’ndaki programa gençlerimiz ile yerel halk katılım sağlamıştır.
Saat 14:30’da Zafer Anıtı’na çelenk konulması, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve bir
subayın araziyi tanıtması ile devam eden programın ardından gençler Zafertepe
Tören Alanı’na geçmişlerdir. Yürüyüş esnasında Kurtuluş Savaşı dönemini
canlandıran mini tiyatrolar sergilenmiştir.
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Zafertepe Tören Alanı’nda saat: 15:30’da icra edilen program İstiklal Marşı ve
akabinde şehitlerimiz için okunan Kuran-ı Kerim Tilaveti ve dua ile başlamıştır.
Programda kültür ve sanat yarışmalarında Türkiye derecesi alan gençler de
performans sergilenmiş olup, program yöresel kıyafetlerin giyildiği, temsili top
mermisi ve kağnıların eşliğinde savaş döneminin canlandırıldığı ve 17.00’de
düzenlenen tören geçişi ile devam ederek SOLOTÜRK gösterisiyle son bulmuştur.
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Zafertepe tören alanında ayrıca tematik bir 30 Ağustos Gençlik Kampı düzenlenmiş
ve ünlü konuklarla bir tarih söyleşisini kapsayan “Eşit Ağırlık: Kocatepe'den
Dumlupınar-Zafertepe'ye, Bağımsızlığa Giden Yolda” programı sosyal medya
hesaplarından canlı yayınlanmıştır. Yine aynı gün 30 Ağustos Zafer Bayramı teması
ile online bilgi yarışması düzenlenmiş ve kazananlara çeşitli ödüller verilmiştir.
“Senin Objektifinden Zafer Bayramı” adıyla online olarak düzenlenen fotoğraf
yarışmasında; gençlerin; 30 Ağustos Zafer Bayramı temasıyla, meydanlarda,
sokaklardaevlerinde kendi objektifleriyle çektikleri fotoğrafları #ZaferGençliğin ve
#AdınıTariheYaz etiketleri ile paylaşmışlardır. En fazla beğeniyi alarak yarışmayı
kazanan kişilere hediyeler verilmiştir.

Gençler Asla Unutmaz
Gençlerimizin milli ve manevi değerlerle bütünleşmesi, tarihini yakından tanıması
ve 15 Temmuz’da milletimizin cesaretle üstesinden geldiği hain darbe girişiminin
izlerini yerinde görmesi amacıyla ‘Gençler Asla Unutmaz’ programı
gerçekleştirilmiştir. 13-16 Temmuz 2021 tarihleri arasında İstanbul’da
gerçekleştirilen program; çeşitli ziyaretler ile devam etmiş (Ayasofya ve Sultan
Ahmet Camiileri - Demokrasi ve Özgürlükler Adası - Edirnekapı 15 Temmuz
Şehitliği - 15 Temmuz Derneği) İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Senfoni
Orkestrası ve Korosunun gerçekleştirdiği Yücel Arzen konseri ve salon programı
ile tamamlanmıştır. Programa tüm Türkiye’den gençlerimiz katılım sağlamıştır.
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Üsküdar
Nakkaştepe Millet Bahçesi’nde, 14 Temmuz 2021 tarihi Saat 21:00’da ünlü besteci
Yücel Arzen’in eserleri, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Senfoni
Orkestrası ve korosu tarafından seslendirilmiştir.
Konser kapsamında 90 dakikalık performans sergilenmiş olup Yücel Arzen’in
İstiklal Marşımıza cevap olarak hazırladığı ‘Hürriyet Çağrısı’ isimli eseri 15
Temmuz’un 5. yıldönümünde ilk kez dinleyicilerin huzurunda okunmuştur. TRT
kanallarından canlı olarak yayınlanan konsere Bakanımız Sayın Dr. Mehmet
Muharrem Kasapoğlu ile 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç
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katılmıştır. Konseri, 251 şehidimizi temsilen 81 ilimizden katılan 251 gönüllü
gencimiz ve vatandaşlarımız birlikte izlemiştir.

Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü ve Programı
Sarıkamış Harekâtı, kurtuluş mücadelemiz ve harp tarihimiz açısından önemli ve
stratejik bir olay olması, milletimizin vatanı ve kutsal değerleri uğruna olumsuz
şartlara rağmen neler yapabileceği konusunda genç kuşaklarda farkındalık
oluşturulması bakımından önem taşımaktadır.
22 Aralık 1914 - 15 Ocak 1915 tarihleri arasında Ordunun Sarıkamış’taki
Allahuekber Dağlarında kış şartlarına yenik düşmesiyle şehit olan atalarımızın zor
şartlar altında göstermiş olduğu fedakârlıklardan yola çıkarak, farkındalık
oluşturmak ve vatan savunması uğrunda çekilen sıkıntıları yerinde göstermek
amacıyla Sarıkamış Harekâtının yıldönümü dolayısıyla her yıl Ocak ayında anma
töreni gerçekleştirilmektedir. 2013 yılından bu yana organize edilen programlara
on binlerce gencimiz gönüllü olarak katılmaktadır.
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“Gençlik Şühedanın İzinde”, “Türkiye Şehitleriyle Yürüyor”, "Asımın Nesli, Asrın
Yürüyüşünde" sloganlarıyla düzenlenen programlara vatandaşlarımız yoğun ilgi
göstermektedir.
Programlarda, şehit ve gazi aileleri onuruna yemek verilmiş, Kur’an-ı Kerim ve
mevlit okutulmuş, geniş katılımlı meşaleli yürüyüş, kardan heykeller sergisi açılışı,
meşaleli kayak gösterisi, anma programı ve yürüyüşü, Çelik Kanatlar Helikopter
Gösterisi yapılmıştır.

57. Alay Vefa Yürüyüşü
57. Alay Vefa Yürüyüşü projesi ile Çanakkale şehitlerini hatırlamak ve onları yâd
etmek, ayrıca yaşadıkları illerden gelecek gençlerimizin Çanakkale Savaşlarının
yaşandığı Gelibolu Yarımadasını görmeleri ve akranlarıyla tanışıp kaynaşmalarını
sağlamak amaçlanmaktadır.

Tören Conkbayırı’nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile tören başlamış, çelenklerin
konulması, Kuran-ı Kerim tilaveti, akabinde Temsili 57. Alay Sancak Devir-Teslimi
ile sona ermiştir. İstanbul Üniversitesi öğrenci konseyi adına temsili 57. Alay
Sancağını teslim alan bir gencimiz, sancağı, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğrenci
konseyi adına katılan başka bir gencimize devretmiştir.

Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü Programı
Kurtuluş Savaşı’nda yapmış oldukları fedakârlıklar ile vatan savunmasında hiçbir
zorluktan kaçınmayan İnebolu’nun Kahramanlık Günü’nün 100. yılını kutlamak,
şehitlerimizi anmak ve farklı illerden gelen gençlerin akranlarıyla aynı tarih
şuurunu paylaşmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen program; Kurtuluş
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Savaşı’nda cepheye, cephane ve erzak taşıma güzergâhı olan ve 01 Kasım 2018
tarihli Cumhurbaşkanlığı kararıyla “Tarihi Milli Park” ilan edilen alan içerisinde yer
alan ve İstiklal Yolu olarak adlandırılan güzergâh üzerinde gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca bu güzergâh üzerinde yer alan köy ve ilçelerde de ‘Merkezim Her Yerde’
projeleri ekiplerince etkinlikler gerçekleştirilerek tüm yörede hem Bakanlığımız
hakkında hem de program hakkında bilgilendirmeler yapılmıştır. Tüm konaklama
yerlerinde katılımcılar kendi çadırlarında konaklamışlardır.
Kurtuluş Savaşı’nda yapmış oldukları fedakârlıklar ile vatan savunmasında hiçbir
zorluktan kaçınmayan kahraman İnebolu’nun kurtuluşunun 100. yılı
münasebetiyle ve İnebolu’dan başlayarak Ankara’ya kadar uzanan ve İstiklal Yolu
olarak adlandırılan tarihi güzergâhın İnebolu-Kastamonu arasında yer alan
mesafesinde 08-11 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş olan projeye
150 gencimiz katılım sağlamış ve proje genelinde yaklaşık 10.000 gencimize
ulaşılmıştır.
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Kırşehir Ahi Evran-ı Veli Anma Etkinlikleri
UNESCO, doğumunun 850. yıl dönümüne denk gelen 2021 yılını Ahi Evran Yılı ilan
etmiştir. Bu doğrultuda 15-19 Eylül 2021 tarihleri arasında Kırşehir’de, 81 ilden
gelen gençlik merkezi gönüllüsü 162 gencin katılımıyla Ahi Evran-ı Veli Anma
Etkinlikleri: Genç Ahiler Buluşuyor faaliyetleri düzenlenmiştir.

Program kapsamında; Kırşehir Cacabey Gençlik Merkezinde 81 il kültür sergisi,
Genç Ahiler Hatıra Ormanı ve Kırşehir ilinde çeşitli etkinlik ve gezi programları icra
edilmiştir.
“Kırşehir'in Manevi ve Kültürel Değerleri” projemiz kapsamında Kırşehir'e gelen
gençlerimize ilin manevi değerleri ve tarihi güzelliklerinin tanıtımı yapılmıştır. Ahi
Evranı Veli Külliyesi ziyaret edilerek dualar edilmiştir. Cacabey Medresesi,
Aşıkpaşa gibi manevi değerler ile Kentpark, Kaman Japon Bahçesi, Terme Kaplıcası,
Masal Park gibi kültürel yerler ziyaret edilmiştir. Ayrıca Hacı Bektaşi Veli Türbesi
ziyareti ve Tuz Gölü gezisi düzenlenmiştir.
Program öncesinde Saliha Sultan Kız Yurdunda tanışma toplantısı düzenlenmiş;
Bakanlığımızın proje ve faaliyetlerinin tanıtımı, Kırşehir'in tanıtımı ve Ahilik
düsturunu anlatan videolar gösterilmiştir.
81 ilden gelen gençlerimizle birlikte gerçekleştirilen Ahilik Haftası Kutlamalarına
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN da teşrif etmişlerdir. Program
sonrasında gençlerimizle birlikte Neşet ERTAŞ'ın kabrine gidilmiş ve akabinde
Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Evi ziyaret edilmiştir. Ahilik Haftası Kutlamaları
kapsamında programa katılan gençlerimizle Uzun Çarşı, Terme Caddesi ve Ankara
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Caddesi’nde esnaf ziyareti yapılarak ahilik düsturunu anlatan broşürler
dağıtılmıştır.

Hacı Bektaş Veli Anma Etkinlikleri
UNESCO, ölümünün 750. yıl dönümüne denk gelen 2021 yılını Hacı Bektaş Veli yılı
ilan etmiştir. Bu doğrultuda, düşünce ve öğretileriyle asırlardır sevgi, hoşgörü,
birlik, beraberlik ve barışı öğütleyen Hacı Bektaş Veli’yi en doğru şekilde anlatmak
amacıyla 11-15 Ekim 2021 tarihleri arasında etkinlikler düzenlenmiştir.

Hacı Bektaş Veli Yılı münasebetiyle
düzenlenen program kapsamında, 81
ilden 162 genç bir araya getirilerek insan
sevgisi, saygı, barış, ahlak, irfan, erdem,
adalet, eşitlik, iyilik, merhamet, hoşgörü,
tevazu, cömertlik, dostluk, kardeşlik,
dürüstlük, alçak gönüllük, cesaret, birlik
ve beraberlik gibi değerlerin genç
kuşaklara aktarılması amaçlanmıştır.
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11-15 Ekim 2021 tarihinde Nevşehir ili Hacıbektaş ilçesinde düzenlenen program
kapsamında; türbe ve müze ziyaretleri, semah öğretisi, şiir ve müzik dinletisi,
kültür gezisi, söyleşi programları ve Hırka Dağı’na yürüyüş programı
gerçekleştirilmiştir.

Gençler Ecdadın İzinde: Gönül Kandillerimiz
2021 yılının “Yunus Emre ve Türkçe Yılı” ve “Mehmet Âkif ve İstiklâl Marşı Yılı”
olarak kutlanması kararlaştırılmıştır. UNESCO tarafından ayrıca 2021 yılı Ahi
Evran’ın Doğumunun 850. yıl dönümü, Hacı Bektaş Veli'nin Vefatının 750. yıl
dönümü ve Yunus Emre'nin Vefatının 700. Yıl dönümü olarak kabul edilmiştir.
Bu kapsamda; 16 -19 Kasım 2021 tarihleri arasında milli edebiyat, milli tarih ve
kültürlerimizde derin izler bırakan gönül kandillerimiz Mehmet Akif Ersoy, Yunus
Emre, Hacı Bektaş Veli ile Ahi Evran ve eserlerini gençlerimizle buluşturmak,
değerlerimiz hakkında farkındalık oluşturarak irfan sahibi gençler yetiştirmek
amacıyla gençlik merkezlerimizde mezkur şahsiyetler ve eserleri ile ilgili kitap
okuma programlarına katılan gönüllü gençler ve eğitmenlerine yönelik "Gençler
Ecdadın İzinde: Gönül Kandillerimiz" adlı tarih ve kültür projesi
gerçekleştirilmiştir.

Gençlik Merkezleri Yunus Emre Gönüllülük Yarışması
Cumhurbaşkanlığının 2021/1 sayılı Genelgesi ile “2021 Yılının Yunus Emre ve
Türkçe Yılı Olarak Kutlanması” kararlaştırılması ve UNESCO tarafından 2021 yılı
Yunus Emre'nin vefatının 700. Yıldönümü olarak kabul edilmesiyle 14-17 Aralık
2021 tarihleri arasında gençlerimizi gönüllülük çalışmalarına yönlendirmek
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amacıyla kültürümüzde derin izler bırakan Yunus Emre’yi gençlerimizle yakinen
buluşturarak gönüllülük ve genel olarak değerlerimiz hakkında farkındalık
oluşturmak amacıyla Gençlik Merkezleri Yunus Emre Gönüllülük Yarışması Genel
Müdürlüğümüz koordinasyonunda Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
tarafından düzenlenmiştir.

“Gençlik Merkezleri Yunus Emre Gönüllülük Yarışması” kapsamında Gençlik ve
Spor Bakanlığı’na bağlı gençlik merkezlerinde gönüllülük kulüplerinde faaliyet
gösteren gönüllülük timleri 6 farklı kategoride yarışmış, dereceye giren gençler 1417 Aralık 2021 tarihleri arasında Eskişehir’de buluşmuş ve gerçekleşen ödül töreni
ile derece alan gençlere ödülleri takdim edilmiştir.

Malazgirt Zaferi’nin 950. Yıldönümü Kutlama Programı
26 Ağustos 1071 tarihinde kazanılan ve Anadolu’yu Türklere yurt yapan Malazgirt
Zaferinin 950. Yıldönümü Kutlama Programları, gençlerimizin milli, manevi
duygularını pekiştirmek, milli bilinci artırmak, milli tarih bilincini aşılamak,
gençlerin sosyal kültürel gelişimlerine ve hareketliliğine katkıda bulunmak
amacıyla 23-25 Ağustos 2021 tarihlerinde Bitlis’in Ahlat ilçesinde ve 23-26
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Ağustos 2021 tarihleri arasında Muş’un Malazgirt ilçesinde 4.450 gencimizin
katılımıyla kutlanmıştır.

Yunus Emre "Gönüller Yapmaya Geldik" Albümü Projesi
Yunus Emre "Gönüller Yapmaya Geldik" Albümü projesi; Gençlik Projeleri Destek
Programı Ortak Projeler kapsamında 2021 Yunus Emre Anma Yılı münasebetiyle
kültür-sanat teması bağlamında hazırlanarak, genç kuşağın Yunus Emre'yi
tanıması ve onun öğretilerini yaşamlarına entegre etmesi amacıyla seçkin Yunus
Emre sözlerinden bestelenmiş en özel eserlerden oluşan bir albüm olarak
hazırlanmıştır.
10 eser olarak düşünülen albümdeki eserlerin her biri, sahasında uzman ve
gençlerimizin beğenerek takip ettiği ses sanatçıları tarafından seslendirilmiştir. Bu
albüm çalışması ile
 Genç kuşaklarımızın, sanatın evrenselliği ve kuşatıcılığı yoluyla Yunus Emre
düşüncesiyle tanışmasını sağlamak,
 Gençlerimize Yunus Emre'yi, O'nun "Sevelim, sevilelim" öğretisinde olduğu
gibi tanıtarak yaşamlarının bir parçası haline getirmek,
Albümün tanıtım ve lansman çalışmalarında kullanılacak dijital mecralar
sayesinde çalışmayı, Türkiye ve Türklerin yaşadığı tüm coğrafyalarda yaşayan
çeşitli yaş ve sosyo-ekonomik seviyedeki "genel dinleyici" kitlesine ulaştırmak
amaçlanmıştır.
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GÖNÜLLÜLÜK FAALİYETLERİ
Bakanlığımız 7 Aralık 2018 tarihinde 2019’u “Gönüllülük Yılı” ilan etmiştir. 2019
Gönüllülük Yılı Strateji Belgesi kamuoyuna açıklanmıştır.
Gönüllülüğe ilişkin politika belirleme, karar alma
ve uygulama süreçlerinde rehber olarak
kullanacağımız Gönüllülük Yılı Strateji Belgesi 6
temel odaktan oluşmaktadır:







Gönüllülük kültürünün güçlendirilmesi,
Teknolojinin daha etkin kullanımı,
Daha etkili düzenleme ve risk yönetimi,
Gönüllü yönetiminin güçlendirilmesi ve
eğitimin artırılması,
Kurumlar
arası
ilişkilerin
güçlendirilmesi,
Gönüllülüğün
tanınması
ve
değerlendirilmesi.
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Gönüllülüğe ilişkin farkındalık oluşturmak ve bilinirliğini artırmak amacıyla
hazırlanan Tanıtım Filmi ile 6 kategoride belirlenen Gönüllülük Yılı logolarının
reklam filminin gösterimi yapılmıştır.
Gönüllülüğe ilişkin çalışmalar 2021 yılında da salgın önlemleri dikkate alınarak
yürütülmeye devam edilmiştir. Bu kapsamda;
 Gönüllülük Çalışmaları dersi 2020-2021 eğitim öğretim döneminden
itibaren üniversitelerde seçmeli ders olarak okutulmaya başlanmıştır. 20212022 eğitim öğretim yılında 76 üniversitede 13.000 öğrenci seçmeli
gönüllülük dersi almıştır.
 Bakanlığımız ile YÖK arasında başta gönüllülük olmak üzere gençlik
alanında işbirliğini arttırmak amacıyla imzalanan protokol kapsamında ilk
Yürütme Kurulu Toplantısı uzaktan erişim yöntemiyle gerçekleştirilmiş,
akademisyenler ve öğrencilerin de katılım sağladığı toplantıda gönüllülüğün
üniversitelerde yaygınlaştırılmasına ilişkin kararlar alınmıştır.
 Nexus Projesi Gönüllülük Eğitimi kapsamında 28 gönüllü ve 3 proje
sorumlusuna Gönüllülük ve Gönüllü Yönetimi Eğitimi ile GönüllüyüzBiz
Platformu sunumu gerçekleştirilmiştir.
 Gençlik Merkezlerimizde gerçekleştirilen gönüllülük temalı proje ve
faaliyetlerin GönüllüyüzBiz Platformu aracılığıyla ilan edilmesi sağlanarak
ulaştığı genç kitle artırılmıştır.
 Spor gönüllülüğünün yaygınlaştırılması amacıyla spor federasyonlarına
yönelik bilgilendirme çalışmaları kapsamında küçük gruplar halinde
“Gönüllülük ve Gönüllü Yönetimi” eğitimleri ile GönüllüyüzBiz
Platformunun kullanımına ilişkin bilgilendirme ve istişare toplantıları
gerçekleştirilmiştir. Söz konusu sunumlar 13 ayrı toplantı halinde
gerçekleştirilmiş olup 65 Federasyonun katılım sağlamıştır. Böylece
Federasyonlar aracılığı ile ülkemizde spor gönüllülüğünün güçlendirilmesi
açısından önemli adımlar atılmıştır.
 81 il halk kütüphanelerinin katılımıyla " Kütüphanelerde Gönüllülük"
konulu çevrim içi toplantı düzenlenmiş olup Bakanlığımızca düzenlenen
“Gönüllülük ve Gönüllü Yönetimi” eğitimleri ile GönüllüyüzBiz
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Platformunun kullanımına ilişkin bilgilendirmelerin yer aldığı sunum
yapılmıştır.

 Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri ile çevrim içi toplantı yapılarak gönüllü
yönetimi ve GönüllüyüzBiz Platformu hakkında bilgilendirmeler yapılarak
gönüllülük faaliyetlerine ilişkin istişare edilmiştir. Toplantılar Sinop,
Kırşehir, Zonguldak, Afyonkarahisar, Bursa, Balıkesir, Denizli, Aydın,
Kahramanmaraş, Uşak, Niğde, Adıyaman, Şırnak, Hatay ve Ordu Gençlik ve
Spor İl Müdürlükleri’nin katılımıyla ile gerçekleştirilmiştir.
 GönüllüyüzBiz Platformunun yürütülmesine ilişkin iş ve işlemler sürekli
olarak devam etmektedir. Ayrıca Platformun iyileştirilmesine ilişkin
kurumlardan ve gönüllülerden gelen öneri ve şikayetler doğrultusunda
çalışmalar yürütülmektedir. Platformda yer alan kurumsal üye sayısının
artırılması amacıyla ilgili kurumlarla yapılacak bilgilendirme toplantılarına
yönelik planlamalar gerçekleştirilmektedir.
 Gönüllülük konusunda uzmanlaşmış sosyal medya platformu BEVOL
tarafından 09 - 10 Temmuz 2021 tarihlerinde, İslam İşbirliği Gençlik
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Forumu (ICYF) iş birliğinde "Üniversitelerde Gönüllülüğün Geliştirilmesi"
konulu uluslararası bir konferans düzenlenmiştir.
 "Türkiye Belediyeler Birliği ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Arasında
Gönüllülük Alanında İş Birliği Protokolü" 24 Ağustos 2021 tarihinde Genç
Dostu Şehirler programında imzalanmış ve İl Müdürlükleri konu hakkında
resmi yazı ile bilgilendirilmiştir.

 Gönüllülüğün kurumsal yaygınlığını sağlamak amacıyla Türkiye Belediyeler
Birliğinin (TBB) düzenlediği “EXPOBEL Çevre, Şehircilik ve Teknoloji
Fuarı”na katılım sağlanarak; yerel yönetimlerin idarecileriyle yapılan
oturumda gönüllülük konusunda işbirliği çalışmaları ve Bakanlığımızın
konuya ilişkin faaliyetleri hakkında bir sunum gerçekleştirilmiştir.
 Gönüllülük konusunda kurumsal farkındalığın artırılması amacıyla
Bakanlığımız Gençlik Projeleri Destek Programından gönüllülük projeleri ile
faydalanan STK temsilcilerine ve proje koordinatörlerine yönelik
bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilmiştir.
 AFAD ile Bakanlığımız arasında afet farkındalığı eğitimleri ve afet
gönüllülüğü konularında iş birliği çalışmaları yürütülmektedir.
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 İstanbul 29 Mayıs Üniversitesinin ilk Seçmeli Gönüllülük Çalışmaları
Dersine uzaktan erişim yöntemiyle katılım sağlanarak bir sunum
gerçekleştirilmiştir.
 Abdullah Gül Üniversitesi bünyesinde Gönüllülük Çalışmaları Dersi’ni seçen
öğrenciler ve ilgili akademisyenler ile Gençlik Radyosu’nda gönüllülük
çalışmaları ile ilgili program düzenlenmiştir.
 2021 Gönüllülük Yılı Eylem Planının kapsamı genişletilerek Bağımlılıkla
Mücadele Yüksek Kurulunda temsil edilen 12 farklı kurum ve kuruluşun da
katılımlarıyla son hali verilmiş ve yürürlüğe girmiştir.
 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında “Gönüllülük
Alanında İş Birliği Protokolü” hazırlanmış olup gerekli çalışmalar devam
etmektedir.
 Gönüllülük konusunun ülkede gündem haline getirilmesi ve başta gençler
olmak üzere toplumun tüm kesimlerinde konuya ilişkin farkındalık
oluşturulması amacıyla her yıl olduğu gibi 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü
Programı gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda bir dizi Gönüllülük Kamu Spotu
hazırlanması için çalışmalar tamamlanmıştır.

GönüllüyüzBiz Platformu
GönüllüyüzBiz Platformu, gönüllülük alanında ülkemizin en ücra köşesine kadar
hizmet veren ilk ve tek Web portalı olma özelliği ile özel bir öneme sahiptir.
“Sen de gönül ver!” sloganıyla ülkede gönüllülük kültürünü geliştirmek amacıyla
Bakanlığımız bünyesinde hizmete başlayan GönüllüyüzBiz Platformu
www.gonulluyuzbiz.gov.tr internet sitesi ile altı yılı aşkın süredir gönüllü arayan
kuruluşlarla gönüllü olmak isteyenleri bir araya getirmektedir. Program gençlerin
hiçbir karşılık beklemeden sadece topluma faydalı olmak arzusuyla katıldıkları
gönüllü faaliyetler yoluyla, almadan vermenin zevkine vararak kendilerini
toplumun etkin bir parçası olarak görmelerini sağlamayı amaçlanmaktadır.
Eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sürdürülebilirlik anlayışına dayanan ve
üyelik esasına göre çalışan GönüllüyüzBiz Platformu, gençler için altı farklı
kategoride yüzlerce gönüllülük fırsatı sunmaktadır. Sitede gönüllü arayan
kuruluşlar ilanlarını yayınlama imkânı bulurken, gönüllü olmak isteyenler de spor,
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kültür ve turizm, çevre, afet ve acil durum, eğitim, sağlık ve sosyal hizmetler
kategorileri altındaki bütün ilanlara aynı anda erişme ve başvurma şansına
kavuşmaktadır. Ayrıca, mobil uygulama sayesinde gönüllü ilanlarını anında
görerek, istenen ilana her yerden başvuru yapmak da mümkün olmaktadır.
Sistem, gençlerin katıldıkları gönüllülük faaliyetlerini belgeleyerek, ileride iş ve
burs başvurularında referans sunmalarını sağlamaktadır. Böylece bir yandan
gönüllülük faaliyetleriyle topluma karşılık beklemeksizin hizmet ederek kişisel ve
sosyal becerilerini geliştiren gençler, diğer taraftan kariyer planları için önemli
referanslar elde etmektedir.
GönüllüyüzBiz Platformu, Bakanlığımız hizmet birimleri yanında tüm kamu kurum
ve kuruluşları, vakıflar ve dernekler, gönüllü kuruluşlar, belediyeler, il özel
idareleri, üniversiteler, kütüphaneler, müzeler, hastaneler, kazı başkanlıkları,
federasyonlar ve gönüllülerin kullanımı için tasarlanan kapsayıcı bir sistemdir. Bu
bağlamda, yukarıda sayılan tüm kurum ve kuruluşlar ile gönüllüler çalışmanın
paydaşları ve ortaklarıdır.
Sisteme üye olan gönüllü sayısı 261.439; kurum sayısı 2.950 ve yayınlanan ilan
sayısı 27.972 olarak gerçekleşmiştir.
Bu ilanların, 9.032 ilan ile eğitim alanı en çok gönüllülük ilanı verilen kategori
olurken bunu sırasıyla, 5.718 ilanla sağlık ve sosyal hizmetler, 4.948 ilanla kültür
ve turizm, 4.542 ilanla spor, 3.253 ilanla çevre ve 486 ilanla afet ve acil durum
kategorileri izlemiştir.

Damla Gönüllülük Hareketi
Damla Gönüllülük Hareketi; gençlerin herhangi bir maddî karşılık veya çıkar
beklentisi olmadan, ailesi ya da yakın çevresi dışındaki bireylerin yaşam kalitesini
artırmak veya genel olarak toplumun yararına olduğu düşünülen bir hedefe
ulaşmak için, yalnızca içlerinden gelerek ve doğru olduğuna inanarak
gerçekleştirdikleri sosyal faaliyetleri kapsayan, merhamet duygularını geliştirmek
amacıyla başlatılmış bir gönüllülük projesidir. Proje ile ülkemiz üniversitelerinde
öğrenim gören Türk vatandaşı ve yabancı uyruklu öğrenciler, gönüllülük esasına
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göre ziyaret edecekleri illerde çeşitli etkinlikleri gerçekleştirerek yöre halkını
tanıma fırsatı bulmaktadırlar.
Proje kapsamında katılımcı gençler ile
belirlenen ilkokul, ortaokul, lise ve köy
okulları ziyaret edilmektedir. İlk ve
ortaokullarda öğrencilere rol model
olmak, liselerde ise meslek seçimi ve
üniversite
eğitimine
yönelik
bilgilendirme yapmak ve öğrencilere iyi
örnek olmak amaçlanmaktadır. Sevgi,
saygı, merhamet, paylaşmak, vatan
sevgisi, birlik ve beraberlik temalarında
öğrencilerde
farkındalık
oluşturulmakta,
okul
bahçesinde
öğrenciler ile birlikte yapılan temizlik
etkinliğiyle ise öğrencilerde çevre
bilinci oluşturulması hedeflenmektedir.
Geri dönüşüme destek olmak amacıyla
pet şişe ve yoğurt kapağı kullanılarak öğrencilerle birlikte kuşlar için yapılan
yemlikle öğrencilerde hayvanlara yönelik merhamet duygusu ve çevreye karşı
duyarlılık oluşturulmakta; yapılan kuş yemlikleri öğrencilere emanet edilip
çocuklara yemleri tazelemesi öğütlenerek projenin sürdürülebilirliği
sağlanmaktadır. Sınıflarda oynanan grup oyunlarında birlik ve beraberlik temaları
işlenmektedir. İlk ve ortaokullarda yüz boyama etkinliği yapılarak çocuklarla sevgi
bağı oluşturulmakta ve eğlenceli vakit geçirmeleri sağlanmaktadır. Yaz aylarında
ise okulların tatil olduğu dönemlerde Kur’an kursları ziyaret edilerek çocuklarla
oyun aktiviteleri, yüz boyama etkinliği yapılmaktadır.
Köy ve mahalle ziyaretlerinde çocuklarla ve köy/mahalle halkıyla bir araya
gelinmekte, çocuklarla oyun aktiviteleri yapılırken kadınlarla sohbet edilip yörenin
kültürü hakkında bilgi alınmaktadır. Bu sayede hem yabancı hem Türk vatandaşı
gönüllüler kültürümüzü daha yakından tanımakta ve köy halkının
misafirperverliğine yakından şahit olmaktadır.
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Gönüllü gençlerin köylerini ziyaret etmesi köy halkını da memnun etmektedir.
Muhtarlar ve köy/mahalle ihtiyar heyetiyle görüşülerek belirlenen ihtiyaç sahibi
ailelere, yaşlılara ve hastalara dezavantaj durumlarına göre yardım
sağlanmaktadır. Hasta ve yaşlıların evlerinde temizlik yapılmakta, bahçelerindeki
otlar biçilmekte ve bu sayede günlük hayatlarına bir nebze de olsa katkı sağlamak
amaçlanmaktadır. Köydeki çocuklarla ve halkla birlikte mezarlık temizliği
yapılarak nesiller arası gönül bağının kuvvetlendirilmesi amaçlanmaktadır.
Okulların duvarlarına çocuklarla
birlikte
çeşitli
çizgi
film
karakterleri çizilerek boyama
çalışması
yapılmaktadır.
Bu
etkinlikler sırasında çocukların
özgüvenlerini artırmak ve onlara
başarma
hissini
yaşatmak
amaçlanmaktadır.
Huzurevi,
Yaşlı
Bakım
ve
Rehabilitasyon Merkezi ziyaret edilmekte, merkezde kalan yaşlıların hayata dair
tavsiyelerini almak için iletişim kurulmakta, böylelikle yaşlılarımızın genç kuşağa
tecrübe aktarımları sağlanmaktadır. Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerini
ziyaret eden gönüllü gençler engellilerle, engel durumlarına göre profesyonel
kişiler gözetiminde zaman geçirmektedir. Engelli bireylerin sosyal hayata
katılımına yönelik katkı sağlanmaktadır. Gönüllü gençlerin bir kısmı engellilerle
ilgilenirken bir kısmı da kurumda çalışan personelle zaman geçirmektedir.
Programlar kız ve erkekler için ayrı olarak gerçekleştirilmektedir.
Sevgi evi ve çocuk evleri ziyaret edilerek çocuklarla oyun ve yüz boyama etkinliği
yapılarak yakından ilgilenilmektedir. Üniversitede okumaya dair rol model olmak
amaçlanmaktadır. Gönüllü gençlerimiz kurum bakımında olan çocuklarla bir araya
gelerek sıcak bir ortamda, gönül bağı kurarak çocukların sosyalleşmelerine katkı
sağlamaktadırlar.
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İllerde valilik, kaymakamlık ve muhtarlık iş birliği ile belirlenen dezavantajlı aileler
ve şehit aileleri ziyaret edilmektedir. Bununla birlikte valilik, kaymakamlık ve
rektörlük ziyaretleri de program dâhilinde gerçekleştirilmektedir.
2021 yılında Damla projesi kapsamında 7 program gerçekleştirilmiştir. “Yemeğini
Paylaş” ve “Komşum” hareketleri ile Damla Gönüllülerimiz toplam 3.000.000
porsiyondan fazla sıcak yemeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmıştır.
Ayrıca Bakanlığımız ve Gönüllülük Federasyonu ortaklığıyla 2021 yılı Damla
Gönüllülük Hareketi Koordinatör Eğitimi gerçekleştirilmiştir.

Anadoluyuz Biz Projesi
“AnadoluyuzBiz” projesi ile; farklı sosyo-kültürel yapılardan gelen gençlerle
yapılacak uygulamalı faaliyetler aracılığıyla, genç nesillerde ortak insani-kültürel
değerlere yönelik bilinç ve farkındalığın artırılması, gençlerin sosyal becerilerinin
geliştirilmesine katkı sağlanması, gençler arasında karşılıklı saygı ve hoşgörü
kültürünün oluşması, gençlere tarihi ve kültürel mirasımızın aktarılması
amaçlanmaktadır.
Proje kapsamında yapılan okul ve esnaf ziyaretleri, tarihi ve turistik mekân
ziyaretleri ile ülkemizdeki kültürel zenginliklerin tanıtılması ve okullar arasında
köprüler inşa edilmesi, gençler arasında karşılıklı saygı ve hoşgörü kültürü
oluşturulması amaçlanmaktadır.
Projede yer alan kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler ile gençlerin problem
çözme ve sosyal becerilerinin geliştirilmesi hedeflenerek; gençlerde iletişim, takım
çalışması, gönüllülük, sosyal sorumluluk, sağlıklı yaşam, israfı önleme, doğa,
hayvan sevgisi ve çevre bilinci gibi pek çok konuda farkındalık oluşturulmaktadır.
Ayrıca illerde yapılan çalışmada kurum ziyaretleri ile gençlerin yönetim ve karar
alma mekanizmalarına aktif katılımına önem verilmektedir.
2021 yılında 156 programın gerçekleştirilmiştir. Bu programlarla 2.879 kız 3.110
erkek olmak üzere toplam 5.989 gence ulaşılmıştır. Ayrıca programlarda 312
gençlik gönüllüsü ve 624 öğretmen yer almıştır
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GENÇLİK PROJELERİ DESTEK PROGRAMI
Bakanlığımızca, gençlerin ve gençlik gruplarının ihtiyaçlarını dikkate alarak,
gençlerin kişisel ve sosyal gelişiminin desteklenmesi, potansiyellerini
gerçekleştirebilmelerine imkân sağlanması, karar alma ve uygulama süreçleri ile
sosyal hayatın her alanına etkin katılımının artırılması, gençlik ve spor
hizmetlerine erişimlerinin kolaylaştırılması ve yenilikçi fikirlerin hayata
geçirilmesine yönelik proje destek programları yürütülmektedir.

Gençlik Projeleri Destek Programı ile gençlerin evrensel ve insanî değerlere sahip,
milli ve manevi değerlerine bağlı, çevreye saygılı, bilgi ve özgüven sahibi, etkin,
girişimci, toplumsal aidiyet duygusu yüksek, toplumsal hayata aktif katılan, temel
hak ve hürriyetlerini etkin bir biçimde kullanan ve uluslararası alanda akranlarıyla
rekabet edebilecek seviyede bireyler olarak kendi potansiyellerini tam anlamıyla
gerçekleştirebilecekleri imkân ve zemini oluşturmak amaçlanmaktadır.
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2020-I Özel Çağrı Dönemi;
Sivil Toplum Kuruluşlarına yönelik Gençlik Projeleri Destek Programı 2020 Yılı I.
Genel Çağrısı kapsamında;
 Gönüllülük,
 Kitap Kahve Projeleri,
 Yenilikçi Fikirler,
 Kültür ve Sanat,
 Hayvanların Korunması,
 Çevre Bilinci,
 Sağlıklı Yaşam ve Spor
 Kişisel Gelişim Eğitimleri
başlıklarında 7 Temmuz - 10 Ağustos 2020 tarihleri arasında 4.070 proje
başvurusu alınmıştır. Proje başvurularının değerlendirilmesi sonucunda 772
projeye 90.000.000-TL tutarında destek verilmiştir. 2021 yılında da söz konusu
projelerin uygulanma ve raporlanma aşamaları yürütülmüştür.

Proje Alanları
1-Gönüllülük
2- Kişisel Gelişim
3- Fiziksel Aktivite
4- Kitap Kahve
5- Kültür Sanat
6- Yenilikçi Fikirler
7- Çevre ve Hayvanların Korunması

Kazanan Proje
81
175
155
263
61
22
15
772
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2022-I Özel Çağrı Dönemi
Spor Kulüplerine yönelik gerçekleştirilecek olan Proje Destek programı
kapsamında uygulama kılavuzu hazırlanmıştır.
Sözleşme yapılıp devam eden 1.241 projenin uygulanması ve izlenmesi süreci
takip edilmektedir.
Ayrıca Covid-19 salgını başta olmak üzere çeşitli sebeplerle durdurulan 179
projenin ise işlemlerinin takibi devam etmektedir.
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ARAŞTIRMA VE YAYIN FAALİYETLERİ
Görsel ve İşitsel Yayın Faaliyetleri
Gençlik Radyosu
2018 yılında kurulan Gençlik Radyosu teknik donanımıyla birlikte; temel ilke,
hedef, içerik ve yöntem çalışmasını tamamlayarak Ocak 2019’da yayın hayatına
başlamıştır.
Gençlik Radyosu kendisini, her yönüyle
gençlere ait bir radyo olarak
tanımlamakta; radyomuzun mottosu
olan “Aynı Frekanstayız” ifadesi ile tüm
gençlerle özdeşleşmiş bir yayın felsefesi
benimsediğini deklare etmektedir.
Çalışmalarını
gönüllülük
ilkesi
etrafında sürdüren gençlik radyosunda
gönüllü katılımcı gençler programcılık,
kurgu, grafik tasarımı, içerik üreticiliği,
ses montaj ve miksajı gibi konularda
eğitim alıp katkı sağlarken, usta-çırak
yöntemiyle
becerilerini
geliştirmektedirler.
Radyomuz dijital yayıncılığın aktüel
metodolojisini referans alan bir
internet radyosudur. Günlük radyo yayınlarının yanında gençlerle etkileşimin
yoğun olduğu sosyal medya mecralarında yayınlamak üzere özgün içerikler
üretmekte ve bunları gençlerin istifadesine sunmaktadır.
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Günlük yaşamdan müziğe, spordan beslenme sağlığına, kültür ve sanattan
edebiyata uzanan geniş yelpazede eğitici, öğretici aynı zamanda eğlenceli
içeriklere sahip birbirinden farklı programları ile gençlerle buluşan Gençlik
Radyosu, çeşitli temalarda Bakanlığımız sosyal medya kanalları ile ortak yayınlar
yapmaktadır.

Her kesime hitap eden Gençlik Radyosunun 12 yaş üstü 37 milyon radyo
dinleyicisinin 477 binine ulaştığı görülmektedir. Gençlik Radyosunun haftalık
dinleyici kitlesinin %70’i 18-34 yaş arasındadır. Radyomuzda canlı yayın
kuşaklarımız ve bant yayın kuşaklarımız 7/24 kesintisiz olarak dinleyicilerimizle
buluşmaktadır.
TRT SPOR YILDIZ Kanalı İş Birliği
TRT Spor Yıldız Kanalı, sporun yaygınlaştırılması projesi kapsamında;
Bakanlığımız ile Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü arasında
imzalanan protokol çerçevesinde; olimpik, paralimpik ve deafolimpik branşları
temsil eden spor dallarının yoğun olarak yayınlanması, bu branşlara ait
sporcuların hayatını takip eden ve yansıtan, sporu teşvik eden ve gençleri spora
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yönlendiren programların hazırlanması ve Türk
spor hayatının, amatör branş federasyonlarının
desteklenmesi, yerli ve milli spor kültürüne katkı
sağlamak amacıyla faaliyet göstermektedir.
Spor dünyasına sunulan bu yeni kanal, kimliğine
ve hedeflerine uygun olarak, gençlere sporu
sevdiren, engelli sporlarını teşvik eden, az bilinen
spor branşlarını tanıtmayı hedefleyen, yerli ve
milli değerleri esas alan spor kültürünü
desteklemeyi amaçlarken, sporun her rengini
7’den 77’ye hemen her yaştan izleyiciyle
buluşturmayı görev edinmektedir.

Kanalın yayın akışı için sporun faydaları, ülkemizde her yaşta spor yapma
imkânları ve amatör sporlarla ilgili merak edilenler hakkında belgesel ve
bilgilendirici kısa videolar hazırlanmaktadır. Yayın akışına yönelik çalışmalar
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Bakanlığımız ve TRT iş birliği çerçevesinde devam etmektedir. Federasyonlarla iş
birliği içerisinde hazırlanan akış, izleyicileri Türkiye’nin dört bir köşesinde
gerçekleşen müsabakalardan canlı yayınlar ile buluşturmaktadır.
TRT SPOR YILDIZ televizyon kanalı 21 Eylül 2019 tarihinden itibaren test
yayınlarını gerçekleştirmiş, 19 Mayıs 2021 tarihinde kanalın tanıtımı yapılarak bu
tarihten itibaren kanal resmî yayın sürecine başlamıştır.
Kanal faaliyete geçtiği günden bu yana,
 Uluslararası ve ulusal düzeyde 41 branşta toplam 1.756 adet canlı yayın
yapılmıştır.
 Haftalık 39 adet içyapım program izleyiciyle buluşturulmaktadır.
 Olimpiyat öncesi 2.123 dakika süreli, 354 bölümden oluşan 18 Program
yayınlanmıştır.
Kanal yayına geçtiği günden bu yana kanalda yayınlanan organizasyonlar şu
şekildedir:















Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları
Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları
Erkekler Ve Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası
Diamond Lig
Porsche Carrera Cup
Uci Uluslararası Bisiklet Yarışları
Wsbk (Süper Bike Dünya Şampiyonası)
Euroleague Kadınlar Basketbol Ligi
Dünya Güreş Şampiyonası
Dünya Boks Şampiyonası
Voleybol Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası
Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası
Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası
Dünya Halter Şampiyonası

218

Yıldızların Yolu Televizyon Programı
Yıldızların Yolu Televizyon Programı, gençlerimizi A’dan Z’ye futbol hakkında
bilgilendirerek onları hayallerinin peşinde koşmaya teşvik etmek amacıyla hayata
geçirilmiştir.
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Program kapsamında İstanbul’da, teknik direktörler eşliğinde tespit edilen 13-15
yaş aralığındaki 18 sporcu adayının izleyicilerin seyrinde kamp süreci başlamış,
gelişim süreçleri antrenör ve pedagog eşliğinde desteklenmiş olup en yetenekli,
disiplinli ve azimli 5 sporcu tespit edilmiştir.
90’ar dakikalık 13 bölümden oluşan program, 12 Haziran 2021 tarihinde TRT1
kanalında yayınlanmaya başlamış olup final bölümü 4 Eylül 2021 tarihinde
yayınlanarak sonlandırılmıştır.
Radyo Tiyatrosu
Radyo tiyatrosu kapsamında gönüllü gençlerimize 16
hafta boyunca toplamda 108 saatlik; hitabet, diksiyon,
ses ve tonlama (şan), ses efekti, radyo sahnesi ve
doğaçlama eğitimi verilmiştir. Aldıkları eğitim sonrası
Anton Çehov eserlerinden oluşan 5 adet radyo
tiyatrosu oyunu yayına hazırlanmıştır.

Yayına hazır olan 5 Anton Çehov eseri hakkında detaylı bilgiler aşağıdaki
şekildedir:
 Kutlama: Eser, 26 dakika 38 saniye uzunluğundadır. Oyunun tanıtımı için
dört başrol karakterinin sesinden 18 saniyelik dört tanıtım kaydı
oluşturulmuştur.
 Bir Evlenme Teklifi: Eser, 20 dakika 27 saniye uzunluğundadır. Oyunun
tanıtımı için üç başrol karakterinin sesinden 20 saniyelik üç tanıtım kaydı
oluşturulmuştur.
 Sigaranın (Tütünün) Zararları: Eser, 9 dakika 41 saniye uzunluğundadır.
Oyunun tanıtımı için 23 saniyelik bir adet tanıtım kaydı oluşturulmuştur.
 Sayfiyede Yaz: Eser, 12 dakika 45 saniye uzunluğundadır. Oyunun tanıtımı
için iki başrol karakterinin sesinden 20 saniyelik iki tanıtım kaydı
oluşturulmuştur.
 Ayı: Eser, 28 dakika 27 saniye uzunluğundadır. Oyunun tanıtımı için üç
başrol karakterinin sesinden 20 saniyelik üç tanıtım kaydı oluşturulmuştur.
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Radyo tiyatrosu eğitimini tamamlamış olan 18 kişilik gönüllü genç ekibimiz
Gençlik Radyosunda doğaçlama ve anonim eserlerin çalışmalarına devam etmekte
olup TersSahne adlı program her Salı ve Cumartesi günleri dinleyicilerle
buluşmaktadır.
Kamu Spotları ve Tanıtım Filmleri
Engellilere Sporun Teşvik Edilmesi Tanıtım Filmi; engelli bireylere spor bilincini
aşılamak ve engelli bireyler arasında spor faaliyetlerini artırmak amacıyla
televizyon gösterimi ve sosyal medya paylaşımlarına uygun tanıtım filmi
çekilmiştir.
Gönüllülük Kamu Spotu ve Tanıtım Filmi; 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü
münasebetiyle gençlere gönüllülük bilincini aşılamak ve gençler arasında
gönüllülük faaliyetlerini artırmak amacıyla televizyon gösterimi ve sosyal medya
paylaşımlarına uygun kamu spotu ve tanıtım filmi hazırlanmıştır.
Spor Belgeseli (Çare Spor 2) Televizyon Programı Hazırlık Çalışması
Genel izleyici kitlesine sporu sevdirmek ve spor alışkanlığı kazandırmak amacıyla
çeşitli yaş grubu ve cinsiyetlerden bireylerin gündelik hayatlarında yaptıkları spor
faaliyetlerine ilişkin deneyimlerini anlattığı, 13 bölüm videonun uzun ve kısa
versiyonları hazırlanmıştır.
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Söz konusu televizyon programı her yaştan izleyici kitlesine, düzenli olarak spor
yapmanın faydaları, sporla olumlu yönde değişen gerçek hayat hikayeleri ile
sporun teşvik edilmesi ve özendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.
Programın her bölümünde farklı yaş ve cinsiyetten, engelli veya engeli olmayan bir
bireyin gündelik hayatında uğraştığı spor branşına ilişkin hikayesi anlatılmıştır.
Çevre koşulları ve çekim ortamları gerçek ya da gerçeğe uygun koşullarda
gerçekleştirilmiştir.
Her bir bölüm videonun; uzun ve kısa versiyonu hazırlanmıştır.

Yayınlar
Basılı Yayınlar
Gençlerin kişisel ve kültürel alanlarda gelişimlerine katkı sunacak, eğitim
altyapılarını güçlendirecek, en önemli araçlardan birisi olan yayın faaliyetleri
konusunda Bakanlığımızca çeşitli çalışmalar yürütülmektedir.
Bakanlığımız yayınlarının tanıtıldığı ve kimi eserlerin tam metinlerinin bulunduğu
yayinlar.gsb.gov.tr adresi erişime açılmıştır.
Bakanlığımız yayınlarının başta gençlik merkezleri, gençlik ofisleri, kitap kafeler
ve Bakanlığımız faaliyetlerinde olmak üzere dağıtımı yapılmakta aynı zamanda
MEB’e bağlı okullar, STK’lar ile diğer kamu kurumlarına gönderimi yapılmaktadır.
Bu kapsamda; 2021 yılında 197 farklı eserin toplamda 574.750 adet basımı
gerçekleştirilmiştir.
Gençlik merkezleri, genç ofisler, kitap kafeler ve MEB’e bağlı okullar, çeşitli STK’lar
ve diğer kamu kurumlarına olmak üzere 587.716 adet eserin dağıtımı yapılmıştır.
Bununla birlikte; gençlere sosyal medya aracılığı ile başlatılan #tatildeokuyorum
etkinliği ve faaliyeti kapsamında 12.599 adet; Köy Okullarına Kitap Gönderimi
etkinliği ve faaliyeti kapsamında 21.628 adet eser dağıtımı gerçekleştirilmiştir.
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Gençlerin Kaleminden Bir Yunus Emre - Deneme Yazma Yarışması
Yunus Emre’nin vefatının 700. yıl dönümü olması münasebetiyle 30 Ocak 2021
tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Genelge ile 2021 yılının Cumhurbaşkanlığı
tarafından “Yunus Emre ve Türkçe Yılı” olarak ilan edilmiş ve Bakanlığımızca
“Yunus Emre” temasıyla bir deneme yarışması düzenlenmiştir.

Bu kapsamda gerçekleştirilen “Gençlerin Kaleminde Bir Yunus Emre” adlı deneme
yazma yarışması 13-25 yaş aralığındaki gençler arasında düzenlenmiştir.
Akademisyenlerden oluşan jürinin değerlendirmeleri sonucunda dereceye giren
gençlerimiz belirlenmiş, jüri tarafından seçilen ve ilk kırkta yer alan denemelerden
oluşan “Gençlerin Kaleminde Bir Yunus Emre” adlı eser Bakanlığımız yayını olarak
hazırlanmıştır.
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Prestij Eser “Sibirya Japon Denizi- Ege Hattında- Esaretten Özgürlüğe”
I. Dünya Savaşı sırasında Doğu cephesinde esir düşen 1.018 Türk askerinin
Japonya tarafından iade sürecinde yaşanan tarihi bir dayanışmayı anlatan prestij
eser Bakanlığımızca hazırlanmıştır.

Eserde Osmanlı’nın 1. Dünya savaşındaki genel durumu, savaştığı cepheler, verdiği
esir sayısı gibi genel bir girişin ardından Ruslara esir olanların günlüklerinden,
Genelkurmay Başkanlığı, Kızılay, Kızılhaç gibi kuruluşlardan elde edilen bilgilerle
yaşananlar ortaya konmaktadır. Ayrıca yolculuk sırasında yaşananlar, Japon
komutanın tüm ısrarlara rağmen Türk askerlerini Yunanlılara vermemek adına
onlarla birlikte esir konumunda kalması, Türk askerlerinin bu kadar zor koşullarda
vakarla sükûnetle bekleyişleri ele alınmaktadır.
Ecdadımızın çektiği sıkıntıları ve iki ülke arasındaki dayanışmayı konu alan kitap,
olayın 100. yılı nedeniyle bir hayli ilgi çekmiştir. Japonya’da gerçekleştirilen Tokyo
Olimpiyatlarında Sayın Bakanımız dostluk nişanesi olarak mevkidaşına bu değerli
eseri sunmuştur.
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Süreli Yayınlar
Gençlik Araştırmaları Dergisi
Gençlik alanında akademisyenler tarafından üretilen bilimsel çalışmalar için
Türkiye’deki tek tematik bilimsel platform niteliğinde olan Gençlik Araştırmaları
Dergisinin amacı uluslararası, disipliner ya da disiplinlerarası; özgün, bilimsel
çalışmalar için mecra olmak, gençlikle ilgili nitelikli tartışmalar üretmek ve
Türkiye’de gençlere yönelik politikaların geliştirilmesine katkı sağlamaktır.
Bu sebeple yayımlanacak çalışmalardan teknik yetkinliğin yanı sıra, gençlikle ilgili
tartışmalara yeni ve özgün katkılar sağlamaları da beklenmektedir. Böylelikle
Türkiye’de gençlik alanında çalışma yapan kişilerin ve/veya kurumların
yararlanacağı bir birikimin oluşmasına katkı sağlamak hedeflenmektedir.
Bu çerçevede;
 Gençlerin eğitim yönelimlerini ve bilgilenme kaynaklarını ortaya koyan,
 Gençlerin meslek edinme süreçlerine,
konumlanışlarına ve ihtiyaçlarına odaklanan,

iş

piyasası

içerisindeki

 Gençlere yönelik psikolojik, psikiyatrik, sosyolojik ve antropolojik içerikli
sorunları tespit eden, çözüm arayışlarına katkı sunan, (iv) gençlerin kimlik
oluşumlarını, boş zaman tercihlerini, suç yönelimlerini, sosyalleşme
pratiklerini ve akran ilişkilerini irdeleyen
yazılara yer verilmektedir.
2013 yılından itibaren yılda 3 sayı olarak yayımlanan derginin 2021 yılında “Salgın
ve Gençlik Özel Sayısı” hazırlanmıştır. Dergimiz 2020 yılı itibarı ile tümüyle dijital
yayın ortamına aktarılmış, hakemlik ve değerlendirme süreçlerinin tümü TÜBİTAK
ULAKBİM Dergipark sistemine taşınmıştır.
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Gençlik ve Spor Dergisi
Gençlik ve Spor Dergisi ile gençlerin edebiyat, kültür, sanat, spor, tarih, etkinlik,
hobi, kişisel gelişim, kültürel motifler ve değerler konularında zengin içeriklere
ulaşması, kendi içeriklerini üretmesi, keyifli vakit geçirirken nitelikli içerikler ile
buluşması amaçlanmıştır.

Gençlik ve Spor dergisi iki ayda bir yayınlanmakta olup dijital ortamda
ulaşılabilirlik açısından Bakanlığımız yayın faaliyetlerinin yer aldığı
https://yayinlar.gsb.gov.tr/ adresinde ve ‘Turkcell Dergilik Uygulaması’na
yüklenilerek IOS ve Android işletim sistemine sahip akıllı telefon ve tabletten de
16 Haziran 2021 tarihinden itibaren çevrim çi dijital okumaya açılmıştır.
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Araştırma Faaliyetleri
Türkiye Gençlik Atlası
Proje ile genç nüfusumuzun psikolojik ve sosyal gelişim ve değişimini düzenli
olarak belirlemeye ve gençlik profilini izlemeye yönelik boylamsal veri toplamak
ve gençlik politikalarının doğru ve etkin yönetimine katkı sağlanması
amaçlanmaktadır.
Türkiye Gençlik Atlası Temaları
 Aile, Akrabalık, Komşuluk ve Arkadaşlık İlişkileri
 Gündelik Yaşam Alışkanlıkları
 Toplumsal Aidiyet, Güven ve Dayanışma
 Sosyal Destek ve Toplumsal Bağlar
 Sosyal Sermaye
 Yaşam Doyumu ve Memnuniyeti
 Spor Kültürü
 Gönüllülük
 Girişimcilik
 Dijital Beceriler.
Gençlik Saha Araştırmaları
Gençliğin mevcut durumunun ve ileriye yönelik beklentilerinin tespit edilebilmesi,
gençlik ve spor alanında üretilen politikaların verimliliğini değerlendirebilmek
adına ihtiyaç duyulan gençlik ve spor araştırmaları, üniversiteler ve ilgili kurum ve
kuruluşlarla oluşturulan işbirlikleri çerçevesinde yürütülmektedir.
Yapılan Araştırmalar/İncelemeler/Faaliyetler
 Türkiye Gönüllük Araştırması
 Gençlik Profili Araştırması
 Kovid 19 ve Gençlik Araştırması
 Gençlerde Spor Kültürü
 Toplumsal Aidiyet Bağları
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 Yaşam Memnuniyeti
 Karantina Yurtları Araştırması
 Genç Gönüllüler Profil Araştırması
 Gönüllülük, Liderlik ve Sosyal Cesaret: Bir Gençlik Aktivizm Programı
Üzerine İnceleme
 Eğitim ve İstihdam Dışı Gençler Araştırması
 Türkiye Gençlik Profili Araştırması
 Serbest Zaman Alışkanlıkları
 E-Spor Araştırması
 Suriyeli Gençler Araştırması
Spor Araştırmaları Çağrı Programı
Gençlik ve spor alanında bilimsel araştırma ve geliştirme projelerinin niteliğini
artırmak, nitelikli insan kaynağı gelişimine katkıda bulunmak, gençlerin;
girişimciliğini desteklemek, bilime ilgisini artırmak, kişisel, bilimsel ve sosyal
gelişimine katkı sağlamak amacıyla Bakanlığımız ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
arasında 06/07/2021 tarihinde bir iş birliği protokolü imzalanmıştır.
Bu kapsamda Spor Araştırmaları Çağrısına çıkılmış olup bu çağrının amacı, sosyal
ve beşeri bilimler perspektifinden, spor ve sporla ilişkili tüm alanlarda yeni bilgi
üretilmesi, yenilikçi yaklaşımların geliştirilmesi, mevcut durum ve sorunların kanıt
temelli bilimsel verilerle ortaya konulması ve çözüm önerilerinin geliştirilmesine
yönelik bilimsel araştırma projelerinin desteklenmesidir.
Çağrı kapsamında sunulacak proje önerilerinde üretilecek bilgilerin ve
odaklanılacak sorunların bilimsel yöntemlerle ele alınması; özgün yaklaşımlar ve
çözüm önerileri geliştirilerek karar alıcılara ve uygulayıcılara katkı sağlayacak
politika önerilerinin sunulması beklenmektedir.
Günümüzde, sporun birçok farklı disiplin ile etkileşim içine girmesi nedeniyle spor
bilimleri çalışmalarına daha bütünsel ve kapsayıcı bir bakış açısıyla yaklaşılması
ve bu etkileşim ortamında spor ve sporla ilişkili konularda nitelikli bilimsel
araştırmaların gerçekleştirilmesi büyük bir önem arz etmektedir.
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Bu çerçevede, Spor Araştırmaları alanında TÜBİTAK’la kapsamlı bir çağrı programı
ve spor alanında bireysel girişimciliğin desteklenmesi gibi Türkiye’de ilk niteliği
taşıyan önemli çalışmalar başlatılmıştır.
Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen Spor Araştırmaları çağrısı için 119 farklı
üniversite olmak üzere yaklaşık 150 farklı kurumdan 1.213 akademisyen ve
araştırmacı tarafından başvuru yapılmış olup ayrıca spor bilimlerinin yanı sıra
biyomedikal, sinirbilim, biyoteknoloji, mekatronik, psikoloji gibi 60 farklı bilim
alanından toplam 456 proje başvurusu yapılmıştır.
Araştırma Projelerinin Ana Temaları
 Spor Eğitimi, Spor Elemanı Yetiştirmede Program Geliştirme ve Sporda
İstihdam
 Okul Spor Faaliyetlerinin Yapısı, İşleyişi ve Verimliliği
 Sporda Gönüllülük, Spor Kültürü, Sporun Toplum Sağlığı Üzerindeki Etkileri
ve Sporcu Sağlığı
 Sporda Şiddetin, Spor Yoluyla Şiddet ve Bağımlılığın Önlenmesi
 Özel Gereksinimli Bireylerin Spor Yoluyla Sosyal Hayata Katılımı
 Spor Yönetimi ve Politikası
 Sporda Tesisleşme, Türkiye’nin Sporda Tesisleşme Politikası ve Tesislerin
İşleyişi ile Verimliliği
 E-Sporun Toplumsal, Kültürel, Eğitsel ve Ekonomik Etkileri
Sosyal Etki Analizleri
Bakanlığımız tarafından yürütülen kurumsal faaliyetlerin ve kapsamlı projelerin
toplumsal
sonuçlarının
değerlendirilmesi
amacıyla
etki
analizleri
yürütülmektedir.
Gerçekleştirilen ölçme değerlendirme faaliyetleri, programlara iştirak eden
katılımcılar tarafından yapılan objektif değerlendirmelerden oluşmakta ve
raporlanmaktadır.
Katılımcıların yaptığı değerlendirmeler sonucunda programın olumlu ve olumsuz
özellikleri tespit edilmekle birlikte, yapılan ölçme ve değerlendirmenin ileriki
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dönemlerde uygulanacak projeler için Bakanlık adına yol gösterici nitelikte olması
hedeflenmektedir.
Gerçekleştirilen ölçme değerlendirme faaliyetleri ile Bakanlığımız tarafından
yürütülmekte olan proje, etkinlik, faaliyet ve eğitimlere katılan katılımcıların; yaş,
cinsiyet, eğitim durumu gibi bilgilerine ulaşmaya yönelik demografik bilgileri
edinilip, katılımcıların söz konusu programlara yönelik memnuniyetlerini ölçmeye
yönelik düzenlenen anket ve anket sonucu elde edilen verilerin değerlendirmesi
sağlanmaktadır.
Bu kapsamda gerçekleştirilen;
Sosyal Etki Analizleri:
 Limitless Makers Projesi Etki Analizi, Ağustos 2021
 Biz Bir Takımız Projesi Etki Analizi, Aralık 2021
Kurumsal Memnuniyet Araştırmaları:
 İstiklal Yürüyüşü Memnuniyet Ölçümü, Temmuz 2021
 Personel Eğitimi Memnuniyet Ölçümü, Temmuz 2021
 Gökyüzü Gözlem Şenliği Memnuniyet Ölçümü, Ağustos 2021
 Otizmli Çocuklar Kamp Etkinliği Memnuniyet Ölçümü, Ağustos 2021
Bir Usta 10 Çırak Projesi Memnuniyet Ölçümü, Eylül 2021

230

Burs, Kredi ve
Yurt
Faaliyetleri
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YURT HİZMETLERİ
Bakanlığımız 2022 yılı bütçesinde Yükseköğretim Programı için öngörülen ödenek
tutarı 22.886.617.000 TL olup bu ödeneğin 9.496.617.000 TL’si Yükseköğretim
Yurtlarında Barınma ve Beslenme alt programına, 13.390.000.000 TL’si ise
Yükseköğretimde Burs ve Kredi alt programına ayrılmıştır.

Yurt Hizmetleri
Yükseköğrenime devam eden öğrenciler yurtlarda, günümüz gereklerine uygun,
modern ortamlarda, huzur ve güven içerisinde ve ekonomik olarak
barındırılmakta; öğrencilerin sağlıklı ve dengeli beslenmeleri, sosyal, kültürel ve
sportif yönden gelişmeleri için gerekli olan her türlü hizmet yerine getirilmektedir.
Yükseköğrenim öğrencilerinin yurt ihtiyaçları tespit edilerek gerek yatırım
programı çerçevesinde yapım ve satın alma gerekse devir, tahsis, bağış, kiralama
ve ön protokolle kiralama şeklinde yurt binaları temini için gerekli çalışmalar
aralıksız sürdürülmektedir.
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Yükseköğrenim öğrencilerine sunulan yurt hizmeti, 1961 yılında 3 il 18 yurtta
toplam 5.182 yatak kapasitesi ile başlamıştır.
2002 yılı sonunda 77 il ve 59 ilçede toplam 190 yurtta 182.258 yatak
kapasitesinden, Ekim 2021 tarihi itibarıyla 81 il, 249 ilçe ve 5 adet KKTC’de olmak
üzere toplam 778 yurtta 734.239 yatak kapasitesine ulaşılmıştır.

Yıllar İtibarıyla Toplam Yatak Sayıları
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Ankara Çankaya Hacettepe Öğrenci Yurdu

233

2017

2019

2020

2021

Başvuru ve Yerleştirme
Covid-19 salgını nedeniyle üniversitelerin yüz yüze eğitime ara vermiş ve bu
sebeple yurtlarımızın açılamamış olması nedeniyle 2021-2022 eğitim-öğretim
döneminde daha önceki yıllarda yaklaşık 360.000 olan yurt başvurusu 624.237
olarak gerçekleşmiştir.
Antalya Konyaaltı Öğrenci Yurdu
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İlk yerleştirme tarihinden sonra haftada iki gün (Pazartesi-Perşembe) olmak üzere
yeni açılan yurtlara ve kayıt yaptırmayan öğrencilerin yerine yerleştirilmek üzere
yedek sonuçları açıklanmış ve açıklanmaya devam etmektedir.
Ayrıca, 14 Ekim 2021 tarihinde ek kontenjan, lisansüstü, özel yetenek, yatay-dikey
geçiş ve yabancı uyruklu öğrencilerin yurt başvuruları sonuçlanmış ve başvuran
19.920 öğrencinin, 14.347’si (%72,02’si) yurtlarımıza yerleştirilmiştir.

Yurt Yatırımları ve Ön Protokol
Gençlerimize otel konforunda yurt hizmetleri sunabilmek için Bakanlığımızın
bütün imkânları seferber edilmektedir. Yatırımlarımızın yanı sıra kiralama, ön
protokol, devir, tahsis vb. yollarla da yurt binaları temin edilmekte ve öğrencilerin
kullanımına sunulmaktadır.
Bakanlığımıza 2021 yılında yurt yapımları için 1.469.780.000 TL başlangıç ödeneği
tahsis edilmiş olup yıl içinde eklenen ödeneklerle birlikte toplam yatırım bütçesi
2.533.680.749 TL'ye ulaşmıştır.
Bu çerçevede; 2021 yılında yatırım yoluyla 31 adet 51.133 kapasiteli, kiralama, ön
protokol, devir tahsis vb. yollarla ise 13 adet 7.594 kapasiteli olmak üzere toplam
44 adet 58.727 kapasiteli yurt binası hizmete alınmış olacaktır.
 7 adet 11.533 kapasiteli yurt projesinin ihale çalışmaları,
 43 adet 38.709 kapasiteli yurt projesinin proje çalışmaları,
 32 adet 61.533 kapasiteli yurt projesinin ise yapım çalışmaları devam
etmektedir.

Yurt Hizmetlerinde Kalite Artışı
Öğrencilerimizin ev konforunda yaşamalarını sağlamak amacıyla ahşap mobilyalı,
bazalı, içerisinde banyo, tuvalet, mini buzdolabı, yanmaz özellikli yatak bulunan
yurtlar hizmete sunulmuştur.
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Temizlik, güvenlik ve 24 saat sıcak su imkânları yanında ortak ders çalışma
alanları, kantin, kafeterya gibi sosyal ortamlar da yurtlarımızda bulunmaktadır.

Öğrencilerimizin akademik çalışmalarına ve bilimsel araştırmalarına katkı
sağlamak amacıyla hızlı, güvenli ve ücretsiz olarak internete erişim imkânı
sağlanmaktadır.
Yeni yurt
binalarımız engelli öğrencilerin ihtiyaçlarını rahatlıkla
karşılayabilecekleri şekilde projelendirilirken, eski yurtlarda da engelli
öğrencilere yönelik fiziki iyileştirmeler yapılmış ve yapılmaya devam edilmektedir.
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Bu çerçevede; yeni yurtlarımız öğrencilerin konforlu bir ortamda barınmalarını
sağlayacak şekilde inşa edilmekte ve mevcut yurtlarımızda iyileştirme çalışmaları
devam etmekte olup iyileştirilmesi mümkün olmayan yurtlarımızın ise
kullanımından vazgeçilmektedir.
Bakanlığımız yurtlarının standardının ve sunulan hizmet kalitesinin
yükseltilmesinin yanı sıra yurtların güvenli olması ve öğrencilere sunulan diğer
hizmetler ve imkânlar nedeniyle öğrenciler ve aileler tarafından yurtlarımız
öncelikli olarak tercih edilmektedir. Geçmiş yıllarda doluluk oranı % 60-70 iken,
son yıllarda yurtlarımız %100’e yakın doluluk oranı ile hizmet vermektedir.

Öncelikli Barınma
Bakanlığımız yurtlarında












Şehit eşi ve çocukları,
Şehidin çocuğu yoksa bekâr kardeşleri,
Gazi ve gazi çocukları,
%40 ve üzerinde engel durumu olanlar,
Anne ve babası vefat etmiş olan yirmi beş yaşını geçmemiş öğrenciler,
Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde
barınarak tamamlayanlar,
Devlet koruması altında olanlar,
Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,
Bakanlık tarafından yurtlarda barınmada öncelikli olacak milli sporcu
belgesine sahip sporculara ilişkin belirlenen kriterleri taşıyanlar,
Gönüllü güvenlik korucusu olarak çalışan, çalışırken vefat eden veya
emekliye ayrılanların çocukları,
Her öğretim yılında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı
tarafından yapılan üniversitelere giriş sınavlarında her puan türünde, ham
puan bazında ilk 100’e giren öğrenciler

öncelikli olarak barındırılmaktadır.
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Barınma Ücreti
2021-2022 eğitim öğretim döneminde aylık yurt ücretleri yurt modeline bağlı
olarak 275 TL ile 450 TL arasında değişmektedir. Kıbrıs’ta bulunan yurtlarımızda
ise bu ücret 600 TL’dir.
Covid-19 salgınının ülkemizde de görülmeye başlandığı 2020 Mart ayı itibarıyla
üniversitelerin eğitim ve öğretime ara vermesiyle birlikte Bakanlığımız öğrenci
yurtlarında kayıtlı olan öğrencilerin yurtlarda barınmadıkları günlerin ücreti iade
edilmiştir. Ayrıca salgın boyunca yurtlarımızda barınmayan hiçbir öğrenciden yurt
ücreti alınmamıştır.

Ücretsiz Barınma
Bakanlığımız yurtlarında;
Şehit eşi ve çocukları,
Şehidin çocuğu yoksa bekâr kardeşleri,
Gazi ve gazi çocukları,
Anne ve babası vefat etmiş olan yirmi beş yaşını geçmemiş öğrenciler,
Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde
barınarak tamamlayanlar,
 Devlet koruması altında olan öğrencilerden






yurt ücreti ve güvence bedeli alınmamaktadır.

Uluslararası Öğrenciler
Bakanlığımız yurtlarında 07.10.2021 tarihi itibarıyla 187 ülkeden gelen 4.888
Türkiye burslusu, 171 YÖK burslusu, 127 Maarif Vakfı öğrencisi, 121 KKTC uyruklu
öğrenci ve kendi imkânlarıyla gelen 1.338 uluslararası öğrenci olmak üzere
toplamda 6.645 uluslararası öğrenci barındırılmaktadır.
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COVİD-19 SALGINI VE AFET DÖNEMLERİNDE
YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
Covid-19 salgını sürecinde yurtlarımız vatandaşlarımızın da kullanımına
sunulmuştur.
Bu süreçte 81 il 293 yurt müdürlüğünde;








Yurt dışından 97 ülkeden getirilen 65.824 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı,
7.428 Sağlık Bakanlığı personeli,
3.092 Adalet Bakanlığı personeli,
8.668 askeri personel,
4.325 tedbir amaçlı karantinaya alınan sivil vatandaş,
6.227 sosyal izolasyon ve gözlem merkezinde tedavi gören vatandaş,
50.236 zorunlu izolasyon altına alınan vatandaş

olmak üzere 145.800 kişi yurtlarımızda barındırılmıştır.
Bunun yanı sıra deprem, yangın, sel gibi afetlerde de yurtlarımız vatandaşlarımızın
ve kurtarma ekiplerinin hizmetine sunulmuştur.
İzmir depremi sonrasında; 849 arama kurtarma çalışanı ile 2.244 depremzede
vatandaşımız olmak üzere toplam 3.093 kişi; Elazığ depremi sonrasında ise 472
öğrenci; yaz aylarında Türkiye genelinde meydana gelen yangınlarda Antalya,
Muğla ve Aydın’da 2.310 yangınla mücadele ekibi görevlisi ve 764 afetzede olmak
üzere toplam 3.074 vatandaşımız; Karadeniz’de meydana gelen sel felaketinde ise
995 arama kurtarma ekibi görevlisi, 516 afetzede olmak üzere toplam 1.511
vatandaşımız Bakanlığımız yurtlarında barındırılmıştır.
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BESLENME VE BARINMA YARDIMLARI
Öğrenci Beslenme Yardımları
Yurtlarda barınan öğrencilerin sağlıklı ve dengeli beslenmelerini sağlamak
amacıyla sabah kahvaltısı ve akşam yemeği hizmeti açık büfe olarak sunulmakta,
bu hizmetlerin sağlıklı ve temiz bir ortamda yerine getirilmesi ve güvenli bir yemek
üretimi için gerekli tedbirler alınmaktadır. Ayrıca yemek saatleri dışında
kantinlerde kafeterya hizmeti verilmektedir.
Beslenme yardımı, yurtlarımızda barınan öğrencilere 2020-2021 eğitim-öğretim
yılında 5 TL’lik kahvaltı yardımı, 11 TL’lik akşam yemeği yardımı ile günlük 16 TL,
aylık 480 TL iken 9 Eylül 2021 tarihi itibarıyla 6 TL’lik kahvaltı yardımı, 13 TL’lik
akşam yemeği yardımı ile günlük 19 TL aylık 570 TL olarak uygulanmaya
başlanmıştır.

Yurt ücreti ve güvence bedeli alınmadan, öncelikli olarak barındırılan şehit ve gazi
çocukları, gazi öğrenciler, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığına bağlı sevgi evlerinde tamamlayan, devlet koruması altında olan
öğrenciler ile anne ve babası hayatta olmayan muhtaç öğrencilere günlük 29 TL
beslenme yardımı yapılmaktadır.
KKTC’deki yurtlarımızda barınan öğrencilerimize ise 2020-2021 eğitim ve öğretim
döneminde 5,5 TL’lik kahvaltı yardımı, 11,5 TL’lik akşam yemeği yardımı ile günlük
17 TL, aylık 510 TL olarak yapılır iken 9 Eylül 2021 tarihinden itibaren 6,50 TL’lik
kahvaltı yardımı, 13,50 TL’lik akşam yemeği yardımı ile günlük 20 TL, aylık 600 TL
olarak yapılmaktadır.
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Yurt ücreti ve güvence bedeli alınmadan barındırılan şehit ve gazi çocukları, devlet
koruması altında olanlar, anne ve babası vefat etmiş vb. öncelikli öğrencilerimize
günlük 29 TL beslenme yardımı yapılmaktadır.
2021 yılında Bakanlığımıza bağlı yurtlarda barınan 639.877 öğrenciye 42.558.608
kahvaltı ile 45.966.315 akşam yemeği olmak üzere toplam 88.524.923 öğün
karşılığında 749.639.915,29 TL beslenme yardımı yapılmıştır
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Ayrıca Kasım 2017 tarihinden itibaren vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu
yararına çalışan derneklere ait yükseköğrenim yurtlarında barınan öğrencilere de
beslenme yardımı yapılmaktadır.
2020-2021 eğitim döneminde günlük 16 TL beslenme ve aylık 270 TL barınma
yardımı olmak üzere toplamda 750 TL beslenme ve barınma yardımı yapılması
planlanmış ancak hem dünyada hem de ülkemizde görülen salgın nedeniyle
beslenme ve barınma yardımı yapılamamıştır.
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2021-2022 eğitim dönemi için ise günlük 19 TL beslenme ve aylık 280 TL barınma
yardımı olmak üzere toplamda 850 TL beslenme ve barınma yardımı yapılmaya
başlanmıştır.
2021-2022 eğitim döneminde 11 Ocak 2022 tarihi itibarıyla ülke genelinde faaliyet
gösteren 18 tane vakıf ve derneklere ait 82.336 kapasiteli 475 yurtta barınan
52.769 öğrenciye beslenme ve barınma yardımı yapılmaktadır.
Beslenme barınma yardımına dair iş ve işlemler; hızlı, güvenli, şeffaf bir şekilde
yürütülerek kırtasiyecilik ve bürokrasinin azaltılması amacıyla Bakanlık Bilişim
Sistemi üzerinden yürütülmektedir. Ayrıca ilgili mevzuatta yapılan değişiklik ile
beslenme ve barınma yardımı, öğrencilerin banka hesaplarına yatırılmaya
başlanmıştır.
Yurtlarımızda beslenme yardımının kullanımı parmak izi sistemiyle elektronik
ortamda yapılmaktadır.
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Günlük Beslenme Yardımı Katkısı (TL)
Yıllar

Yıllar İtibarıyla Öğrencilere Yapılan
Beslenme Yardım Miktarları
Akşam
Yemeği

Sabah
Kahvaltısı

Toplam

Devlet Koruması
Altındaki Öğrenciler

2002

0,50

0,50

3,50

2003

0,70

0,70

5,20

2004

1,25

1,25

6,25

2005

1,50

1,50

7,50

2006

1,50

1,00

2,50

8,50

2007

1,80

1,20

3,00

10,00

2008

2,00

1,30

3,30

10,30

2009

2,10

1,50

3,60

10,60

2010

2,40

1,60

4,00

13,00

2011

3,25

1,75

5,00

15,00

2012

4,00

2,00

6,00

16,00

2013

4,50

2,20

6,70

16,70

2014

5,00

2,30

7,30

17,30

2015

5,50

2,50

8,00

18,00

2016

6,50

3,00

9,50

19.50

2017

7,50

3,50

11,00

21,00

2018

8,50

4,00

12,50

22,50

2019

9,50

4,50

14,00

24

2020

11,00

5,00

16,00

26

2021

13,00

6,00

19,00

29

243

YÜKSEKÖĞRENİM ÖZEL BARINMA HİZMETLERİ
Gençlerin barınma ihtiyacının yanında sosyal ve kültürel faaliyetlerle gelişimlerine
katkı sağlayan Bakanlığımız bu alandaki tecrübelerini artık yükseköğrenim
öğrencilerine barınma hizmeti veren özel kurumlarda kalan öğrenciler için de
kullanacaktır.
5 Temmuz 2019 tarihinde yapılan kanun değişikliği ile yükseköğrenim düzeyinde
özel barınma hizmeti veren kurumların açılması ile hizmet ve faaliyetlerinin
denetlenmesi görevi Bakanlığımıza verilmiştir. Bu kapsamda; 5 Temmuz 2020
tarihi itibarıyla yükseköğrenim öğrencilerine barınma hizmeti veren 2.311 kurum
Bakanlığımız denetimine geçmiştir.
Gençlerimizin eğitim hayatlarında öğrenimleri süresince maddi ve manevi olarak
yanlarında olmayı görev edinmiş Bakanlığımız, barınma hizmeti veren özel
kurumların hizmet kalitesini artırmak ve buralarda kalan öğrencilerimizin yaşam
koşullarını daha da iyileştirmek için çalışmalarını sürdürmektedir. Bu kapsamda
hazırlanan Yükseköğrenim Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği yürürlüğe
girmiştir.
Aynı zamanda Bakanlığımız yurtlarında barınan öğrencilere sunulan beslenme ve
barınma desteğinin yanı sıra vergi muafiyeti tanınan vakıf ve kamu yararına
çalışan derneklere ait yurtlarda kalan öğrencilere de destek sağlanmaktadır.
Amacımız öğrencilerin daha iyi koşullarda kaliteli barınmalarını sağlamanın
yanında ekonomik, sağlıklı ve dengeli beslenme imkânı sağlayarak maddi ve
manevi olarak yaşam kalitelerini yükseltmek ve öğrenimlerini kolaylaştırmaktır.
08.10.2021 tarihi itibarıyla 2.076 kurum 311.725 kapasitesi ile yükseköğrenim
öğrencilerine özel barınma hizmeti vermektedir.
Bakanlık olarak yükseköğrenim öğrencilerine özel barınma hizmeti veren
kurumların hizmet kalitesini artırmak ve bu kurumlarda kalan öğrencilerin yaşam
koşullarını daha da iyileştirmek için denetleme ve ruhsatlandırma çalışmalarımız
devam etmektedir.
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Herhangi bir standardı ve denetimi olmayan hem öğrenci hem de resmi kayıtlı
işletmeler için tehlike arz eden kaçak kurumlarla mücadele, Bakanlığımızın
öncelikli hedefidir. Bu kapsamda hazırlanan İzinsiz Öğrenci Barındırma Faaliyeti
Gösteren Yerler Hakkında Genelge yayımlanarak 81 ilimize gönderilmiştir.
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BURS VE KREDİLER
Aylık Burs ve Öğrenim Kredisi Miktarları
1962 yılından itibaren yükseköğrenim öğrencilerine kredi verilmekte iken, 2004
yılından sonra müracaat eden tüm öğrencilere kredi, başarılı ve ihtiyaç sahibi
öğrencilere ise burs verilmektedir.
Yükseköğrenim bursu verme yetkisi 6 Mart 2004 tarihinde yürürlüğe giren 5102
sayılı Kanun ile Bakanlığımıza verilerek, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının
doğrudan burs verme yetkileri kaldırılmıştır. Böylece mükerrerlik önlenerek daha
fazla sayıda öğrenciye, daha fazla miktarda yardım yapılması imkânı sağlanmıştır.
İlk defa burs/kredi alacak öğrencilere her yıl Ocak ayında ödeme yapılmakta iken,
2016 yılından itibaren okulların açılmasıyla birlikte Ekim ayından geçerli olmak
üzere kredi ve burslar ödenmeye başlanmıştır.
Kredi/burs başvuruları e-Devlet aracılığı ile her yıl bir kez alınmakta olup
elektronik ortamda 12 kamu kurumundan bilgi alınarak, başvuru sahiplerinin
başarı ve sosyal durumları üzerinden değerlendirilmektedir.
Başvuru yapan öğrencilerin okul bilgileri YÖKSİS üzerinden, başarı durum bilgisi
ÖSYM üzerinden, sosyal durum ve gelir bilgileri ilgili Bakanlıkların veri
tabanlarından alınmakta ve değerlendirme otomatik olarak insan müdahalesi
olmadan yapılmaktadır.
Kredi/burs başvurularının değerlendirilmesinde; öğrencinin ve ailesinin gelir
durumu puanı, sosyal durum puanı ve başarı durum puanı toplamları üzerinden
işlem yapılmaktadır.
 Gelir durumu değerlendirilirken; öğrencinin ve ailesinin maaş/ücret gelirleri,
sahip oldukları konut, arsa ve işyerleri, mükellefiyetlik durumları, şirket
ortaklıkları, üzerlerine kayıtlı motorlu araçlar ve diğer gelirler (kira vb.)
incelenmektedir.
 Başarı durumu değerlendirilirken; yükseköğrenime ilk defa giren
öğrencilerin ÖSYM tarafından hesaplanan puan türü ve puanı, ara sınıflarda
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ise yükseköğretime kayıt yaptırdığı tarihteki puan türü ve puanı üzerinden
hesaplama yapılmaktadır. Yükseköğrenime yerleştirilmede esas alınan her
puan türü kendi içinde değerlendirilmektedir.
 Sosyal durumu değerlendirilirken; ailenin ikametgâh adresinde veya dışında
bulunan eğitim gören öğrenci sayıları, anne veya babanın vefat etme
durumları, anne-babanın boşanma durumları dikkate alınmaktadır.
Sistem tarafından yapılan değerlendirme sonrası başvurular puanlama esasına
göre sıralanmakta ve her yıl ödenek miktarı kadar ihtiyaç sahibi ve başarılı
öğrencilere burs, talep eden tüm öğrencilerimize de kredi tahsisi yapılmaktadır.
2002 yılında 451.550 öğrenciye yalnızca kredi verilmekte iken, 2021 yılında
1.000.032 (yurt içinde 976.465 ve yurt dışında 23.567) öğrenciye kredi ve 449.355
(yurt içinde 449.145 ve yurt dışında 210) öğrenciye ise burs olmak üzere toplam
1.449.387 öğrenciye burs veya kredi ödenmiştir.

Burs/Kredi Miktarı
650
550
470
400

500

425
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2016

2017

2018
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Yüksek lisans öğrencilerine aylık burs/öğrenim kredisi (aylık burs/öğrenim
kredisi miktarının 2 katı) 2020 yılında 1.100 TL olarak ödenmişken, 2021 yılında
ise 1.300 TL olarak ödenmektedir.
Doktora öğrencilerine aylık burs/öğrenim kredisi (aylık burs/öğrenim kredisi
miktarının 3 katı) 2020 yılında 1.650 TL olarak ödenmiş iken, 2021 yılında ise
1.950 TL olarak ödenmektedir.
Yurt dışında burs ve öğrenim kredisi alan öğrencilere öğrenim gördükleri ülkelerin
satın alma gücü paritesine göre belirlenen tutarlarda burs/öğrenim kredisi
ödemesi yapılmaktadır.
Burs Hizmetleri
2021 yılında yurt içinde ve yurt dışında 449.355 öğrenciye burs ödemesi
yapılmıştır.

449.355

Burs Alan Öğrenci Sayıları

54.724

2005

2021
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YILLAR

BURS
YURT İÇİ

YURT DIŞI

TOPLAM

1962–2002
2003
2004

54.724

54.724

2005

98.110

98.110

2006

135.497

135.497

2007

168.923

168.923

2008

181.490

181.490

2009

198.707

198.707

2010

234.130

234.130

2011

320.912

320.912

2012

348.774

331

349.105

2013

395.679

942

396.621

2014

359.583

707

360.290

2015

353.476

885

354.361

2016

377.994

829

378.823

2017

431.721

779

432.500

2018

451.151

600

451.751

2019

402.364

448

402.812

2020

414.018

264

414.282

2021

449.145

210

449.355

Öncelikli Burs Verilen Öğrenciler
Başarılı öğrencilerin desteklenmesi amacıyla;
 2004-2005 öğretim yılından itibaren ÖSYM sınavında bütün puan türlerinde
ilk 100’e giren öğrencilere,
 Sporu ve sporcuyu desteklemek amacıyla 2005–2006 ile 2018-2019
öğretim yılları arasında amatör spor dallarından herhangi birinde milli
olmuş öğrencilere,
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Sosyal devlet anlayışı gereğince,
 Şehit evli ise çocuklarına, bekâr ise kardeşlerine ve gazi bekar ise kendisine
evli ise çocuklarına,
 Anne ve babası vefat edenlere,
 Lise ve dengi öğrenimini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Sevgi
Evlerinde barınarak bitirenler ile
 % 40’ın üzerinde engeli olan öğrencilere
burs verilmektedir.
Diğer Burs Hizmetleri
Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Genel Müdürlüğüne; 3580
sayılı Kanun uyarınca, burs kontenjanı ayrılmakta olup 2020-2021 Eğitim-Öğretim
döneminde 5.004, Kanun tarihinden itibaren toplam 69.196 burs kontenjanı
ayrılmıştır.
2004-2005 ile 2020-2021 öğretim yılları arasında, üniversite seçme ve yerleştirme
sınavı sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türlerinde ilk 100’ e giren
toplam 7.352 öğrenciye normal aylık burs tutarının üç katı burs verilmiştir.
2005-2006 ile 2020-2021 öğretim yılları arasında yükseköğrenim öğrencilerinden
milli sporcu belgesi almış 15.202 amatör sporcuya normal aylık burs tutarının üç
katı burs verilmiştir.
2020-2021 öğretim yılında yükseköğrenim öğrencilerinden milli sporcu-B
kategorideki 194 sporcuya normal aylık burs tutarının iki katı burs verilmiştir.
2020-2021 öğretim yılında yükseköğrenim öğrencilerinden milli sporcu-C
kategorideki 475 sporcuya normal aylık burs tutarı kadar burs verilmiştir.
Bakanlığımız Aracılığı ile Diğer Kurum ve Kuruluşlarca Verilen Burslar
Genel bütçeli idareler ile özel bütçeli idareler dışında kalan kamu kurum ve
kuruluşlarının kendi mevzuatlarındaki kriterlere göre belirledikleri öğrencilere
burs ödemesi yapılmaktadır. Söz konusu ödemeler, ödenekleri ilgili kurum
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tarafından bir ay önceden Bakanlık hesabına aktarılması kaydı ile herhangi bir
kesinti yapılmadan sağlanmaktadır.
Kredi Hizmetleri
2021 yılında yurt içinde ve yurt dışında 1.000.032 öğrenciye öğrenim kredisi
ödemesi yapılmıştır.

Kredi Alan Öğrenci Sayıları

1.000.032

451.550

2002

2021

2021 Yılı Burs ve Kredi Alan Öğrenci Sayıları
1.449.387
1.000.032

449.355

Burs

Kredi

Toplam

2021 yılında toplamda 1.449.387 öğrenciye öğrenim kredisi ve burs ödemesi
yapılmıştır.
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YILLAR
1962–2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

ÖĞRENİM KREDİSİ
KATKI KREDİSİ
YURT İÇİ
YURT DIŞI TOPLAM
451.550
451.550
405.791
494.070
494.070
428.270
522.670
522.670
459.595
537.031
537.031
481.011
569.276
569.276
505.348
572.552
572.552
451.842
578.009
578.009
466.492
587.131
587.131
474.792
611.903
611.903
478.601
592.582
592.582
494.024
667.359
4.106
671.465
509.801
706.512
6.780
713.292
865.309
10.544
875.853
1.000.483
16.422
1.016.905
1.127.836
22.857
1.150.693
1.163.467
27.389
1.190.856
1.140.632
30.875
1.171.507
1.159.828
30.372
1.190.200
1.144.070
28.058
1.172.128
976.465
23.567
1.000.032

Kredi ve Burs Ödemeleri
Öğrenciler burs ve kredilerini T.C. Ziraat Bankası bankamatik kartı ile ATM’lerden
süre tahdidi olmaksızın, istedikleri zamanda, ATM olmayan yerlerde ise T.C. Ziraat
Bankası şubesinden masraf ödemeden alabilmektedirler.
Kredi ve burs ödemeleri öğrencinin T.C. Kimlik numarasının son rakamına göre
ödenmekte olup
 Son rakamı 0 olanlar her ayın 6’sında
 Son rakamı 2 olanlar her ayın 7’sinde
 Son rakamı 4 olanlar her ayın 8’inde
 Son rakamı 6 olanlar her ayın 9’unda
 Son rakamı 8 olanlar her ayın 10’unda almaktadır.
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Yeni tahsis yapılan öğrencilere her yıl mali yılbaşından sonra ilk ödemeler
yapılmakta iken, 2016-2017 öğretim yılından itibaren ilk ödemeler Ekim ayından
itibaren yapılmaya başlanmıştır.

Kredi ve Burs Ödemelerinde Sağlanan Kolaylıklar
Kredi ve burs başvuruları internet üzerinden yapılmakta olup başvuru yapan
öğrencilerin başarı durumu ile ailelerinin gelir ve sosyal durumları 12 kamu
kurumundan elektronik ortamda araştırılarak değerlendirme işlemleri hızlı ve
güvenli bir şekilde yapılmaktadır.
Öğrencilerin kredi ve burs ödeme durumları ile öğrenim ve katkı kredisi borçları
hakkındaki güncel bilgiler Bakanlığımız internet sayfası ve e-Devlet
(www.turkiye.gov.tr) sayfasında yayımlanmaktadır.
Burs ve öğrenim kredisi ödemeleri öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son
rakamına göre her ayın 6’sı ile 10’u arasında yapılmaktadır.
Öğrenim kredisi veya burs almaktan vazgeçmek isteyen öğrencilerimize e-Devlet
üzerinden vazgeçme işlemi yapabilme imkânı sağlanmıştır.
Bunun yanında, öğrencilere burs ve kredi taahhüt senetlerini www.turkiye.gov.tr
internet adresi üzerinden e-Devlet şifreleri ile ücretsiz olarak onaylama imkânı
getirilmiştir.
2016 yılından itibaren erteleme istekleri e-Devlet üzerinden alınmaya
başlanmıştır.
2017 yılında erteleme sonrası oluşacak yeni borcun hesaplanabilmesi için e-Devlet
üzerinden borç hesaplama simülatörü uygulamasına geçilmiştir.
2020 yılında 7256 sayılı Kanun ile kredi borçlularına yeniden yapılandırma imkânı
sağlamıştır.
7326 sayılı Kanun; 03.06.2021 tarih ve 7326 sayılı yasa ile kredi borçlularına
yeniden yapılandırma imkânı sağlamıştır. Maliye Bakanlığı, vergi daireleri ve mal
müdürlükleri tarafından uygulanmaktadır.
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YÜKSEK ÖĞRENİM ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK OLARAK
DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİ İLE SOSYAL,
KÜLTÜREL VE SPORTİF FAALİYETLER
Bakanlığımız yurtlarında kalan öğrencilerin boş zamanlarını verimli geçirmelerine
yardımcı olmak; motivasyonu yüksek, zamanı iyi yöneten, başarıya odaklanan
bireyler olarak beden ve ruh sağlıklarının korunmasını, geliştirilmesini, onlara
disiplinli çalışma alışkanlığı kazandırılmasını, yeteneklerini keşfetmesini, sosyal
duyarlılıklarının ve becerilerinin sağlıklı bir şekilde geliştirebilmelerinin ve spora
ve sanata ilgi duymalarının sağlanması amacıyla eğitim, sosyal, kültürel, sportif ve
gönüllülük faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.
2021 yılı itibari ile yurtlarımızda 10.107 faaliyet gerçekleştirilmiş olup 394.656
öğrencimiz yurtlarımızda gerçekleştirilen eğitim, sosyal, kültürel, sportif ve
gönüllülük faaliyetlerine katılım sağlamıştır.

Öğrencilere Yönelik Gerçekleştirilen Psiko-Sosyal Destek Hizmetleri
Yurtlarımızda görev yapan sosyal çalışmacı ve psikologlar, yurtlarda kalan
öğrencilerin ekonomik, sosyal, psikolojik ve akademik sorunları ile ihtiyaçlarının
belirlenmesine, çözümlenmesine; üniversite, yurt ve çevresiyle karşılıklı uyum
sağlamalarına; hayat şartlarının iyileştirilmesine yardımcı olmak amacıyla bireysel
görüşme, grup çalışmaları ve toplumla çalışma tekniklerini kullanarak mesleki
çalışmalar yapmaktadır.
Öğrenciler sosyal ve psikolojik danışmanlık servislerine psikolojik sorunları,
ekonomik sorunları, uyum sorunları, iletişim sorunları, ders çalışma teknikleri,
mezuniyet ve gelecek kaygıları, dikkat dağınıklığı ile oda arkadaşlarıyla yaşanan
sorunları vb. nedenlerle daha sık müracaat etmektedir. Bu kapsamda; yurt
müdürlüklerinde 70 sosyal çalışmacı ve 52 psikolog görev yapmaktadır.

Dini Danışmanlık Hizmetleri
26 Şubat 2015 yılında Bakanlığımız ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında
imzalanan protokol çerçevesinde gençlerimizin yüce dinimiz İslam ile ilgili her
konuyu doğru yollardan öğrenmeleri amacıyla 81 ilde 515 yurt müdürlüğünde
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toplamda
618
Diyanet
görevlendirilmiştir.

İşleri

Başkanlığı

personeli

yurtlarımızda

Görevlendirilen dini danışmanlar milli ve manevi değerler konusunda yeterli bilgi
birikimine sahip olmak, gençlerle sağlıklı iletişim kurabilme kabiliyetine haiz
olmak ve bilginin pratiğe aktarılması konusunda onlara rol model olmak gibi
nitelikleri barındırmaları dikkate alınmıştır.
Faaliyet
sayısı

AKADEMİ EĞİTİM FAALİYETLERİ

Öğrenci
sayısı

KURSLAR
Dil Kursları, El Sanatları Kursları, Mesleki Gelişim
Kursları, Müzik ve Görsel Sanatlar Kursları, Türk İslam
Sanatları Kursları

1.130

34.726

451

8.032

1.026

16.472

DİN VE DEĞERLER EĞİTİMİ FAALİYETLERİ
Kur’an-ı Kerim, Temel Dini Bilgiler, Hz. Peygamberin
Hayatı, Makam, Dini Musiki, Esma-i Hüsna, Fıkıh ve
Güncel Hayat, Hz. Peygamberler ve Ehlibeyt Sevgisi,
İslam Ahlakı, İş ve Meslek Ahlakı, Peygamber Duaları ve
Değerler Eğitimi Kursları
ATÖLYELER
İnsan
ve
Toplum
Atölyeleri;
Duygularımı
Yönetebiliyorum, İnsan ve Ötesi, Abide Hanımlar, Adabı
Muaşeret, Felsefe, Köprü İnsanlar, Psikoloji, Sosyoloji,
Tarih, Tüketim Çarkları Atölyesi vb.
Dini İlimler Atölyesi; İlahiyat, Hadis, İslam Felsefesi,
İslam Tarihi, Kelam, Siyer, Tasavvuf, Tefsir vb.
Edebiyat Atölyeleri; Necip Fazıl, Safahat, Hitabet,
Medeniyetimizin Kurucu Metinleri, Mesnevi, Kitap vb.
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GELİN TANIŞ OLALIM GEZİLERİ
ULUSLARARASI ÖĞRENCİ PROJELERİ

245

15.164

73

1.035

BİLGİDEN BİLİNCE KONFERANSLARI
Tarih ve Medeniyet, Edebiyat, Enerji Verimliliği, Gençlik
Psikolojisi, Sağlık, İlahiyat, Eğitim, Kültür, Sanat, Sosyal
Güvenlik, Spor Ahlakı, Bilim, Teknoloji, Siber Güvenlik,
Tütünle Mücadele, Madde Bağımlılığı ile Mücadele, Vergi
Bilinci, Kariyer Planlama vb.

AKADEMİ EĞİTİM FAALİYETLERİ TOPLAMI

2.108

86.744

5.033

162.173

Faaliyet
sayısı

Öğrenci
sayısı

SOSYAL, KÜLTÜREL VE GÖNÜLLÜLÜK FAALİYETLERİ
SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ
Yaşlılarla İlgili Çalışmalar; “Tecrübeye Kulak Ver, Yalnız Değilsiniz” Projesi
Engellilerle İlgili Çalışmalar; “+1 Arkadaşım, İki Elin Sesi Var, Maça
Gidiyoruz, Sesli Kütüphane, Özgürlüğe Kapak Aç” Projesi
Çocuklarla İlgili Çalışmalar; “Eğitim Gönüllüleri, Hayaller Gerçek Olsun,
Hayata Renk Kat, Şifa Oyuncakları, Uçurtma Şenliği, Oyun Arkadaşım”
Projesi
Hayvanlarla İlgili Çalışmalar; “Gönül Sarayı” Projesi

1.483

53.567

635

27.979

Bağış ve Yardım Kampanyaları; “Isıtan Eller, Sadaka Taşı, Komşum,
Kardeşimin Dolabı” Projesi
Şehitler, Şehit Yakınları ve Gazilerle İlgili Çalışmalar
Kızılay ve Yeşilay Faaliyetleri, Farkındalık Yürüyüşleri
Çevre faaliyetleri; KYGM Ormanı, Atık Toplama, Çevre Temizliği, Hobi
Bahçeleri.
ÖNEMLİ GÜN VE HAFTALAR
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10 Kasım, Aşure Günü, Çanakkale Zaferi, Dünya Kadınlar Günü, Gençlik
Haftası, İstanbul’un Fethi, Kut’ül Amare Zaferi, Kütüphaneler Haftası,
Mehmet Akif’i Anma ve İstiklal Marşının Kabulü, Mesleki Günler, Mevlana
Haftası, Orman Haftası, Sivil Savunma Günü, Türk Dil Bayramı, Yunus Emre
Haftası
GEZİ VE KAMP PROGRAMLARI
Dini Mekân ve Manevi Şahıslara (Ecdada Vefa) Yönelik Geziler, Doğa
Gezileri, Kültürel Geziler, KYGM Tematik Kış Kampı, Şehitlik Ziyareti,
Piknik, Tarih ve Medeniyet Gezileri

212

6.581

581

41.859

392

44.774

15

784

HASBİHAL PROGRAMLARI

247

12.061

KURUM DIŞI FAALİYETLER

57

3.736

3.622

191.341

6

2.039

641

19.005

MİLLİ-DİNİ GÜN VE BAYRAMLAR
15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Günü, 19 Mayıs Gençlik ve Spor
Bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Beraat Kandili, Kadir Gecesi,
Kurban Bayramı, Mevlid Kandili(Mevlidi Nebi), Miraç Kandili, Ramazan
Bayramı, Regaip Kandili
KÜLTÜREL VE SANATSAL PROGRAMLAR
Belgesel İzleme, Mezuniyet Töreni, Müzik Dinletisi, Sergiler, KYK Kültür
Sanat Sokağı, Sinema İzleme, Şiir Dinletisi, Tiyatro izleme
YARIŞMALAR
Bilgi Yarışması, Siber Beyin Yarışması, Şiir Yarışması

SOSYAL, KÜLTÜREL VE GÖNÜLLÜLÜK FAALİYETLERİ TOPLAMI
ÇINARALTI GENÇLİK SÖYLEŞİLERİ
Anadolu’nun Mihenk Taşları, Asırlardır Sönmeyen Kandiller, Aslında Neler
Oluyor, Eski Vatan, Gül ve Ateş, İşte O An, Kendine İyi Bak, Modern
Zamanın Prangaları, Nebinin ayak İzleri, Eksen Türkiye, Radyoda Yurttan
Sesler, Tiyatro Sporu, Vefa Günleri, Yapay Zekâ Nesli, Yaşayan Hazineler
SPORTİF FAALİYETLER
Basketbol, Voleybol, Futbol, Masa Tenisi, Atletizm, Bilardo, Satranç,
Yüzme, Jimnastik, Aerobik, Step, Boks ve Uzakdoğu Sporları, Kort Tenisi,
Dart, Badminton, Pilates, Güreş, Bilek Güreşi, Okçuluk
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TURNUVALAR
Yurt İçi Turnuvalar, İl İçi Yurtlararsı Turnuvalar, İllerarası Turnuvalar
(Atletizm, Badminton, Basketbol, Bilardo, Bilek Güreşi, Dart, Futbol, Futsal,
Masa Tenisi, Okçuluk, Satranç, Voleybol
TÜM FAALİYETLERİN TOPLAMI
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803

20.108

10.105

394.666

Spor
Faaliyetleri
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SPOR FEDERASYONLARINA, SPOR KULÜPLERİNE VE
SPORCULARA VERİLEN DESTEKLER
2020 Olimpiyatlarına
Ödenmesi

Katılması

Muhtemel

Sporculara

Harçlık

Yaz ve kış paralimpik oyunlarına hazırlanmak amacıyla olimpik ve paralimpik spor
dallarında 8.000 sporcunun tespit edilmesine, bu sporculara verilecek harçlık
miktarının belirlenmesi ile sportif amaçlı beslenme, barınma ve yol giderlerinin
karşılanmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen 25/05/2021 tarihinde Resmi
Gazete’de yayımlanan 31491 sayılı Olimpik ve Paralimpik Sporcu Yetiştirilmesine
Dair Yönetmelik kapsamında belirli şartları taşıyan sporculara harçlık ödemeleri
yapılmaktadır.
Bu kapsamda sporculara 2021 yılında 40.085.578,29 TL ödeme yapılmıştır.

Kulüplere Yardım
Nakdi Yardımlar
Spor altyapısının geliştirilmesi ve amatör spor kulüplerinin desteklenmesi
amacıyla spor kulüplerine yapılan yardımlar aralıksız olarak sürdürülmektedir.
2021 yılında Bakanlığımızca 6.704 spor kulübüne 61.772.000 TL nakdi yardım
yapılmıştır.
2002-2021 yılları arasında Bakanlığımız tarafından 30.867 spor kulübüne
319.601.865 TL nakdi yardım yapılmıştır.
Ayni Yardımlar (Spor Malzemesi)
2021 yılında spor kulüpleri, okullar, kurum ve kuruluşlara olmak üzere
21.057.195,38 TL tutarında ayni (spor malzemesi) yardım yapılmıştır.
Sponsorluk
Sponsorluk faaliyetlerinin hedefi; Bakanlığımızca yürütülen sponsorluk
faaliyetleri ile ilgili gerekli talimatların hazırlanması, sponsorluk resmi internet
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sayfası üzerinden sponsorluk ile ilgili bilgi ve dokümanların paylaşılması,
sponsorluk iş ve işlemleri ile ilgili istatistiki verilerin toplanması, bakanlık merkez
ve taşra teşkilatı ile federasyonlara, spor kulüplerine ve sporculara sponsorluk ile
ilgili bilgilendirme yapılması, eğitim verilmesi, sponsorlukla ilgili iş ve işlemlerin
mevzuata uygun olarak yürütülmesi ve sponsorluğun ülke genelinde tanıtılmasını
sağlamaktır.

SPONSORLUKLARIN TÜRÜNE GÖRE DAĞILIMI
₺3.362.596,00
2%
29

GENEL TOPLAM:
1.944.871.489,27 TL
Ayni

Nakdi

232
₺190.427.150,55…
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SPOR ALANINA İLİŞKİN PROJELER
Milli Sporcuların Yükseköğrenimine Yönelik Olarak Bakanlığımız ile
Vakıf Üniversiteleri Arasında İşbirliği Protokolünün İmzalanması
Ülkemizde nitelikli sporcuların yetişmesine katkı sağlamak, spor dallarında üstün
başarılı adaylara spor bilimleri dışında farklı kariyer imkânları sunmak ve
sporculara yükseköğretime geçişlerinde destek olmak amacıyla 28 Kasım 2019
tarihinde 28 vakıf üniversitesinin katılımıyla, "Vakıf Üniversitelerinden Türk
Sporuna Yükseköğretimde Yüzde Yüz Destek" projesi hayata geçirilmiştir.

2021 yılı itibarıyla Bakanlığımız ile 75 vakıf üniversitesi arasında imzalanan
mutabakat metni doğrultusunda üniversite çağında olan olimpik ve paralimpik
branşlarda uluslararası müsabakalarda başarılı olan milli sporcularımıza eğitim
gördükleri süre boyunca %100 burs imkânı sağlanmıştır.
Bu kapsamda; 2020 YKS sonuçlarına göre 18 spor federasyonundan 76 milli
sporcumuz 26 vakıf üniversitesine, 2021 YKS sonuçlarına göre 12.10.2021 tarihi
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itibarıyla 20 spor federasyonundan 67 milli sporcumuz 22 vakıf üniversitesine
yerleşerek %100 burslu olarak okumaya hak kazanmıştır.
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Ayrıca, Bakanlığımız ile özel öğretim kurumları arasında imzalanan protokoller
neticesinde ilk ve ortaöğretim çağındaki sporcu öğrencilerin, sportif başarılar elde
etmeleri halinde özel öğretim kurumlarında ücretsiz okuma hakkından
faydalanabilmeleri sağlanmıştır.

Yüzme Bilmeyen Kalmasın
Olimpik branşların en önemlilerinden biri olan yüzmeye, Bakanlığımızca özel bir
önem verilmektedir. Proje ile çocuklar başta olmak üzere yüzme bilmeyen tüm
vatandaşlarımızın proje kapsamında yüzme öğrenmelerini sağlamak, yüzme sporu
sayesinde vatandaşlarımızın fiziksel ve ruhsal yönde gelişimlerine katkıda
bulunmak ve ülkemizde yüzme bilmemeye bağlı can kayıplarının önüne geçmek
amaçlanmaktadır.
Bu nedenle; Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi hayata geçirilmiş ve 1.500.000
kişiye yüzme öğretilmesi hedeflenmiştir.

263

2021 yılı itibarıyla 2.849.390 vatandaşımıza ücretsiz yüzme eğitimi verilmiştir.
Proje ile birlikte yetenek seçimi de aynı anda yapılmaktır. Yetenekli sporcuların bu
proje içerisinde keşfedilmesi ve yüzme sporuna yönlendirilmesi sağlanmaktadır.
Proje Bakanlığımıza ait yüzme havuzlarının yanı sıra diğer kamu kurum ve
kuruluşlarının yüzme havuzları ve 59 ilimizde kurulan toplam 245 adet portatif
havuzlarda gerçekleştirilmektedir.
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On Bin Pota
Lisanslı sporcu sayılarının artırılması, sporun toplumun her kesimine
yaygınlaştırılması ve sporla ilgili kaynakların etkin ve verimli şekilde kullanımının
sağlanması amacı ile uluslararası standartlara uygun, modern mimariye sahip
tesisler yapılmaktadır. Bunun yanı sıra vatandaşlarımızın ikametine en yakın
yerde, kolay ulaşabileceği tesislerde spor yapabilmesi amacı ile "On Bin Pota
Projesi" başlatılmıştır.
Projeler asgari 322 m2'lik alanda basketbol, ayak tenisi, badminton gibi çok amaçlı
aktivitelere uygun spor alanlarında uygulanmaktadır.
Proje kapsamında 3.095 mahallemize pota
mahallemizde de pota yapımı devam etmektedir.
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yapımı

tamamlanmış,

766

İthal Spor Malzemelerinin Yerlileştirilmesi
Yurt dışında üretimi yapılan spor malzemelerinin; Bakanlığımızca sporun
yaygınlaştırılması, kullanılan spor ekipmanlarının ülkemizde prototiplerinin
hazırlanıp üretiminin yapılarak ithal malzeme yerine daha düşük fiyatlarla ihtiyaç
duyulan spor malzemelerinin yerli kaynaklardan temini ve uzun vadede dünya
piyasalarına ihracatının da yapılabilmesini sağlamak amacıyla “İthal Spor
Malzemelerinin Yerlileştirilmesi” projesi uygulamaya konulmuştur.

Yurt dışından ithal edilen spor malzemelerinin ülkemizde prototiplerinin
üretilmesi konusunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile projenin ilk ayağı olarak
modern pentatlon silahı ve hedef sistemleri prototipi üretilmiştir.
Seri üretime geçilmesi, ihtiyacın karşılanması ve ihracat ürünü haline
dönüştürülmesi hedeflenmektedir. Bu çerçevede iki tip lazer silahı ve lazer hedef
sistemi prototipi üretimleri tamamlanmıştır.

Okul Spor Faaliyetleri
Okul spor faaliyetleri 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılında 21 branşta düzenlenirken
2019-2020 61 spor dalında 179 Grup, 20 Yarı Final ve 19 Türkiye Birinciliği olmak
üzere toplam 218 ulusal organizasyon şeklinde düzenlenmiştir.
Okul spor faaliyetlerine katılan öğrenci sporcu sayısı, 2011-2012 sezonunda
532.417, 2012-2013 sezonunda 687.145, 2013-2014 sezonunda 1.053.363, 20142015 sezonunda 1.077.313, 2015-2016 sezonunda 1.569.228, 2016-2017
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sezonunda 2.225.946, 2017-2018 sezonunda 2.214.651, 2018-2019 sezonunda
2.391.900 ve 2019-2020 sezonunda salgın nedeni ile 1.309.450 olmuştur.
2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Okul Spor Faaliyetleri ise 06.09.2021 tarihi
itibariyle başlatılmış olup 61 spor dalında 308.929 öğrencimiz faaliyetlere
katılmış; 437 grup, 60 yarı final ve 175 Türkiye birinciliği olmak üzere 672 ulusal
faaliyetin düzenlenmiştir.

Okul Spor Kulüpleri
Bakanlığımızca yapılan çalışmalar sonucunda öğrencilerin spora katılımlarının
sağlanması amacıyla okul spor kulüplerinin artırılması hedeflenmiştir. 2004
yılında kurulmaya başlanan okul spor kulüplerinin sayısı 2021 yılında 2.043’e
ulaşmıştır.

Sportif Yetenek Taraması
Bakanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü
kapsamında 8-10 yaş grubu çocuklarımızın spora yönlendirilmesi amacıyla Sportif
Yetenek Taraması Projesi hayata geçirilmiştir.
Bu programın amacı;
 Sağlıklı ve hareketli bir yaşamın gereği olarak toplumda spor yapma
kültürünün yerleştirilmesi,
 Sporun geniş kitlelere yaygınlaştırılmasıyla çocuk ve gençlere sporu
sevdirerek onların sporla tanıştırılması,
 Spora başlama yaşında bulunan yetenekli çocukları tespit ederek spor
branşlarına yönlendirilmesi ve üst düzey sporcu olarak yetiştirilmelerinin
sağlanmasıdır.
2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı döneminde taramalar sonucu spora yatkın bulunan
12.677 çocuğumuzun 276’sı, (138 kadın-138 erkek) 46 ilde bulunan Sporcu Eğitim
Merkezlerinde ilgili branşlara gündüzlü statüde yerleştirilmiştir.
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2018-2019 grubu 19.828’i erkek, 18.062’si kadın olmak üzere toplam 37.890
öğrencinin Covid-19 salgını nedeniyle yarım kalan spor eğitimleri 18 Ekim 2021
tarihinde salgın önlemleri alınarak yeniden yüz yüze yapılmaya başlanmıştır.
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Spora yönlendirmelerin daha doğru bir şekilde yapılmasına katkı sağlamak ve
branş bazında ön plana çıkan parametrelerin aktif sporcular üzerinden neler
olduğunu ortaya koyabilmek amacıyla Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri
(TOHM) ve Sporcu Eğitim Merkezleri (SEM) uhdesinde bulunan başarılı 1.989’u
erkek, 857’i kadın toplam 2.846 sporcu program kapsamında davet edilmiş ve
2102’si 10-30 Nisan 2021 tarihleri arasında test ve ölçümlerini tamamlamıştır.
SEM ve TOHM'larda gündüzlü ve yatılı branş eğitimlerine devam eden performans
sporcularımızın Sportif Yetenek Taramasında kullanılan 14 parametre test ve
ölçümün yönlendirmeye dayanak oluşturması amacıyla modelleme adıyla
yapılmıştır.
Sportif Yetenek Taraması Programı kapsamında uygulanan spor eğitimlerinin
güncel yaklaşımlarla geliştirilmesi ve spora yatkın bulunan öğrencilere daha etkili
bir eğitim verilebilmesi amacıyla Sporcu Kimliği Geliştirme Eğitim Programı adı
altında başlatılan çalışmalar, bilim insanlarının yer aldığı komisyon aracılığıyla
devam etmektedir. Program “Uzun Vadeli Sporcu Gelişimi”, “Pozitif Gençlik
Gelişimi” (Gelişimsel Spora Katılım Modeli) ve “Mükemmeliyet Geliştirmenin
Psikolojik Özellikleri” modellerine dayanmaktadır.
8-9 yaş grubu sporcuların gelecekteki sporculuk kariyerleri için güçlü bir temel
atmayı hedeflemektedir. Eğitime katılan öğrencileri eğitecek antrenörlerin bu
programda ortaya konulan temel ilkeler doğrultusunda antrenmanlarını
planlamaları, uygulamaları ve sporcularının gelişimlerini takip etmeleri
beklenmektedir.
8-12 yaş grubu tüm öğrenciler için özel olarak hazırlanan, evde kendi başlarına
yapabilecekleri içerisinde eğitsel oyunlar,
güç, esneklik, denge ve koordinasyonlarını
dinç tutacak egzersizlerin yer aldığı
#Yeteneğini Keşfet Programı 44 bölüm
halinde tamamlanarak TRT Spor 2 kanalında
yayınlanmıştır. Salgın nedeniyle yüz yüze
eğitimlerine
ara
verilen
55.700
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çocuğumuzun uzaktan eğitimlerine 1937 antrenör eşliğinde devam edilmiştir.
T.C Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında imzalanan
protokol gereğince sosyal hizmet kuruluşlarında yer alan 7-12 yaş grubu 4547
çocuğa, spor branşlarına yatkınlıklarını belirlemek amacıyla sportif yetenek
taraması kapsamındaki test ve ölçümler 13-30 Eylül 2021 tarihleri arasında
yapılmıştır.
2021-22 grubu 1.268.677 öğrencimizin test ve ölçümlerinin program takvimine
uygun olarak Şubat-Haziran 2022 tarihlerinde tam zamanlı olarak yapılması
planlanmaktadır.

Koşabiliyorken Koş
Türkiye genelinde gerçekleştirilen Koşabiliyorken Koş Projesi, Bakanlığımız spor
tesis ve alanlarının yanı sıra yerel yönetimler ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait
açık ve kapalı alanlarda haftada üç gün her yaştaki vatandaşlarımıza açık ve
ücretsiz olarak uygulanmaktadır.
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Engelli vatandaşlarımızın projeye katılımı için özen gösterilmekte olup bu süreçte
karşılaşabilecekleri sorunlar (özel programlar, ulaşım vb.) ile ilgili gerekli
önlemler alınmaktadır. Her katılımcıya Spor Bilgi Sistemi üzerinden “Spor Kart”
verilmektedir.
Her yaştan vatandaşın faydalanabilmesini sağlamak için, projenin amacı, kapsamı,
kimlerin katılacağı, tarih ve spor alanlarına ilişkin bilgiler ile uygulanan etkinlikler
sosyal medya ve iletişim araçları ile duyurulmaktadır.
Covid-19 salgını önlemleri koşullarında gerçekleştirilen projeye 2021 yılında
320.937 kişi katılım sağlamıştır.

Yaz Kurslarında Spor
Yaz Kur’an kurslarına katılan 07-18 yaş aralığındaki gençlere sporu sevdirmek, boş
vakitlerini spor yaparak geçirmelerini sağlamak ve onların fiziksel ve sosyal
aktivitelere katılımını sağlayarak gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla
yürütülmektedir.
Yurt genelinde yürütülen faaliyetlerde 458 antrenörümüz görev almış, 6.361 kız,
12.076 erkek olmak üzere toplam 18.437 kişiye ulaşılmıştır.

Evinin Sultanları – Voleybol
Rutin ve hareketsiz bir yaşam süren ev hanımlarının spor ile sosyalleşmesini
sağlamak ve sağlıklı yaşam için spor yapmalarına yardımcı olmak amacıyla spor
tesisleri dışında da (mahalle, AVM vb.) oluşturulan oyun alanlarında Evinin
Sultanları – Voleybol projesi gerçekleştirilmektedir.
2021 yılında 5.396 kadın vatandaşımız tarafından toplam 1.104 müsabaka
yapılmıştır.
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Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG)
Sporun tabana yaygınlaştırılması, daha fazla müsabakanın yapılması, kulüplere ve
milli takımlara alt yapı oluşturulması, illerdeki yerel faaliyetler sonucu bir üst
gruba katılamayan yetenekli sporcuların spora kazandırılması, ulusal düzeyde
sürdürülebilir yetenek takip sistemi oluşturulması, tüm paydaşlarının sporun
gelişimi için işbirliği içerisinde bulunmalarının sağlanması amacıyla düzenlenen
bir organizasyondur.
2018-2019 sezonunda; atletizm, badminton, beyzbol, bocce, buz hokeyi, buz
pateni, basketbol, cimnastik, güreş, hentbol, hokey, judo, karate, kayak, masa tenisi,
modern pentatlon, softbol, sutopu, taekwondo, voleybol ve yüzme olmak üzere 21
branşta gerçekleştirilmeye başlanan projeye 2019–2020 Eğitim-Öğretim yılında
tenis, oryantiring ve futbol branşları eklenerek 24 branşta faaliyet göstermiş;
2021-2022 sezonu çalışmalarında ise rafting, ragbi ve tekerlekli kayak spor dalları
ANALİG’e dahil edilerek branş sayısı 27’e çıkarılmıştır.
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3x3 Sokaklar Bizim - Basketbol
Sporu toplumun her kesimine yaymak, ülkenin dört bir yanında sporun gelişimine
katkı sağlamak, spor branşlarının bilinirliğini artırmak, vatandaşlarımızı düzenli
fiziksel aktivite alışkanlığına özendirerek spor kültürü oluşturmak, katılımcıların
beden ve ruh sağlıklarını geliştirmek ve spor aracılığı ile sosyal hayata katılımlarını
sağlamak amacıyla spor tesisleri dışında da (mahalle, AVM vb.) oluşturulan oyun
alanlarında 3 kişiyle bir takım oluşturulabilecek şekilde ''Sokaklar Bizim 3X3
Basketbol Turnuvası'' düzenlenmektedir.
Proje kapsamında; 2021 yılında 8.303 vatandaşımız tarafından toplam 2.628
müsabaka yapılmıştır.
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Amatör Spor Haftası
Amatör Spor Haftası kapsamında planlanan
faaliyetler; farkındalık oluşturularak halkımızın
düzenli
fiziksel
aktivite
alışkanlığına
özendirilmesi, GSB Spor Okullarına kayıt yaparak
spora başlayan çocukların müsabaka tecrübesi
kazanması ve buna yönelik müsabaka
düzenlenmesi, sezon öncesi takımların sezona
hazırlık
performanslarını
görmelerinin
sağlanması, yetenek taraması yapılarak spora
yönlendirilmiş çocuk ve gençlerimizin, bağlı
oldukları kulüplerinin ve başarılı sporcularımızın
halkımıza tanıtılması, yeni bireylerin spora
kazandırılması, amatör spor branşlarına gerekli
desteğin verilmesine ilişkin sosyal sorumluluk duygusunun oluşturulması yoluyla
kişi ve kurumların sponsor olmaya teşvik edilerek spora katılımın üst seviyede
sağlanması amaçlarıyla tertip edilmektedir.
Projeye, 4-10 Ekim 2021 tarihleri arasında, yaş gruplarına göre minik, küçük,
yıldız, genç, büyük, veteran gruplarında İl/İlçe Tertip Komitelerince, Covid-19
salgını ile ilgili gerekli tedbirler alınarak ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak
56 branştan 93.541 sporcu katılım sağlamıştır.

Avrupa Spor Haftası
Önceki yıllarda gerçekleştirilen başarılı projelerin (Beraber Yürüyelim, Hisapp
Mobil Uygulama, HİS Festivalleri, Herkes İçin Spor Günleri, vb.) Avrupa
Parlamentosu tarafından başarılı bulunması nedeniyle, Türkiye’nin Avrupa Birliği
üyesi olmamasına rağmen Avrupa Parlamentosu tarafından desteklenmesi
kararlaştırılmıştır.
Bakanlığımız ile Avrupa Delegasyonu tarafından, Avrupa Spor Haftası kapsamında
yapılacak tüm etkinliklerin koordinasyonu ve yetkisi HİS Federasyon Başkanlığına
verilmiştir.
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Bu kapsamda 23-30 Eylül 2021 tarihleri arasında 81 ilimizde "Ulusal Herkes İçin
Spor ve Sağlık Günleri" sloganıyla etkinlikler gerçekleştirilmiştir. Etkinlikler
kapsamında sahne gösterileri ve saha etkinlikleri yapılmıştır. Avrupa Spor
Haftasında; HİS pedelcar parkur etkinliği, halat çekme yarışması, çuval yarışı, ip
atlama, mangala, matrak, bilek güreşi, trambolin, hemssball, sokak satrancı, floor
curling, badminton, dart, squad yarışması, mini golf, koca ayak oyunları ve benzeri
spor branşlarında tanıtım etkinlikleri gerçekleştirilmiştir.
Açık alan etkinliklerinde branşlara ait tanıtım stantları ve parkurlar yer almıştır.

Sosyal Hizmetler Merkezleri ile Sevgi Evlerinde Yürütülen Faaliyetler
Sosyal hizmetler merkezlerinden hizmet alan çocukların ve engelli vatandaşların,
sosyal hayata daha aktif katılımlarını sağlamak ve yüksek kalitede oyun, spor ve
fiziksel etkinliklere erişimlerini artırmak amacıyla düzenlenen projedir.
Proje ile sevgi evlerinin oyun, beden eğitimi, spor ve fiziksel etkinlikler açısından
kapasitesini arttırarak kuruluş-spor-toplum bağlantısını güçlendirmek, çocuk ve
gençlerin özgüvenlerini artırmak, güven ve saygı duymalarını sağlamak
hedeflenmektedir.
Yurt genelinde sevgi evlerine yapılan ziyaretler kapsamında 348 antrenör ve 68
psikolog görev almış; 31.12.2021 tarihi itibarıyla 3.488 kız-3.500 erkek olmak
üzere toplam 6.948 çocuğa ulaşılmıştır.

Mutlu Çarşambalar
Engelli bireylerin topluma uyum sağlamaları
amacıyla her çarşamba günü illerde bulunan
özel statüdeki vatandaşlarımızın katılımıyla
düzenlenen proje onların sağlıklı yaşam için
spor yapmaları ve sosyal hayata daha aktif
katılımlarını sağlamak ve yüksek kalitede
oyun, spor ve fiziksel etkinliklere
erişimlerini artırmaktadır.
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Bu kapsamda, spor federasyonlarına kayıtlı ailelerin çocuklarına ve özel sektörde
faaliyet gösteren etüt eğitim merkezlerine yapılan ziyaretler sayesinde bireylere
ulaşılmaktadır. Ehliyet sahibi antrenörlerce çeşitli spor dalları ile tanıştırılan özel
statüdeki bireylerin böylece hem spor yaparlarken hem de topluma entegre
olmaları adına hızlı yol almaları sağlanmaktadır.
Mutlu Çarşamba projesinden 2021 yılında 4.416 kadın, 6.916 erkek olmak üzere
toplam 11.332 vatandaşımız faydalanmıştır.
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OLİMPİK HAZIRLIK MERKEZLERİ, SPORCU EĞİTİM
MERKEZLERİ, İL SPOR MERKEZLERİ
Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezleri (TOHM)
Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezleri; olimpiyatlara katılacak ve katılması
muhtemel yetenekli sporcuların seçilmesi, elit düzeyde yetiştirilmesi,
performanslarının geliştirilmesi, eğitimlerinde ve sosyal gelişimlerinde müşterek
ve standart bir uygulamanın sağlanması hedefiyle kurulmuştur.
Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezlerinin asıl amacı bir sonraki olimpiyatlara sporcu
yetiştirmektir. 2013 yılında Türk spor tarihinde ilk defa 7 yıl sonrası için
performans sporcusu yetiştirmek üzere başlatılan bir projedir. Bundan sonraki
hedefi ise 2024 Paris ve 2028 Los Angeles Olimpiyatlarına performans sporcusu
yetiştirmektir.
Bu kapsamda; Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezlerimiz 24 (Ankara, Diyarbakır,
Konya, Afyon, Edirne, Malatya, Aksaray, Erzurum, Manisa, Adana, Gaziantep,
Mersin, Antalya, İzmir, Rize, Artvin, Kahramanmaraş, Sakarya, Bolu, Kayseri,
Samsun, Trabzon, Bursa, Kocaeli)
ilde 21 olimpik branşta (Atıcılık, Güreş,
Taekwondo, Atletizm, Halter, Triatlon, Bisiklet, Judo, Okçuluk, Boks, Kano, Yelken,
Buz Pateni, Kayak, Yüzme, Jimnastik, Kürek, Curling, Tenis, Eskrim, Modern
Pentatlon) yatılı 487 ve gündüzlü 668 olmak üzere 1155 sporcu ile faaliyetlere
devam etmektedir.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için oluşturulan olimpik sporcu havuzuna şu an
230 TOHM sporcusu girmeye hak kazanmıştır. TOHM'da yer alan 32 sporcumuz
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarında 1 altın, 3 bronz olmak üzere 4 madalya elde
etmişlerdir.
2020 ve 2024 Olimpiyat Oyunlarına hazırlanan madalya hedefli sporcularımızı
yetiştirmek amacıyla hazırlanmış olan proje doğrultusunda, her yıl sporcularımız
genel sağlık taraması ve performans analizlerine tabii tutulup, çıkan sonuçlara
göre sporcularımıza, merkezlerimizde akademik danışmanlar ve tecrübeli
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antrenörler nezaretinde bilimsel temellere dayanan antrenman programları
uygulanmaktadır. Branşlarında uzman 320 antrenör görev yapmaktadır.
Ayrıca sporcularımızın teknik malzeme ihtiyaçları giderilerek, antrenman alanları
uluslararası standartlarda donanıma sahip hale getirilmiş ve bu sayede
sporcularımıza kaliteli antrenman ortamları oluşturulmuştur.
Bakanlığımız TOHM sporcularının dil eğitimine katkı sağlamak amacıyla Türk
Eğitim Derneği (TED) ile eğitim protokolü imzalamıştır.
Bununla birlikte; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile imzalanan işbirliği
protokolü çerçevesinde; üniversiteli sporcularımızın bağlı bulundukları
üniversitelerden merkezlerin bulunduğu ildeki üniversitelere nakilleri
gerçekleştirilmektedir.
Merkezlere alınmış olan ortaöğretim sporcuların eğitimlerini aksatmamak
amacıyla geldikleri illerden okul nakilleri gerçekleştirilmekte olup, eğitim giderleri
merkezlerimizce karşılanmaktadır.
‘’Milli Sporcu Bursu’’ kapsamında TOHM sporcu öğrencilerimizin de
yararlanabileceği şekilde milli sporculara ortaokul ve lisede yüzde 100 burs imkanı
verilmektedir.

Sporcu Eğitim Merkezleri
Spor dallarına göre spora başlama yaşında bulunan çocuklarımızın eğitim ve
öğretimlerini aksatmadan üst düzey sporcu olarak yetiştirilmelerini sağlamak
amacıyla kurulan Sporcu Eğitim Merkezleri 2002 yılında 28 merkezde hizmet
verirken, 2021 yılında 46 Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde 49 merkezde
faaliyetlerini sürdürmektedir.
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2021-2022 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte atıcılık, atletizm,
badminton, boks, cimnastik, dağcılık, eskrim, güreş, halter, judo, kano, kayak,
kürek, tenis, yelken ve yüzme spor dallarında gündüzlü statüde 1.471, yatılı
statüde 430 olmak üzere toplam 1.901 sporcu öğrenci eğitim görmektedir. 1.901
sporcu öğrencinin 1.258’ini erkek, 643’ünü ise kadın sporcular oluşturmaktadır.
31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde
atletizm, Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde atletizm, boks ve yüzme,
Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde boks ve judo branşlarında Sporcu
Eğitim Merkezi açılmıştır.
Bununla birlikte; Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Sporcu
Eğitim Merkezinde atletizm, halter, kayak ve yüzme, Bursa Gençlik ve Spor İl
Müdürlüğü bünyesinde bulunan Sporcu Eğitim Merkezinde atletizm, halter ve
yüzme, Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Sporcu Eğitim
Merkezinde atletizm, Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan
Sporcu Eğitim Merkezinde güreş branşları açılmıştır.
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Bununla birlikte; atıcılık, atletizm, badminton, boks, cimnastik, dağcılık, eskrim,
güreş, halter, judo, kano, kayak, kürek, tenis, yüzme ve yelken branşlarında 276’sı
Türkiye Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı (2017-2018 tarama
grubu) kapsamında Bakanlığımızca değerlendirmeye alınarak eğitim
programlarına katılan 6. sınıf öğrencileri, 335’i ulusal ve uluslararası
müsabakalara katılan, derece elde eden ve milli takıma girenler arasından olmak
üzere toplam 611 sporcu öğrenci kayıt yaptırmaya hak kazanmıştır.
Olimpik ve Paralimpik Sporcu Yetiştirilmesine Dair Yönetmelik kapsamında
Sporcu Eğitim Merkezlerinde eğitim ve öğretimine devam eden sporcu öğrencilere
ödenen harçlıklarla alakalı iş ve işlemler yapılmaktadır. Sporcu Eğitim
Merkezlerinde görev alan antrenörlere spor malzemesi temini yapılmıştır.

GSB Spor Okulları
Sporu, toplumumuzun vazgeçilmez bir
tutkusu ve yaşam biçimi haline getirebilmek
için düzenli olarak spor yapılmasını
sağlamak, 05-18 yaş grubundaki çocuk ve
gençlerimizi spor yapmaya teşvik etmek,
sporu sevdirmek, spor kulüplerine sporcu
kaynağı sağlamak, toplumda spor kültürünü
oluşturmak, katılımcıların en az bir spor
dalında uzmanlaşmasını ve sporun daha
geniş kitlelere yayılmasını sağlamak
amacıyla düzenlenen projedir.
Yetenekleriyle ön plana çıkan sporcu
çocuklarımız Anadolu Yıldızlar Ligi ve Okul
Spor faaliyetlerine yönlendirilmektedir. GSB
Spor Okulları Projesi’ne 2021 yılı itibarıyla
2.745.863 çocuk ve gencimiz katılım sağlamıştır.
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GSB Engelsiz Spor Okulları
GSB Engelsiz Spor Okulları Projesi ile birlikte her yaştaki engelli vatandaşlarımıza
sporu sevdirmek, spora yönlendirmek, spor yapma alışkanlığı kazandırmak,
sağlıklı yaşama yönlendirmek toplumda spor kültürü oluşturmak ve paralimpik
branşlarda spor kulüplerine sporcu kaynağı sağlamak amacıyla GSB Spor Okulları
çatısı altında GSB Engelsiz Spor Okulları açılmıştır.
05-16 Mart 2014 tarihinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerimizde görevli kadrolu
antrenörlerimizin ilk grup eğitimleri ile başlayan projede, 1.800 antrenörümüz
“Bedensel Engelliler Federasyonu, Görme Engelliler Federasyonu, İşitme Engelliler
Federasyonu ve Özel Sporcular Federasyonu” başkanlıkları işbirliği ile kurslarını
tamamlayarak, engelli bireyleri yetiştirmeye başlamıştır. GSB Engelsiz Spor
Okulları’na 2021 yılı itibarıyla 4.938 kişi katılım sağlamıştır
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ULUSLARARASI SPOR ORGANİZASYONLARI VE
SPORTİF BAŞARILAR
2021 Yılında Spor Federasyonlarınca Dağıtılan Ödüller
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Festivali, ve Uluslararası Turnuvalarda kazanılan madalya sayıları aşağıdaki
grafikte yer almaktadır.
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Uluslararası Spor Organizasyonlarında, 2016 yılında 2115 altın, 1899 gümüş ve
2265 bronz olmak üzere toplam 6.279, 2017 yılında 2012 altın, 1981 gümüş 2465
bronz olmak üzere toplam 6458 madalya, 2018 yılında 1883 altın, 1888,5 gümüş
ve 2242 bronz madalya olmak üzere toplam 6013.5 madalya, 2019 yılında 2572
altın, 2443 gümüş ve 3039, 5 olmak üzere toplam 8054,5 madalya ve 2020 yılında
569 altın, 538 gümüş ve 726 bronz olmak üzere toplam 1833, 2021 yılında 1164
altın, 1111 gümüş ve 1505 bronz olmak üzere toplam 3780 madalya kazanılmıştır.
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YILLARA GÖRE MADALYA SAYILARI
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2021 yılında 439 sporcuya 63.503.160,79-TL, 416 antrenöre 13.851.290,62-TL ve
23 spor kulübüne 2.105.090,51 TL ödül verilmiştir.
2021 yılında 27 sporcu ile 2 antrenöre 5774 sayılı Kanun kapsamında Şeref Aylığı
bağlanmıştır.

Uluslararası Spor Organizasyonları
Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları
Japonya’nın Tokyo şehrinde 23 Temmuz - 8 Ağustos 2021 tarihleri arasında
gerçekleşen 2020 Yaz Olimpiyat Oyunlarına 50 kadın ve 58 erkek sporcu olmak
üzere toplam 108 sporcuyla katılım sağlanmıştır. Ay-yıldızlı sporcularımız 2 altın,
2 gümüş ve 9 bronz olmak üzere kazandığı 13 madalyayla milletimizi
gururlandırmıştır. Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunlarında, ülkemizin Londra
1948’te kazandığı 12 madalyanın üzerine çıkarak, 13 madalya ile en çok sayıda
madalyayı, en fazla spor branşında kazandığı olimpiyat oyunları olmuştur.
Okçulukta genç sporcumuz Mete GAZOZ, olimpiyat tarihimizdeki ilk okçuluk
madalyasını şampiyon olarak kazanmıştır.
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Kadınlarımız Tokyo’da adeta tarih yazmış olup pek çok ilke imza atmıştır. Daha
önceki yıllarda düzenlenen olimpiyatlarda madalya kazanan toplam kadın sporcu
sayımız 5 iken; sadece Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunlarında 5 kadın sporcumuz
madalya kazanmıştır. Kadınlarda ilk kez katıldığımız boks branşında Buse Naz
Çakıroğlu gümüş madalya elde ederek kadınlar bokstaki ilk olimpiyat madalyamızı
kazanırken, Busenaz Sürmeneli kazandığı altın madalya ile Olimpiyat tarihimizin
ilk şampiyon boksörü olmuştur.
Daha önce 6 branşta olimpiyat madalyası kazanmış olan ülkemiz, bu branşlara
Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunlarında okçuluk, cimnastik ve karate ile 3 yeni branş
eklemiştir.
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Atletizm branşında;
Eda TUĞSUZ kadınlar cirit atma branşında olimpiyat finali gören ilk Türk atlet
olarak tarihe geçerek dördüncü,
Necati ER üç adım atlama branşında 73 yıl sonra finale çıkarak altıncı,
Ersu ŞAŞMA sırıkla atlama branşında olimpiyat finali gören ilk Türk atlet olarak
tarihe geçerek onuncu olmuştur.
Boks branşında;
Kadınlarda ilk kez Olimpiyat Oyunlarına katıldık. Busenaz SÜRMENELİ; kazandığı
altın madalya ile Olimpiyat tarihimizin ilk şampiyon boksörü olmuştur.
Buse Naz ÇAKIROĞLU; gümüş madalya elde ederek kadınlar bokstaki ilk Olimpiyat
madalyamızı kazanmıştır.
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Cimnastik branşında;
Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunlarına artistik cimnastik branşında takım kotası
almadan bireyselde en yüksek sayıda kota alan tek ülke olarak erkeklerde 4 sporcu
ile 7 farklı disiplinde finale kalmıştır.
Ferhat ARICAN paralel bar finalinde bronz madalya elde ederek, bu branşta
ülkemize tarihin ilk olimpiyat madalyasını kazandırmıştır.

Güreş branşında;
Yasemin ADAR kadınlar güreşte aldığı bronz madalya ile madalya kazanan ilk
kadın güreşçimiz olmuştur.
Karate branşında;
Bir ülkeden toplam en fazla 8 sporcunun katılabildiği karatede tam kadro ev sahibi
Japonya katılırken ardından 7 sporcu ile en fazla sporcu ile katılan ülke Türkiye
olmuş ve 1 gümüş, 3 bronz ile karatede 4 madalya kazanmıştır.
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Modern Pentatlon branşında;
İlke ÖZYÜKSEL 30 sıra birden yükselerek olimpiyat 5.’si olmuş ve büyük başarı
elde etmiştir.
Okçuluk branşında;
Mete GAZOZ; altın madalya kazanarak Türkiye'ye olimpiyatlardaki ilk madalyasını
getirmiştir. Karışık takımda mücadele eden Mete GAZOZ ve Yasemin Ecem
ANAGÖZ madalya maçında kaybederek olimpiyat 4.’sü olmuştur.

Taekwondo branşında;
Ülkemiz ilk kez olimpiyat oyunlarında kadınlarda tüm sıkletlerde katılım sağlamış
olup Hatice Kübra İLGÜN ve Hakan REÇBER ile bronz madalya kazanan ülkemiz
taekwondo branşında üst üste 6. olimpiyattan da madalya elde etmiştir.
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Voleybol branşında;
Londra 2012’den sonra ikinci kez olimpiyatlara katıldığımız voleybolda kadın milli
takımımız ilk kez çeyrek finale çıkma başarısı göstermiştir.
Yelken branşında;
470 kadınlar disiplininde ilk kez katılma başarısı gösterilmiştir. Yelkende iki sınıfta
ilk defa madalya yarışına katılmaya hak kazanılmış ve Finn sınıfında Alican
KAYNAR ve 470 sınıfında Ateş-Deniz ÇINAR kardeşler bu başarıyı elde ederek
ülkemizi en iyi şekilde temsil etmişlerdir.
Yüzme branşında;
A barajını geçen en fazla sporcu ile katıldığımız Olimpiyat Oyunları olmuş; kadınlar
4x200 metre serbest bayrak takımı, tarihinde ilk defa yüzme bayrak takımı ile
olimpiyatlara katılmıştır.
Tokyo 2020 Paralimpik Yaz Oyunları
Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları; 13 branşta 87 sporcu ile kota aldığımız ve
paralimpik oyunlar tarihimizde en fazla sayıda sporcu ve branşa ulaştığımız
oyunlar olmuştur.
Oyunlarda ülkemiz 2 altın, 4 gümüş ve 9 bronz madalya ile toplamda 15 madalya
kazanmıştır.
Paralimpik oyunlarında ilk defa Badminton, Eskrim, Para Taekwondo braşlarında
katılım sağlanmıştır.
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Tokyo 2020 Paralimpik Oyunlarının detaylı müsabaka raporları tutulmuş olup
takibi sağlanmıştır.













Besra DUMAN – Bronz Madalya – Para Halter
Recep ÇİFTÇİ – Bronz Madalya – Görme Engelliler Judo
Nesim TURAN – Bronz Madalya – Para Masa Tenisi
Ali ÖZTÜRK – Bronz Madalya – Para Masa Tenisi
Kübra KORKUT – Bronz Madalya – Para Masa Tenisi
Zeynep ÇELİK – Bronz Madalya – Görme Engelliler Judo
Öznur CÜRE & Bülent KORKMAZ (Karışık Takım – Gümüş Madalya – Para
Okçuluk
Abdullah ÖZTÜRK – Altın Madalya – Para Masa Tenisi
Sevilay ÖZTÜRK – Bronz Madalya – Para Yüzme
Bahattin HEKİMOĞLU – Bronz Madalya – Para Okçuluk
Nihat TÜRKMENOĞLU – Gümüş Madalya – Para Okçuluk
Ayşegül PEHLİVANLAR – Gümüş Madalya – Para Atıcılık
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 Meryem Betül ÇAVDAR – Gümüş Madalya – Para Taekwondo
 Mahmut BOZTEKE – Bronz Madalya – Para Taekwondo
 Goalball Kadın Mili Takımı-Altın Madalya-Goalball

Bazı Sportif Başarılarımız
Atıcılık
Tüm Dallar Avrupa Şampiyonası 10 M Havalı Tabanca Büyük Erkekler Takım
müsabakasında ülkemizi temsil eden sporcularımız Yusuf DİKEÇ, İsmail KELEŞ ve
Serdar DEMİREL takım sıralama müsabakasında 3. olarak bronz madalya
kazanmışlardır.
Badminton
27 Nisan-02 Mayıs 2021 tarihleri arasında Ukrayna'nın başkenti Kiev'de
düzenlenen Avrupa Badminton Şampiyonası'nda Milli badmintoncu Neslihan
YİĞİT, Avrupa Badminton Şampiyonası'nda tek kadınlarda Avrupa üçüncüsü
olmuştur.
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Cimnastik
21-25 Nisan 2021 tarihleri arasında İsviçre’de düzenen Avrupa Artistik Cimnastik
Şampiyonası’nda;
 Milli sporcumuz Ferhat ARICAN Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası’nda
üst üste ikinci kez paralel bar aleti finalinde elde ettiği 15.300 puanla Avrupa
Şampiyonu olmuştur.
 Milli sporcumuz Adem ASİL Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası’nda
barfiks aleti finalinde elde ettiği 13.766 puanla bronz madalya alarak
Avrupa üçüncüsü olmuştur.
 Milli sporcumuz Ayşe Begüm ONBAŞI Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonu
olmuştur.
Güreş
Polonya’nın başkenti Varşova’da 19-25 Nisan 2021 tarihlerinde düzenlenen
Avrupa Güreş Şampiyonasında;
Grekoromen Stilde;
Rıza KAYAALP altın, Ekrem ÖZTÜRK, Kerem KAMAl ve Yunus Emre BAŞAR ile
gümüş, Murat FIRAT bronz olmak üzere toplam 5 madalya kazanan Grekoromen
Güreş Milli Takımı Avrupa ikincisi olmuştur.
Türkiye serbest stilde;
Taha AKGÜL ve Süleyman ATLI ile altın, Süleyman KARADENİZ’le de gümüş
madalya kazanmıştır.
Sporcularımız 3 altın, 4 gümüş,1 bronz olmak üzere toplam 8 madalya ile
tamamlamıştır.
2-10 Ekim 2021 tarihleri arasında Norveç’te yapılan Dünya Güreş Şampiyonasında
grekoromende 82 Kg Burhan AKBUDAK gümüş, serbest kategorisinde 74 Kg Fazlı
ERYILMAZ bronz, serbest kategorisinde 125 Kg Taha AKGÜL, kadınlar
kategorisinde 72 Kg Buse TOSUN ÇAVUŞOĞLU bronz madalya kazanmıştır.
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Motosiklet
Milli sporcumuz Toprak RAZGATLIOĞLU Dünya Şampiyonu olmuştur.
Yüzme
Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası 2-7 Kasım 2021 tarihleri arasında
Rusya’nın Kazan şehrinde yapılmıştır.
Victoria Zeynep GÜNEŞ 400m karışıkta altın madalya,
200m karışıkta bronz
madalya, Hüseyin Emre SAKÇI 50m kurbağalamada gümüş madalya kazanmıştır.
Türkiye Şehit Kamil Arena Kulüpler Arası Kısa Kulvar Genç - Açık Yaş ve Yıldızlar
Bireysel Yüzme Şampiyonası’nda; Rekortmen yüzücümüz Emre SAKÇI, 50 metre
kurbağalama finalinde elde ettiği 24:95’lik derecesiyle hem kendisine ait olan
Avrupa rekorunu (25:29) geçmiş hem de 25:25 olan Dünya rekorunu 24:95’e
indirmiştir.
Judo
Portekiz’in başkenti Lizbon’da 16-18 Nisan tarihlerinde yapılacak Büyükler
Avrupa Şampiyonası’nda Kayra SAYİT ve Vedat ALBAYRAK altın madalya
kazanmış ve Türkiye 2 altın madalya ile şampiyonayı ikinci sırada tamamlamıştır.
Dünya Judo Şampiyonası 02-07 Haziran 2021 tarihleri arasında Macaristan’ın
Budapeşte kentinde yapılmış ve Bilal ÇİLOĞLU bronz madalya kazanmıştır.
Karate
Hırvatistan’ın Porec şehrinde yapılan Avrupa Karate Şampiyonası’nda Türkiye 6
altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak genel klasmanda üst üste dördüncü
kez zirveye çıkmıştır. Meltem HOCAOĞLU AKYOL, Uğur AKTAŞ, Eray ŞAMDAN ve
Serap ÖZÇELİK ARAPOĞLU altın madalya; Dilara BOZAN gümüş madalya, Eda
ELTEMUR ve Meltem HOCAOĞLU AKYOL, Merve ÇOBAN ve Gülşen
DEMİRTÜRK’ten oluşan Kadın Kumite Milli Takımı gümüş madalya, Eda ELTEMUR
bronz madalya kazanmıştır. Ali SOFUOĞLU altın madalya kazanmış ve bu madalya
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Avrupa şampiyonaları tarihinde Türkiye’nin katada kazandığı ilk şampiyonluk
olarak tarihe geçmiştir.
Ali SOFUOĞLU, Emre Vefa GÖKTAŞ ve Enes ÖZDEMİR’den oluşan Erkek Kata Milli
Takımımız altın madalya kazanmıştır. Bu madalya Avrupa Şampiyonası tarihinde
ülkemizin kazandığı ilk altın madalya olarak tarihe geçmiştir.
16-21 Kasım 2021 tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde
düzenlenen Dünya Karate Şampiyonasında; Türkiye iki bronz madalya
kazanmıştır.
Halter
Rusya’nın başkenti Moskova’da 03-11 Nisan 2021 tarihleri arasında düzenlenen
Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası’nda; Millilerimiz 4 altın, 2 gümüş,11 bronz
olmak üzere toplam 17 madalyayla tamamladı.
72 kilo Daniyar ISMAİLOV 2 altın, 67 kilo Muhammet Furkan ÖZBEK 1 bronz 2
altın, 61 kilo Berfin ALTUN 1 bronz, 87 kilo Melike GÜNAL 3 bronz, 81 kilo Rabia
KAYA 1 bronz, 55 kilo Sümeyye KENTLİ 1 bronz, 55 kilo Muammer ŞAHİN 1 gümüş,
61 Kilo Ferdi HARDAL 1 bronz, 45 kilo Melisa GÜNEŞ, 1 gümüş 2 bronz, 49 kilo
Şaziye ERDOĞAN 1 bronz madalya kazanmıştır.
Erkekler 67 kiloda yarışan Muhammet Furkan ÖZBEK koparmada 145 kilo ile
bronz, silkmede 178 kilo ile altın, toplamda ise 323 kiloluk derecesiyle koparma,
silkme ve toplamda Avrupa gençler rekoru kırarak Büyükler Avrupa Şampiyonu
olmuştur.
Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te 07-17 Aralık 2021 tarihlerinde düzenlenen
Büyükler Dünya Halter Şampiyonası’nda;
Kadınlar 45 kilodaki Milli sporcumuz Şaziye ERDOĞAN, koparmada 76 kilo ile
gümüş, silkmede 93 kilo ve toplamda 169 kilo ile 2 bronz madalyanın sahibi
olmuştur.
Milli sporcumuz Muammer ŞAHİN koparmada 116 kiloluk derecesiyle bronz
madalya kazanmıştır.
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Okçuluk
Dünya Okçuluk Şampiyonası 20-26 Eylül 2021 tarihinde Amerika’nın Yankton
kentinde yapıldı.
Sporcularımız Mete GAZOZ Ve Yasemin Ecem ANAGÖZ karışık takımda bronz
madalya kazandı.
Taekwondo
08-11 Nisan 2021 tarihleri arasında Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenen
Avrupa Büyükler Taekwondo Şampiyonası’nda; 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz
madalya kazanılmıştır.
Şampiyonada, erkekler 63 kiloda Hakan REÇBER altın, kadınlar 53 kiloda Zeliha
AĞRIS ve 57 kiloda Hatice Kübra İLGÜN gümüş, 62 kiloda İrem YAMAN ve 67 kiloda
Nur TATAR bronz madalya kazanmıştır.
Türkiye şampiyonayı erkekler takım sıralamasında Avrupa 3'ncüsü olarak
tamamladı.
Boks
Dünya Boks Şampiyonası 26 Ekim-06 Kasım 2021 tarihleri arasında Sırbistan’ın
Belgrad kentinde yapılmıştır. Sporcumuz Kerem ÖZMEN gümüş madalya
kazanmıştır.
Voleybol
2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası, 18 Ağustos-4 Eylül 2021 tarihleri
arasında 4 ülkenin ev sahipliğinde gerçekleşmiştir. A Milli Kadın Voleybol
Takımımız üçüncülük maçında Hollanda’yı 3-0 mağlup ederek bronz madalyanın
sahibi olmuştur.
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Yelken
2-9 Ekim tarihleri arasında Varna-Bulgaristan’da düzenlenen 2021 Laser Senior
Avrupa Şampiyonası’nda, Laser Radial Erkekler kategorisinde Umut EYRİPARMAK
Avrupa 3. olmuştur.
Yüzme
Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası 02-07 Kasım 2021 tarihlerinde RusyaKazan’ da yapılmıştır. Sporcularımız 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 3
madalya kazanmıştır. Erkeklerde, Emre SAKÇI 50m kurbağalamada gümüş
madalya, kadınlarda ise Victoria Zeynep GÜNEŞ 400m karışık altın madalya, 200m
karışık bronz madalya kazanmıştır.
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SPORTİF ALTYAPI
Lisanslı Sporcu Sayıları
Vatandaşlarımızın spor yapması, sporda ülkemizin uluslararası alanda kazandığı
başarıların artması ve başarılı sporcuların desteklenmesi yönünde yapılan
çalışmalar devam etmektedir.
Yürütülen yoğun çalışmalar neticesinde 2002 yılında 278.047 olan lisanslı sporcu
sayısı 2021 yılında 10.913.906’ya yükselmiştir.

Lisanslı Sporcu Sayıları
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Antrenör Eğitimleri
Antrenör Eğitim Programı ile antrenörlerin gelişimine katkı sağlamak ve
çalışmalarına bilimin ışığı altında rehberlik etmek amacıyla 14 Aralık 2019
tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni Antrenör Eğitimi
Yönetmeliğine göre 2020 yılı içerisinde Antrenör Eğitim Sistemi temel (teorik) ve
uygulama eğitimi olarak 2 aşamalı yapılmaya başlanmıştır. Bu amaçla hazırlanan
tanıtım materyalleri Bakanlığımız ve federasyonların web sitesinde
yayımlanmıştır.
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Antrenörlerin gelişimine katkı sağlamak ve çalışmalarına bilimin ışığı altında
rehberlik etmek amacıyla yürürlüğe giren yeni Antrenör Eğitimi Yönetmeliğine
göre Antrenör Eğitim Sistemi, temel (teorik) eğitim ve uygulama eğitimi olarak 2
aşamadan oluşmaktadır.
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Temel Eğitim Programı
Temel eğitim uzaktan eğitim modeli olarak Anadolu Üniversitesi ile imzalanan
protokol kapsamında Açık Öğretim Fakültesi bünyesinde yürütülmektedir. Temel
eğitim ve sınav sürecinin tamamlanması 90 gün olarak planlanmıştır.
Temel Eğitim Sisteminde uzaktan eğitim modeli ile 5 farklı modülden (Spor ve
Sağlık Bilimleri, Antrenman ve Hareket Bilimleri, Spor Yönetimi, Sporda Öğrenme
ve Öğretme, Sporda Psiko-Sosyal Alanlar) oluşan 5 kitap, 5 antrenörlük kademesi
için toplam 24 kitap hazırlanmıştır. Spor bilimleri alanında hazırlanan bu 24 kitap
şimdiye kadar hazırlanan en önemli referans kaynak niteliğinde görülmektedir.
Temel eğitimde uzmanlar tarafından hazırlanan kitapların yanı sıra yazılı, işitsel ve
görsel olarak tüm e-öğrenme materyalleri adayların hizmetine sunulmuştur.
Antrenörlük mesleğine adım atmak isteyenler ile mevcut antrenör belgesinin
kademesini yükseltmek isteyenlerden muafiyet hakkı bulunmayanların
başvuruları 20 Ağustos-6 Eylül 2020 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden
alınmıştır. İlk kez düzenlenen temel eğitim sınavına 13.932 adayın başvurusu
kabul edilerek eğitime 14 Eylül 2020 tarihinde başlanmıştır. 2021 yılı içerisinde 3
temel eğitim dönemi açılmış ve bu kapsamda toplam 42.234 kişiye eğitim
verilmiştir.
Bu kapsamda;
 1. Kademe Temel Eğitim : 25.531
 2. Kademe Temel Eğitim : 10.416
 3. Kademe Temel Eğitim : 4.310
 4. Kademe Temel Eğitim : 1.625
 5. Kademe Temel Eğitim :
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Toplamda 42.234 kişiye eğitim verilmiştir.
1. Temel eğitim dönemi sınavı 25 Nisan 2021 tarihinde Anadolu Üniversitesi Açık
Öğretim Fakültesi tarafından çevrim içi olarak, 2. ve 3. Temel eğitim dönemi sınavı
22 Ağustos 2021 ve 12 Aralık 2021 tarihlerinde Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim
Fakültesi tarafından yüz yüze olarak yapılmıştır.
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Temel eğitim sınavını başarı ile bitiren adaylar ilgili federasyonca açılacak olan
uygulama eğitimine katılmaya hak kazanmışlardır. Federasyon başkanlıklarınca
açılacak olan uygulama eğitimi ve sınavına katılarak başarılı olan kişiler belgelerini
alarak antrenörlük mesleğine adım atacaklardır.
Uygulama Eğitimi Programı
Temel eğitimden başarılı olanlar ile Yönetmeliğin 20 nci ve 21 inci maddeleri
kapsamında hak ve muafiyet tanınan üniversitelerin spor bilimleri alanında lisans
eğitimi veren fakülte veya yüksekokulları mezunları kademelere göre ilgili
federasyon tarafından açılacak antrenör eğitim programının uygulama eğitimine
katılacaktır.
Bu kapsamda Yönetmeliğin 20 nci ve 21 inci maddeleri kapsamında hak ve
muafiyet tanınan üniversitelerin spor bilimleri alanında lisans eğitimi veren
fakülte veya yüksekokul mezunlarından 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla
Antrenörlük Uygulama Eğitimi Kurslarında 13.497 aday başarılı olup belge almaya
hak kazanmıştır. 2021 yılı itibariyle Yönetmelikte muafiyet hakkı alarak direk
belge alan 4588 antrenör ile birlikte toplamda 18.085 antrenör belgesi
düzenlenmiş olup kurs ve denklik iş ve işlemlerine devam edilmektedir.
2021 YILI KURS İŞLEMLERİ VERİLEN ANTRENÖR BELGE SAYILARI
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Antrenör Belge Sayıları
Spor eğitiminde temel amaç; tüm vatandaşlarımıza düzenli spor yapma alışkanlığı
kazandırmak ve sporda yetenekli çocuk ve gençleri ortaya çıkaracak olimpik
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anlayışla üst düzeyde elit sporcular olarak yetiştirmektir. Sporun insan ve toplum
sağlığı üzerindeki vazgeçilmez rolü göz önüne alındığında spor branşları itibarıyla
antrenör belge sayılarının ve niteliklerinin artması önemli görülmektedir.
2021 yılında Bakanlığımız, spor kulüpleri ve diğer kurum ve kuruluşların
ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak federasyonlarımızla işbirliği içerisinde
antrenör kurslarının açılması planmış, farklı branşlarda 1. Kademede 271, 2.
Kademede 235, 3. Kademede 137, 4. Kademede 17 ve 5. Kademede 10 olmak üzere
toplamda 670 antrenör uygulama eğitimi kursu yapılmıştır.
Bakanlığımızın kurulmasından itibaren artan sporcu sayısının yanında, antrenör
sayısının da artırılması amacıyla açılan kurs ve yapılan denklik işlemleri
sonucunda; 2002 yılında 18.674 olan antrenör sayısı, 2020 yılı Aralık ayı itibariyle
258.875, 140 farklı branşta olmak üzere antrenör belge sayımız 2021 yılı Aralık ayı
itibariyle 273.542’e ulaşmıştır.

2020-2021 Yıllarına Göre Karşılaştırmalı
Antrenör Sayıları
273.542

258.875

2020 Yılı

2021 Yılı

Söz konusu antrenör belge sayılarının kademeler itibariyle dağılımı 1. kademede
207.441, 2. kademe 45.826, 3. kademe 17.323, 4.kademe 1.940 ve 5. kademede
1012 olarak gerçekleşmiştir.
Bakanlığımız bünyesinde 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle 74 farklı branşta 4.412
antrenör istihdam edilmektedir. Bu antrenörlerin kademeler itibariyle dağılımı 1.
Kademe 30, 2. Kademe 1.754 3.kademe 2.210, 4. Kademe 303 ve 5. Kademe 115
olarak gerçekleşmiştir.
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Spor Masörü Sayıları
Ulusal ve uluslararası müsabakalara katılan sporcularımızın müsabaka öncesi ve
sonrasında oluşabilecek spor sakatlıklarını asgariye indirmek amacıyla il spor
merkezleri, özel spor salonları ile spor kulüplerinde, rekreasyon ve sportif amaçlı
faaliyetlerde görev yapmak üzere spor masörü yetiştirme kursları
düzenlenmektedir.
Bakanlığımız, spor kulüpleri ve diğer kurum ve kuruluşların ihtiyaçları da göz
önünde bulundurularak açılan kurslara 289 kişi katılmış, denklik işlemleri için 167
başvuru yapılmış olup, toplam 456 belgelendirme yapılmıştır.
2021 yılı sonu itibariyle spor bilgi sistemimize kayıtlı 5.893 spor masörü
bulunmaktadır.
Spor Kondisyoneri Sayıları
Sporcuların performans ve biyomotor yetilerinin geliştirilmesi ve takip edilmesi
konusunda görev alacak kondisyonerlerin eğitilmesi amacıyla düzenlenen kurslar
neticesinde 362 spor kondisyoneri bulunmaktadır.

Spor Kulüpleri
2002 yılında ülkemizde 6.035 spor kulübü faaliyet göstermekte iken
Bakanlığımızca verilen destekler sayesinde bu sayı 2021 yılı itibarıyla 19.169’a
yükselmiştir.

Spor Kulübü Sayısı
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SPORCU SAĞLIĞI
Bakanlığımızca olimpiyatlar, paralimpik oyunlar ile Avrupa ve Dünya
şampiyonalarına hazırlanacak sporculara tıbbi ve bilimsel destek sağlanmakta,
periyodik sağlık ve performans takipleri yapılmakta ve eğitimler
düzenlenmektedir.
Milli Takımların yurt içi ve yurt dışında yapmış oldukları kamp ve müsabakalar
süresince, Milli Takım mensuplarının (özel sigorta sistemine göre) ferdi kaza
sigortaları yapılmaktadır. Bu kapsamda; 2021 yılında 16.525 sporcuya ferdi kaza
sigortası yaptırılmıştır.
Sosyal güvencesi bulunmayan amatör sporcuların tedavi giderlerinin
karşılanabilmesine yönelik olarak Sağlık Bakanlığı ile imzalanan protokol
kapsamında herhangi bir sosyal güvenlik kurumunun sağlık yardımından
faydalanmayan futbolcular dâhil, tüm amatör sporcuların, her türlü sağlık
giderlerinin karşılanabilmesi imkânı sağlanmıştır.
23 Temmuz 2021 – 8 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılan 2020 Tokyo
Olimpiyat Oyunlarına ve 24 Ağustos 2021 – 5 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılan
Tokyo 2020 Paralimpik Oyunlarına katılan sporculara ve milli takım kafilesine
sağlık ekibi desteği sağlanmış olup, organizasyonlar süresince sporcuların ve milli
takım kafilesindeki diğer personelin ihtiyaç duyduğu tüm ilaç, tıbbi ve sağlık sarf
malzemeleri Bakanlığımızca tedarik edilmiştir.

Poliklinikler ve Laboratuvarlar
Milli takım sporcularının, TOHM ve SEM sporcularının genel sağlık muayeneleri
yapılmakta; spor yaralanmalarının teşhis ve tedavisine yönelik poliklinik
hizmetleri verilmektedir.
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POLİKLİNİK HİZMETLERİ
YIL

2021

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Personel

126

41

38

21

17

29

8

Sporcu

50

41

63

32

17

44

27

Toplam

176

82

101

53

34

73

35

TOPLAM

Haziran Temmuz Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

11

18

29

74

35

447

24

21

37

37

57

450

35

39

66

111

92

897

180
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160
140
120

100
80
60
40
20
0

Ocak
126
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38
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Haziran
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Temmuz
8

Ağustos
11

Eylül
18

Ekim
29

41
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32

17

44

27

24

21

82

101

53

34

73

35

35

39

Kasım
74

Aralık
35

37

37

57

66

111

92

2021 yılında polikliniklerimizden 450 sporcu ve 447 personel olmak üzere toplam
897 kişiye hizmet verilmiştir.
Biyokimya Laboratuvarında;
24 parametreli tam kan sayımı, açlık kan şekeri (AKŞ), total kolesterol, HDL
kolesterol, LDL kolesterol, trigliserit, SGOT (AST), SGPT (ALT), GGT, ALP, üre, ürik
asit, LDH, magnesium, demir, ferritin, total protein, kreatinin, total bilirubin, direkt
bilirubin, hemoglobin A1C1, elektrolit (Na, K, Cl), ASO, CRP, RF, sedimentasyon,
laktat testleri,
Mikrobiyoloji Laboratuvarında;
Tam idrar tahlili, idrar mikroskobisi, gaita mikroskobisi yapılmaktadır.
2021 yılında laboratuvarlarımızda 209 sporcu ve 109 personel olmak üzere
toplam 318 kişiye hizmet verilmiştir.
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LABORATUVAR
YIL

2021

TOPLAM

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Personel

6

16

18

14

7

12

13

Sporcu

15

19

31

37

14

26

Toplam

21

35

49

51

21

38

Haziran Temmuz Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

3

7

11

1

1

109

19

11

0

2

8

27

209

32

14

7

13

9

28

318

60
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7

Sporcu
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31
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14
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19

11

Toplam

21

35

49

51

21

38

32

14

Personel

Ekim
11

Kasım
1

Aralık
1

0

2

8

27

7

13

9

28

Ağız ve Diş Sağlığı Ünitesi
2021 yılında Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğimizde 76 sporcu ve 197 personel olmak
üzere toplam 273 kişiye hizmet verilmiştir.
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI ÜNİTESİ
YIL
Personel
2021

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

16

21

21

13

17

TOPLAM

Haziran Temmuz Ağustos
24

11

4

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

12

27

9

22

197

Sporcu

4

1

4

2

0

9

22

0

1

6

1

26

76

Toplam

20

22

25

15

17

33

33

4

13

33

10

48

273

50

2021
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15
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Personel

Ocak
16

Şubat
21

Mart
21

Nisan
13

Mayıs
17

Haziran
24

Temmuz
11

Ağustos
4

Eylül
12

Ekim
27

Kasım
9

Aralık
22

Sporcu

4

1

4

2

0

9

22

0

1

6

1

26

Toplam

20

22

25

15

17

33

33

4

13

33

10

48
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Sporcu Beslenme ve Diyetetik
Beslenme durumunun saptanması, bireysel beslenme danışmanlığı, beslenme
periyotlaması, sporcu beslenmesi eğitimleri, takım menü planlama hizmetleri
verilmekte olup milli takımlara “Takım Beslenme Danışmanlığı” verilmesi de
hedeflerimiz arasındadır.
2021 yılında 283 sporcu ve 229 personele bireysel danışmanlık hizmeti
verilmiştir.
Vücut kompozisyon ölçümleri kapsamında, Biyoelektrik Empedans Analizi (BİA)
yapılmıştır. Ölçüm sonuçlarına göre vücut ağırlığı, beden kütle indeksi, vücut yağ
oranı, yağ kütlesi gibi birçok değer hesaplanmış, ölçümlere ait değerlendirmeler
yapılmış, raporları hazırlanarak iletilmiştir.
Sporcu ve personelin beslenme periyotlaması yapılmaktadır.
Sporcu, antrenör ve sporcu ailelerine yönelik sporcu beslenmesi eğitimleri
verilmektedir.
Milli Takımlar için kamp menüsü planlama hizmetleri yürütülmektedir.

Psikolojik Değerlendirme ve Müdahale
Sporcuların psikolojik durumlarını belirlenmesi, gerekli psikolojik testleri
uygulanması, performans ve diğer sorunlarda bireysel ve grup danışmanlığı
hizmetleri verilmektedir.

Fizyoterapi Ve Sportif Rehabilitasyon
Spor yaralanmaları tedavileri, fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları, fiziksel
ve fizyolojik değerlendirme (yağ yüzdesi, yağsız vücut kitlesi, yağ ağırlığı ve
somatotiplerin belirlenmesi), postür analizi (duruş bozukluklarının tespit
edilmesi), izokinetik ve izometrik kas kuvvet ölçümleri (kas kuvvetinin
değerlendirilmesi ve sportif rehabilitasyon amacıyla kullanılır.) ve denge ölçümü
yapılmaktadır.
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FİZYOTERAPİ VE SPORTİF REHABİLİTASYON BİRİMİ TEDAVİ EDİLEN KİŞİ SAYILARI
YIL
2021

Personel
Sporcu
Toplam

Ocak
6
18
24

Şubat
5
19
24

Mart
2
21
23

Nisan
3
18
21

Mayıs
2
20
22

Haziran Temmuz Ağustos
1
1
4
23
16
20
24
17
24

Eylül
7
11
18

Ekim
7
14
21

Kasım
14
21
35

TOPLAM

Aralık
9
23
32

35

61
224
285

2021

30

25

20

15

10

5

0

Ocak
6

Şubat
5

Mart
2

Nisan
3

Mayıs
2

Haziran
1

Temmuz
1

Ağustos
4

Eylül
7

Ekim
7

Kasım
14

Aralık
9

Sporcu

18

19

21

18

20

23

16

20

11

14

21

23

Toplam

24

24

23

21

22

24

17

24

18

21

35

32

Personel

2021 yılında fizik tedavi ve sportif iyileştirme biriminden 224 sporcuya ve 61
personele olmak üzere toplam 285 kişiye hizmet verilmiştir.

Performans Testleri
2021 yılında 95 takım 43 bireysel olmak üzere toplam 138 kişiye performans
testleri uygulanmıştır.
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Yatırımlar

308

Gençlik Merkezi Yatırımları
Gençlerimizin, boş zamanlarını etkili ve verimli bir şekilde değerlendirmelerini ve
sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif anlamda kendilerini geliştirmelerini sağlamak
amacıyla Bakanlığımız gençlik merkezleri yatırımlarına 2021 yılında da devam
etmiştir.
2021 yılı yatırım programı kapsamında 48 adet gençlik merkezi projesi
yürütülmüştür.
Bu çerçevede 2021 yılında 11 adet gençlik merkezinin yapımı tamamlanmıştır.
48 Adet gençlik merkezimizin toplam proje maliyeti 401.858.540,65 TL olup söz
konusu merkezlerin inşa durumları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Gençlik
Merkezi

Tamamlanan
İşler

Yapımı
Devam
Eden İşler

İhale
Aşama.
Olan İşler

Proje
Aşama.
Olan İşler

Toplam

11

2

6

29

48

Manisa Kula Gençlik Merkezi
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Çubuk Gençlik Merkezi

Muş Bulanık Gençlik Merkezi
310

Yurt Yatırımları
Bakanlığımız, yükseköğrenim öğrencilerinin rahat ve huzurlu ortamlarda, güven
içerisinde barınmalarını sağlamak amacıyla 2021 yılında da yurt yatırımlarına
devam etmiştir.
2021 yılında yapım, kiralama ve tahsis yoluyla 60.339 yatak kapasiteli 48 adet yurt
ve 2 adet sosyal tesis olmak üzere toplam 50 adet yurt binası hizmete alınmıştır.
Sayı
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

YAPIMI TAMAMLANAN YURT TESİS PROJELERİ
İl Adı
Proje Ad
AMASYA
Amasya Gümüşhacıköy Yurt Projesi (İkmal)
AMASYA
Amasya Yurt Projesi
ANKARA
Ankara Mamak Cebeci Site Öğrenci Yurt Projesi
ANKARA
Ankara Hacettepe Yurt Projesi
ANKARA
Ankara Çubuk Yurt Projesi
ANKARA
Ankara Beypazarı Yurt Projesi
ANTALYA
Antalya Yurt Projesi
ANTALYA
Antalya Yurt Projesi (İkmal)
BAYBURT
Bayburt Yurt Projesi
BURSA
Bursa Yurt Projesi
DENİZLİ
Denizli Yurt Projesi
EDİRNE
Edirne Öğrenci Yurdu
ESKİŞEHİR
Eskişehir Yurt Projesi
GAZİANTEP
Gaziantep (2.Kısım) Yurt Projesi
GÜMÜŞHANE
Gümüşhane Yurt Projesi
ISPARTA
Isparta Yurt Projesi
İSTANBUL
İstanbul Cevizlibağ Yurt Projesi
İZMİR
İzmir Bergama Yurt Projesi
KAHRAMANMARAŞ
Kahramanmaraş Yurt Projesi
KASTAMONU
Kastamonu Merkez Öğrenci Yurdu
KIRŞEHİR
Kırşehir (2.Kısım) Yurt Projesi
KOCAELİ
Kocaeli Yurt Projesi
KONYA
Konya (2.Kısım Yurt Projesi
KONYA
Konya Yurt Projesi
KONYA
Konya (Kop) Yurt Projesi
MANİSA
Manisa Akhisar Yurt Projesi
MUĞLA
Muğla Yurt Projesi
NEVŞEHİR
Nevşehir Yurt Projesi
RİZE
Rize Güneysu Yurt Projesi
SAMSUN
Samsun Kavak Yurt Projesi
VAN
Van Yurt Projesi
AMASYA
Amasya Sosyal Tesis
VAN
Van Sosyal Tesis
TOPLAM
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Proje Kapasite
435
1.035
3.750
1.035
4.035
435
1.035
2.702
1.368
2.702
1.368
1.368
2.035
1.368
1.368
2.702
1.230
702
2.035
1.368
1.035
1.302
2.702
2.702
4.035
702
2.035
702
368
368
1.106
0
0
51.133

Kocaeli İzmit Öğrenci Yurdu

Ankara Çankaya Hacettepe Öğrenci
Yurdu

312

Ankara Cebeci Site Öğrenci Yurdu

Ankara Çubuk Öğrenci Yurdu

313

Antalya Konyaaltı Öğrenci Yurdu

Kahramanmaraş Onikişubat Öğrenci Yurdu

314

Edirne Merkez Öğrenci Yurdu

Denizli Pamukkale Öğrenci Yurdu

315

Amasya Merkez Öğrenci Yurdu

316

Kiralama, Devir ve Tahsis Yoluyla Hizmete Sunulan Binalar
Bakanlığımızca yükseköğrenim öğrenci yurdu bulunmayan veya yetersiz kalan
yerlerde yurt ihtiyacını karşılamak için satın alma, kiralama, ön protokolle
kiralama, devir, tahsis ve benzeri yollar ile yurt binası temin edilmektedir.
2021 yılında kiralama, tahsis ve ön protokol yoluyla edinilen yurtlara ilişkin veriler
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Adet
7
8
2
17

Edinim Şekli
Kiralama
Tahsis Yoluyla Edinilen Binalar
Ön Protokol
TOPLAM

Adet

Yurt Tesis Çalışmalarımız

35
6
35
5

İnşaatı Devam Eden Yurt Projeleri
İhale Aşamasındaki Yurt Projeleri
Proje Çalışması Devam Edenler
Arsa Tahsis Çalışması Devam Eden Projeler

81

TOPLAM

Kapasite
2.693
2.513
4.000
9.206
Kapasite

69.805
6.199
30.516
5.250
111.770
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Sayı

YAPIMI DEVAM EDEN YURT TESİS PROJELERİ
İl Adı
Proje Ad

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

AMASYA
ANTALYA
ARTVİN
AYDIN
BALIKESİR
BALIKESİR
BARTIN
BİLECİK
BİTLİS
BURDUR
BURDUR
ESKİŞEHİR
HAKKARİ
HATAY
IĞDIR
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İZMİR
İZMİR
İZMİR
KAHRAMANMARAŞ

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

KARABÜK
KAYSERİ
KIRŞEHİR
KOCAELİ
MERSİN
MUĞLA
MUĞLA
SAMSUN
TEKİRDAĞ
YALOVA
ZONGULDAK
ZONGULDAK

Proje
Kapasite
Amasya Merzifon Yurt Projesi (İkmal)
400
Antalya Alanya öğrenci yurdu
1333
Artvin Yurt Projesi (İkmal)
1933
Aydın Yurt Projesi
2000
Balıkesir 1500 Kişilik yurt Projesi
2000
Balıkesir (2.Kısım) Yurt Projesi
2000
Bartın merkez öğrenci yurdu
1333
Bilecik Yurt Projesi
2000
Bitlis DAP Yurt Projesi
1333
Burdur Bucak Projesi (İkmal)
667
Burdur Yurt Projesi
1200
Eskişehir Yurt Projesi
2000
Hakkari DAP yurt projesi
1333
Hatay Merkez Yurt Projesi
1333
Iğdır Yurt Projesi
2267
İstanbul Yurt Projesi
5333
İstanbul Yurt Projesi
2667
İstanbul(3) Yurt Projesi
2667
İstanbul öğrenci yurdu
4667
İzmir(2) Yurt Projesi
1333
İzmir Yurt Projesi
5333
İzmir Urla Yurt Projesi
1000
Kahramanmaraş 1000 Kişilik Yurt 1333
Projesi
Karabük Merkez Yurt Projesi
1333
Kayseri Yurt Projesi
2667
Kırşehir Yurt Projesi
275
Kocaeli Gebze Yurt Projesi
1333
Mersin Yurt Projesi
3.333
Muğla Fethiye Yurt Projesi
1333
Muğla Yurt Projesi
1333
Samsun Yurt Projesi
5333
Tekirdağ Yurt Projesi
2000
Yalova Yurt Projesi
1667
Zonguldak Çaycuma Yurt Projesi
1333
Zonguldak Kilimli Yurt Projesi
400
TOPLAM
69.805
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Sayı
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

PROJE ve İHALE AŞAMASINDAKİ YURT TESİS PROJELERİ
İl Adı
Proje Adı
ADIYAMAN
Adıyaman Gölbaşı Yurt Projesi
AFYON
Afyon Yurt Projesi
ANKARA
Ankara Yurt Projesi
ANKARA
Ankara Yurt Projesi
ANTALYA
Antalya Yurt Projesi
BALIKESİR
Balıkesir Bandırma Yurt Projesi
BURSA
Bursa Yurt Projesi
BURSA
Bursa Yurt Projesi
DENİZLİ
Denizli Çivril Yurt Projesi
EDİRNE
Edirne Havsa Yurt Projesi
ELAZIĞ
Elazığ 2.Kısım Yurt Projesi
ELAZIĞ
Elazığ Yurt Projesi
ERZURUM
Erzurum Oltu Yurt Projesi
GAZİANTEP
Gaziantep Nizip Yurt Projesi
GİRESUN
Giresun Tirebolu Yurt Projesi
HATAY
Hatay Kırıkhan Yurt Projesi
ISPARTA
Isparta Eğirdir Yurt Projesi
İSTANBUL
İstanbul Yurt Projesi (İTÜ – Ayazağa)
İZMİR
İzmir Bornova Yurt Projesi
İZMİR
İzmir Buca Yurt Projesi
KARS
Kars Sarıkamış Yurt Projesi
KASTAMONU
Kastamonu Taşköprü Yurt Projesi
KASTAMONU
Kastamonu Tosya Yurt Projesi
KOCAELİ
Kocaeli Yurt Projesi
KOCAELİ
Kocaeli Kandıra Yurt Projesi
KÜTAHYA
Kütahya Simav Yurt Projesi
MARDİN
Mardin Yurt Projesi
OSMANİYE
Osmaniye Yurt Projesi
OSMANİYE
Osmaniye Yurt Projesi
RİZE
Rize Çayeli Yurt Projesi
SİİRT
Siirt Eruh Yurt Projesi
ŞANLIURFA
Şanlıurfa Yurt Projesi
TRABZON
Trabzon Yurt Projesi
YOZGAT
Yozgat Sorgun Yurt Projesi
ZONGULDAK
Zonguldak Yurt Projesi
ANKARA
Ankara Çubuk Yurt Projesi
AYDIN
Aydın Koçarlı Yurt Projesi
BALIKESİR
Balıkesir Edremit Yurt Projesi
İZMİR
İzmir Yurt Projesi
KAHRAMANMARAŞ
Kahramanmaraş Elbistan Yurt Projesi
MANİSA
Manisa Yurt Projesi
ANKARA
Ankara Yurt Projesi (İkmal)
GÜMÜŞHANE
Gümüşhane Yurt Projesi
MANİSA
Manisa Yurt Projesi
RİZE
Rize Yurt Projesi
SAMSUN
Samsun Çarşamba Yurt Projesi (İkmal)
TOPLAM
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Proje Kapasite
250
500
1.250
1.500
2.667
2.000
1.000
667
300
300
1000
500
250
250
300
350
533
2000
2000
3000
333
250
250
600
750
400
1.333
667
1.000
500
333
1.333
500
400
1250
1.333
533
333
1.333
667
2.000
2.000
500
750
1.500
500
41.965

Spor Tesisleri Yatırımları
Bakanlığımız ülkemiz genelinde; stadyumlar, yüzme havuzları, futbol sahaları,
spor salonları, atletizm pistleri ve benzeri spor tesislerinin yapımını, mevcut
tesislerin bakım, onarım ve modernizasyonlarını gerçekleştirmekte, bununla
birlikte sahipliğini üstlendiği çeşitli uluslararası spor organizasyonlarında
kullanılmak üzere spor tesisleri yapmaktadır.
2021 yılında yatırım programı kapsamında;












63 adet Spor Salonu
48 adet Gençlik Merkezi
5 adet Gençlik Kampı
3 adet Atletizm Pisti
8 adet Futbol Sahası
27 adet Yüzme Havuzu
145 adet Çelik Konstrüksiyonlu Yüzme Havuzu
10 adet Açık Spor Tesisleri
9 Kamp Eğitim Merkezi
13 Stadyum
9 adet Muhtelif Spor Tesisleri

olmak üzere toplam 340 adet spor tesisi projesi yürütülmüştür. 340 adet spor
tesisinin proje maliyeti ise 5.765.391.994,11 TL’dir
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SPOR TESİSİ

TAMAMLANA YAPIMI
İHALE
PROJE
N İŞLER
DEVAM AŞAMASIN AŞAMASIND
EDEN
DA OLAN
A OLAN
SPOR SALONU
17
26
8
12
GENÇLİK
12
3
6
32
ATLETİZM PİSTİ
2
1
YÜZME HAVUZU
6
8
11
2
PORTATİF
YÜZME
145
HAVUZU
FUTBOL SAHASI
3
2
1
2
KAMP EĞİTİM MERKEZİ
5
3
1
STADYUM
4
6
1
2
AÇIK SPOR TESİSLERİ
4
1
5
MUHTELİF
4
2
3
TOPLAM
202
51
29
58
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TOPLAM
63
53
3
27
145
8
9
13
10
9
340

İL
SIRA
NO
1
ADANA
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

32
33
34

2021 YILINDA YAPIMI TAMAMLANAN GENÇLİK VE SPOR TESİSLERİ
İLÇE
TESİS TÜRÜ
PROJE ADI
YÜREĞİR

Sporcu Kamp ve Adana Kamp Eğitim Merkezi
Eğitim Merkezi
ADIYAMAN
BESNİ
Gençlik Merkezi
Adıyaman Besni Gençlik Merkezi İkmal
İnşaatı
ADIYAMAN
MERKEZ
Spor Salonu
Adıyaman Merkez Çok Amaçlı Spor Salonu
İkmal İnşaatı
AFYONKARAHİS MERKEZ
Su Sporları Tesisleri Afyonkarahisar Akarçay Rekreasyon Alanına
AR
Kano Tesisi Yapım İşi
AKSARAY
MERKEZ
Spor Salonu
Aksaray Merkez Spor Salonu
ANKARA
ÇUBUK
Gençlik Merkezi
Ankara Çubuk Gençlik Merkezi
BALIKESİR
MERKEZ
Havuz
Balıkesir Merkez Olimpik Kapalı Yüzme
Havuzu ikmal inşaatı
BAYBURT
MERKEZ
Stadyum
Bayburt Stadyum Modernizasyon İkmal
BİLECİK
BOZÜYÜK
Spor Salonu
Bilecik Bozüyük Spor Salonu
BOLU
MERKEZ
Havuz
Bolu Merkez Olimpik Yüzme Havuzu İkmal
İnşaatı
BURSA
YILDIRIM
Gençlik Merkezi
Bursa Yıldırım Gençlik Merkezi İkmal İnşaatı
ERZİNCAN
MERKEZ
Stadyum
Erzincan Stadyumu
ERZURUM
MERKEZ
Sporcu Kamp ve Erzurum Kamp Eğitim Merkezi
Eğitim Merkezi
ESKİŞEHİR
MERKEZ
Havuz
Eskişehir Kapalı Olimpik Yüzme Havuzu
GİRESUN
MERKEZ
Spor Salonu
Giresun 3500 Kişilik Spor Salonu İkmal
İnşaatı Yapım İşi
HATAY
ANTAKYA
Spor Salonu
Hatay Merkez Spor Salonu
ISPARTA
KEÇİBORLU
Gençlik Merkezi
Isparta Keçiborlu Gençlik Merkezi İkmal
İnşaatı
İSTANBUL
BAĞCILAR
Spor Salonu
İstanbul Avrupa Yakası Sporcu Fabrikası
İkmal İnşaatı
İSTANBUL
SİLİVRİ
Futbol Sahası
İstanbul Silivri Futbol Sahası, 1000 Seyircili
Portatif Tribün, 4lü Soyunma Odası ve
Aydınlatma Yapılması
İZMİR
KONAK
Stadyum
İzmir Alsancak Stadyumu İkmal
KAHRAMANMAR ÇAĞLAYANCERİ Spor Salonu
Kahramanmaraş 2500 Kişilik Spor Salonu ve
AŞ
T
Çevre Düzenlemesi İkmal İnşaatı Yapım İşi
ve Kahramanmaraş Çağlayancerit Spor
Salonu İkmal İnşaatı Yapım İşi
KAHRAMANMAR ONİKİŞUBAT
Diğer
Kahramanmaraş çim hokeyi sahası
AŞ
KAHRAMANMAR ELBİSTAN
Spor Salonu
Kahramanmaraş Elbistan Spor Salonu İkmal
AŞ
İnşaatı
KAHRAMANMAR ONİKİŞUBAT
Sporcu Kamp ve Kahramanmaraş Kamp Eğitim Merkezi
AŞ
Eğitim Merkezi
KARAMAN
MERKEZ
Spor Salonu
Karaman Merkez Spor Salonu
KARS
MERKEZ
Kış Sporları Tesisleri Kars Merkez Buz Pateni Spor Salonu İkmal
İnş.
KASTAMONU
MERKEZ
Spor Salonu
Kastamonu Merkez Spor Salonu
KASTAMONU
SEYDİLER
Açık Spor Tesisleri Kastamonu Seydiler İlçesine 1 Adet
Basketbol-Voleybol Sahası Yapımı
KASTAMONU
SEYDİLER
Açık Spor Tesisleri Kastamonu Seydiler İlçesine 1 Adet Halı
Saha (24x44 Ebatlarında) Yapımı
ANTALYA
KEPEZ
Spor Salonu
Kepez Butik Spor Salonu Yapımı
KIRIKKALE
DELİCE
Gençlik Merkezi
Kırıkkale Delice Banka Bloğu Ve Lojman
Bloğunun Yıkılarak Yeniden Gençlik Merkezi
Yapılması
KOCAELİ
İZMİT
Sporcu Kamp ve Kocaeli Kamp Eğitim Merkezi
Eğitim Merkezi
KONYA
MERAM
Atletizm Pisti
Konya Atletizm Pisti ve Tribün Yapımı İkmal
İnşaatı
KONYA
HADİM
Spor Kompleksi
Konya Hadim Spor Kompleksi
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35
36
37
38
39

KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA

40

MALATYA

41
42

MANİSA
MANİSA

43
44

MUŞ
MUŞ

45

ORDU

46
47
48

ORDU
RİZE
RİZE

49
50
51

RİZE
RİZE
RİZE

52
53
54
55
56
57

RİZE
RİZE
SİVAS
ŞANLIURFA
TOKAT
YALOVA

*

58 il

Gençlik Merkezi
Konya Kadınhanı Gençlik Merkezi İkmal
Diğer
Konya Merkez Veledrom Yapımı
Havuz
Konya Olimpik Yüzme Havuzu İkmal İnşaatı
Havuz
Konya Selçuklu Yarı Olimpik Yüzme Havuzu
Sporcu Kamp ve Konya Spor Kompleksi (Kamp Eğitim ve
Eğitim Merkezi
Antrenman Salonu)
BATTALGAZİ
Spor Salonu
Malatya Battalgazi Avni Kiğılı Kız Anadolu
Meslek Lisesine Butik Spor Salonu Yapılması
KULA
Gençlik Merkezi
Manisa Kula Gençlik Merkezi
TURGUTLU
Futbol Sahası
Manisa Turgutlu Çıkrıkçı Mahallesine
Sentetik Yüzeyli Futbol Sahası Yapılması
BULANIK
Gençlik Merkezi
Muş Bulanık Gençlik Merkezi
MERKEZ
Atletizm Pisti
Muş Sentetik Yüzeyli Atletizm Pisti ve Tribün
İkmali
ÇAYBAŞI
Gençlik Merkezi
Ordu İlküvez Mahallesi Rehabilitasyon
Merkezi İkmal İnşaatı
ALTINORDU
Stadyum
Ordu Stadyumu (İkmal İnşaatı)
ÇAMLIHEMŞİN Spor Salonu
Rize Çamlıhemşin Spor Salonu Yapılması
ÇAYELİ
Futbol Sahası
Rize Çayeli Madenli Beldesi Sentetik Yüzeyli
Futbol Sahası, Portatif Tribün, Aydınlatma ve
Prefabrik Soyunma Odası Yapılması İkmal
İnşaatı
FINDIKLI
Gençlik Kampı
Rize Fındıklı Gençlik Kampı (Tamamlama)
FINDIKLI
Gençlik Merkezi
Rize Fındıklı Gençlik Merkezi
İKİZDERE
Spor Salonu
Rize İkizdere Kirazlık Mahallesi Spor Salonu
Yapılması
KALKANDERE
Spor Salonu
Rize Kalkandere Spor Salonu İkmal İnşaatı
MERKEZ
Su Sporları Tesisleri Rize Su Sporları Tesisi İkmal
ZARA
Gençlik Merkezi
Sivas Zara Gençlik Merkezi
MERKEZ
Havuz
Şanlıurfa Olimpik Yüzme Havuzu
YEŞİLYURT
Spor Salonu
Tokat Yeşilyurt Spor Salonu (Tamamlama)
ÇİFTLİKKÖY
Açık Spor Tesisleri Yalova Çiftlikköy Gençlik Merkezi Bahçesine
Açık Basketbol ve Voleybol Sahası Yapımı
MERKEZ
VE Havuz
145 Adet Çelik Konstrüksiyonlu Yüzme Havuz
İLÇELERE
KADINHANI
MERAM
SELÇUKLU
SELÇUKLU
SELÇUKLU
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İl
Sıra No
1
ANKARA
2
ANKARA
3
4

ANKARA
ANKARA

5
6

ANKARA
ANTALYA

7
8
9

ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA

10
11
12
13
14
15
16
17

ANTALYA
ANTALYA
ARDAHAN
BAYBURT
BİLECİK
BURDUR
BURDUR
ÇANAKKALE

18

ÇORUM

19
20
21

ÇANKIRI
ELAZIĞ
ERZİNCAN

22
23
24
25

ERZİNCAN
HATAY
IĞDIR
IĞDIR

26

IĞDIR

27

IĞDIR

28

IĞDIR

29

IĞDIR

30
31

IĞDIR
IĞDIR

32

İSTANBUL

33

İSTANBUL

34
35

İSTANBUL
İZMİR

36
37
38

KARAMAN
KASTAMONU
KASTAMONU

39

KIRKLARELİ

YAPIMI DEVAM EDEN GENÇLİK VE SPOR TESİSLERİ
İlçe
Proje Adı
Tesis Türü
ÇANKAYA
Ankara Anıttepe Olimpik Yüzme Havuzu
Havuz
ELMADAĞ
Ankara Elmadağ Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Havuz
İkmal İnşaatı
SİNCAN
Ankara Sincan Spor Kompleksi İkmal İşi
Spor Kompleksi
KEÇİÖREN
Ankara Keçiören Güreş Kamp Eğitim Merkezi Sporcu Kamp
Yapım İşi
ve
Eğitim
Merkezi
PURSAKLAR
Ankara Pursaklar Spor Salonu ikmal İşi
Spor Salonu
MURATPAŞA
Antalya Merkez Cimnastik Salonu İkmal Spor Salonu
İnşaatı
AKSU
Aksu 1000 Seyircili Spor Salonu
Spor Salonu
ALANYA
Antalya Alanya Butik Spor Salonu Yapımı
Spor Salonu
ELMALI
Antalya Elmalı Yuva Butik Spor Salonu Spor Salonu
Yapımı
FİNİKE
Antalya Finike Güreş Antrenman Salonu
Spor Salonu
GAZİPAŞA
Antalya Gazipaşa Butik Spor Salonu Yapımı Spor Salonu
MERKEZ
Ardahan Merkez Buz Pisti Tesisi Yapımı
Muhtelif
MERKEZ
Bayburt Merkez Spor Salonu İkmal
Spor Salonu
MERKEZ
Bilecik Stadyumu
Stadyum
ALTINYAYLA
Burdur Altınyayla Spor Salonu Yapımı
Spor Salonu
KEMER
Burdur Kemer Spor Salonu Yapımı
Spor Salonu
MERKEZ
Çanakkale Gençlik ve Sporcu Kamp Eğitim Sporcu Kamp
Merkezi
ve
Eğitim
Merkezi
MERKEZ
Çorum 3500 Kişilik Spor Salonu İkmal İnşaatı Spor Salonu
Yapım İşi
MERKEZ
Çankırı Kapalı Yüzme Havuzu
Havuz
MERKEZ
Elazığ Stadyumu
Stadyum
MERKEZ
Erzincan Merkez Taksim Mahallesine 1000 Spor Salonu
Seyirci Kapasiteli Spor Salonu Yapımı
REFAHİYE
Erzincan Refahiye Gençlik Merkezi
Gençlik Merkezi
KIRIKHAN
Hatay Kırıkhan Spor Salonu İkmal İnşaatı
Spor Salonu
MERKEZ
Iğdır Merkez 14 Kasım Spor Salonu Yapımı Spor Salonu
MERKEZ
Iğdır Merkez Emek Mahallesine Spor Salonu Spor Salonu
Yapılması
MERKEZ
Iğdır Merkez Topçular Mahallesi Yarı Olimpik Spor Salonu
Yüzme Havuzu Yapımı
MERKEZ
Iğdır Merkez Topçular Mahallesine Spor Spor Salonu
Salonu Yapılması
TUZLUCA
Iğdır Merkez Tuzluca ilçesi Spor Salonu Spor Salonu
Yapılması
MERKEZ
Iğdır Merkez Emek Mahallesine Gençlik Gençlik Merkezi
Merkezi Yapılması
MERKEZ
Iğdır Merkez Çok Amaçlı Spor Salonu Yapımı Spor Salonu
ARALIK
Iğdır Aralık İlçesine Futbol Sahası, Soyunma Futbol Sahası
Odası ve Seyirci Tribünü Yapımı
BAKIRKÖY
Ampute futbol sahası, 2'li soyunma odası ve Futbol Sahası
250 seyirci kapasiteli tribün yapımı
BAKIRKÖY
İstanbul Bakırköy Spor Kompleksi (Olimpik Spor Salonu
Yüzme Havuzu)
ÜMRANİYE
Ümraniye Kapalı Yüzme Havuzu Yapım
Havuz
KONAK
İzmir Halkapınar Spor Salonu Modernizasyon Spor Salonu
İşi
MERKEZ
Karaman Stadyumu
Stadyum
İNEBOLU
Kastamonu İnebolu Yüzme Havuzu Yapımı Havuz
MERKEZ
Kastamonu Kadıdağı Olimpiyatlara Hazırlık Sporcu Kamp
Kamp Eğitim Merkezi İnşaatı Yapım işi
ve
Eğitim
Merkezi
MERKEZ
Kırklareli 2000 Kişilik Spor Salonu İkmal Spor Salonu
İnşaatı

324

40

MALATYA

41

MALATYA

42
43
44
45

MANİSA
MANİSA
NİĞDE
OSMANİYE

46
47

SİNOP
ŞIRNAK

48

TEKİRDAĞ

49

TEKİRDAĞ

50
51

TEKİRDAĞ
YOZGAT

BATTALGAZİ

Malatya Battalgazi Yarı Olimpik Yüzme Havuz Havuz
Yapımı
YEŞİLYURT
Malatya Yeşilyurt Kaynarca Spor Kompleksi Spor Kompleksi
Yapımı
KULA
Manisa Kula Gençlik Kampı
Gençlik Kampı
KULA
Kula Binicilik Tesisi
Muhtelif
MERKEZ
Niğde Stadyumu
Stadyum
MERKEZ
Osmaniye Çok Amaçlı Spor Salonu İkmal Spor Salonu
İnşaatı
MERKEZ
Sinop Stadyum Modernizasyon
Stadyum
İDİL
Şırnak İdil Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Havuz
Yapımı
HAYRABOLU
Tekirdağ Hayrabolu Yarı olimpik Yüzme Havuz
Havuzu
MARMARAEREĞLİSİ Tekirdağ Marmaraereğlisi, Ergen ve Çorlu Tenis Kortu
Kapalı Tenis Kortu Yapımı
SÜLEYMANPAŞA
1000 Seyirci Spor Salonu
Spor Salonu
MERKEZ
Yozgat Stadyumu
Stadyum

PROJE ve İHALE AŞAMASINDA OLAN GENÇLİK VE SPOR TESİSLERİ
İl
İlçe
Proje Adı

Sıra No
1

ADANA

YÜREĞİR

2

ADIYAMAN

KAHTA

3

AFYONKARAHİSAR ŞUHUT

4

AFYONKARAHİSAR ÇOBANLAR

5

AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA

6

AFYONKARAHİSAR BASMAKÇI

7

ANKARA

ELMADAĞ

8

ANKARA

GÜDÜL

9

ANKARA

MAMAK

10

ANKARA

ÇAMLIDERE

11

ANKARA

BEYPAZARI

12

BALIKESİR

MERKEZ

13

BİLECİK

PAZAR YERİ

14

BİTLİS

ADİLCEVAZ

Tesis Alt
Türü
Adana Merkez Olimpik Yüzme Havuzu Havuz
İkmal
Adıyaman Kahta Spor Kompleksi İkmal Spor
Salonu
Kapalı Çelik Konstrüksiyonlu Yarı Olimpik Havuz
Yüzme Havuzu
Kapalı Çelik Konstrüksiyonlu Yarı Olimpik Havuz
Yüzme Havuzu
Kapalı Çelik Konstrüksiyonlu Yarı Olimpik Havuz
Yüzme Havuzu
Kapalı Çelik Konstrüksiyonlu Yarı Olimpik Havuz
Yüzme Havuzu
Ankara Elmadağ Gençlik Merkezi İkmal Gençlik
Merkezi
Ankara Güdül Gençlik Merkezi İkmal
Gençlik
Merkezi
Ankara Mamak Gençlik Merkezi İkmal
Gençlik
Merkezi
Kapalı Çelik Konstrüksiyonlu Yarı Olimpik Havuz
Yüzme Havuzu
Beypazarı 1000 Seyircili Spor Salonu
Spor
Salonu
Engelsiz Gençlik Merkezi
Gençlik
Merkezi
Kapalı Çelik Konstrüksiyonlu Yarı Olimpik Havuz
Yüzme Havuzu
Bitlis Adilcevaz İlçesine 500 Seyirci Futbol
Kapasiteli Betonarme Tribün, Sentetik Çim Sahası
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Yüzeyli Futbol Sahası, Atletizm Pisti,
Çevre Tel Örgü ve Aydınlatma Yapım İşleri
Kapalı Çelik Konstrüksiyonlu Yarı Olimpik Havuz
Yüzme Havuzu
Çanakkale Merkez Spor Salonu İkmal
Spor
Salonu
Düzce Merkez Yüzme Havuzu Yapımı
Havuz
Gaziantep Islahiye Spor Salonu İkmal
Spor
Salonu
Gümüşhane Merkez Spor Salonu İkmal Spor
Salonu
Isparta Çok Amaçlı Spor Salonu İkmal
Spor
Salonu
Kapalı Çelik Konstrüksiyonlu Yarı Olimpik Havuz
Yüzme Havuzu
Kapalı Çelik Konstrüksiyonlu Yarı Olimpik Havuz
Yüzme Havuzu
Konya Ereğli Spor Salonu İkmal
Spor
Salonu
Kütahya Gediz ilçesine 1 Adet Sentetik Atletizm
Yüzeyli Atletizm Pisti Yapımı
Pisti
Engelsiz Gençlik Merkezi
Gençlik
Merkezi
Rize Ardeşen Gençlik Merkezi İkmal
Gençlik
Merkezi
Samsun Vezirköprü Kamp Eğitim Merkezi Sporcu
İkmal
Kamp ve
Eğitim
Merkezi
2500 Seyirci Kapasiteli Spor Salonu
Spor
Salonu
Tokat Erbaa Tribün Modernizasyon İkmal Stadyum
Adana Kozan Gençlik Merkezi
Gençlik
Merkezi
Adana Ceyhan Tip Spor Salonu Yapımı Spor
Salonu
Aksaray Merkez Gençlik Merkezi
Gençlik
Merkezi
Amasya Merzifon Spor Salonu
Spor
Salonu
Ankara Stadyumu
Stadyum

15

BURDUR

KARAMANLI

16

ÇANAKKALE

MERKEZ

17
18

DÜZCE
GAZİANTEP

MERKEZ
İSLAHİYE

19

GÜMÜŞHANE

MERKEZ

20

ISPARTA

MERKEZ

21

KASTAMONU

DEVREKANİ

22

KIRIKKALE

YAHŞİHAN

23

KONYA

EREĞLİ

24

KÜTAHYA

GEDİZ

25

MERSİN

MERKEZ

26

RİZE

ARDEŞEN

27

SAMSUN

VEZİRKÖPR
Ü

28

TOKAT

MERKEZ

29
30

TOKAT
ADANA

ERBAA
KOZAN

31

ADANA

CEYHAN

32

AKSARAY

MERKEZ

33

AMASYA

MERZİFON

34

ANKARA

35

ANTALYA

36

ANTALYA

37

BARTIN

38

BARTIN

YENİMAHAL
LE
MURATPAŞ Antalya Merkez Olimpik Yüzme Havuzu Havuz
A
Yapımı
KORKUTELİ Antalya Korkuteli Gençlik Merkezi
Gençlik
Merkezi
MERKEZ
Bartın Merkez Mehmet Rıfat Efendi Açık Spor
Öğrenci Yurdu Bahçesine Aydınlatmalı Tesisleri
Basketbol ve Voleybol Sahası Yapımı
ULUS
Bartın Ulus Kumluca Beldesi Zafer Açık Spor
Köyündeki Futbol Sahasının Yerine Açık Tesisleri
Halı Saha Yapılması

326

39
40
41

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

57
58
59
60
61
62
63

Gençlik
Merkezi
BİLECİK
SÖĞÜT
Bilecik Söğüt Gençlik Kampı ve Oba Gençlik
Kültürü Tematik Parkı Yapımı
Kampı
BİTLİS
ADİLCEVAZ Bitlis Adilcevaz İlçesine 500 Seyirci Futbol
Kapasiteli Betonarme Tribün, Sentetik Çim Sahası
Yüzeyli Futbol Sahası, Atletizm Pisti,
Çevre Tel Örgü ve Aydınlatma Yapım İşleri
DENİZLİ
TAVAS
Denizli Tavas Gençlik Merkezi
Gençlik
Merkezi
DENİZLİ
BOZKURT Denizli Bozkurt ilçesine 1 Adet Çelik Spor
Konstrüksiyonlu Spor Salonu Yapımı
Salonu
DENİZLİ
ACIPAYAM Denizli Acıpayam Gençlik Merkezi
Gençlik
Merkezi
DİYARBAKIR
ÇINAR
Diyarbakır Çınar Gençlik Merkezi
Gençlik
Merkezi
DİYARBAKIR
HANİ
Diyarbakır Hani Gençlik Merkezi
Gençlik
Merkezi
DÜZCE
GÖLYAKA Düzce Kayadüzü Gençlik Kampı
Gençlik
Kampı
ELAZIĞ
BASKİL
Elazığ Baskil Gençlik Merkezi
Gençlik
Merkezi
ELAZIĞ
PALU
Elazığ Palu Gençlik Merkezi
Gençlik
Merkezi
ERZURUM
HORASAN Erzurum Horasan Gençlik Merkezi
Gençlik
Merkezi
ERZURUM
Erzurum Spor Salonu
Spor
Salonu
ESKİŞEHİR
SEYİTGAZİ Eskişehir Seyitgazi Gençlik Merkezi
Gençlik
Merkezi
GİRESUN
KEŞAP
Giresun Keşap Gençlik Merkezi
Gençlik
Merkezi
HAKKARİ
YÜKSEKOVA Hakkari Yüksekova Spor Salonu
Spor
Salonu
IĞDIR
TUZLUCA
Iğdır Tuzluca Gençlik Merkezi
Gençlik
Merkezi
İSTANBUL
ATAŞEHİR İstanbul
Ataşehir
Yukarı
Dudullu Futbol
Mahallesine sentetik futbol sahası, 500 Sahası
seyircili portatif tribün, prefabrik soyunma
odası ve saha aydınlatması yapımı
İSTANBUL
KARTAL
İstanbul Kartal Butik Spor Salonu Yapımı Spor
Salonu
İZMİR
KONAK
İzmir Olimpik Yüzme Havuzu
Havuz
KAHRAMANMARAŞ DULKADİRO Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Gençlik Gençlik
ĞLU
Merkezi
Merkezi
KAYSERİ
DEVELİ
Kayseri Develi Gençlik Merkezi
Gençlik
Merkezi
KIRIKKALE
MERKEZ
Kırıkkale Merkez 3500 Kişilik Spor Salonu Spor
Salonu
KOCAELİ
KARTEPE
Kocaeli Kartepe Gençlik Merkezi
Gençlik
Merkezi
KONYA
GÜNEYSINI Konya Güneysınır Gençlik Merkezi
Gençlik
R
Merkezi
BATMAN

BEŞİRİ

Batman Beşiri Gençlik Merkezi
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64

KONYA

65

KONYA

66

KÜTAHYA

67

MALATYA

68

MALATYA

69

MARDİN

70

MANİSA

71

MERSİN

72

MUĞLA

73

MUŞ

74

MUŞ

75

ORDU

76

SİİRT

77

SİNOP

78

ŞANLIURFA

79

ŞANLIURFA

80

ŞANLIURFA

81

ŞANLIURFA

82
83

ŞIRNAK
TOKAT

84

TRABZON

85

TRABZON

86
87

ZONGULDAK
ZONGULDAK

Gençlik
Merkezi
SELÇUKLU Konya Cimnastik Salonu
Spor
Salonu
MERKEZ
Kütahya Merkez Atatürk Lisesine Çok Spor
Amaçlı Spor Salonu Yapımı
Salonu
BATTALGAZİ Malatya Battalgazi Gençlik Merkezi
Gençlik
Merkezi
DARENDE Malatya Darende Gençlik Merkezi
Gençlik
Merkezi
MİDYAT
Midyat 1500 Seyircili Spor Salonu
Spor
Salonu
AKHİSAR
Akhisar Cimnastik Spor Salonu
Spor
Salonu
SİLİFKE
Mersin Silifke Gençlik Merkezi
Gençlik
Merkezi
MARMARİS Muğla Marmaris Spor Salonu
Spor
Salonu
MERKEZ
Muş Merkez 4 Adet Açık Tenis Kortu Muhtelif/T
Yapılması
enis Kortu
MALAZGİRT Muş Malazgirt Gençlik Merkezi
Gençlik
Merkezi
ALTINORDU Ordu Altınordu Gençlik Merkezi
Gençlik
Merkezi
BAYKAN
Siirt Baykan Gençlik Merkezi
Gençlik
Merkezi
MERKEZ
Sinop Merkez Fatih İlkokulu Bahçesine Açık Spor
Aydınlatmalı (20x35 ebatlarında) Halı Tesisleri
Saha Yapımı
BİRECİK
Şanlıurfa Birecik Gençlik Merkezi
Gençlik
Merkezi
BOZOVA
Şanlıurfa Bozova Gençlik Kampı
Gençlik
Kampı
MERKEZ
Şanlıurfa Eyyubiye Gençlik Merkezi
Gençlik
Merkezi
MERKEZ
Şanlıurfa Harran Gençlik Merkezi
Gençlik
Merkezi
CİZRE
Şırnak Cizre Stadyumu
Stadyum
ZİLE
Tokat Zile Gençlik Merkezi
Gençlik
Merkezi
MAÇKA
Trabzon Maçka Atasu Beldesine 20x40 Açık Spor
Ebatlarında Halı Saha Yapımı
Tesisleri
MAÇKA
Trabzon Maçka Esiroğlu Beldesine 20x40 Açık Spor
Ebatlarında Halı Saha Yapımı
Tesisleri
MERKEZ
Zonguldak Merkez Bowling Salonu Yapımı Muhtelif
MERKEZ
Zonguldak Merkez Masa Tenisi Salonu Muhtelif
Yapımı
KARATAY

Konya Karatay Gençlik Merkezi
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Karaman Merkez Spor Salonu

Hatay Merkez Spor Salonu
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Giresun Merkez Spor Salonu

Şanlıurfa Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu
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Kars Olimpik Buz Pateni – Buz Hokeyi
Salonu

Bilecik Bozüyük Spor Salonu
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Erzurum Merkez Sporcu Kamp Eğitim Merkezi

Konya Selçuklu 8 Kulvarlı Olimpik Atletizm Pisti
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Kahramanmaraş Çim Hokeyi Sahası

Kastamonu Merkez Spor Salonu
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Afyonkarahisar Akarçay Rekreasyon Alanı Kano Tesisi

Manisa Çıkrıkçı Sentetik Yüzeyli Futbol Sahası
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Konya Meram Sporcu Kamp Eğitim Merkezi

Kocaeli İzmit Sporcu Kamp Eğitim Merkezi,
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İstanbul Silivri Sentetik Yüzeyli Futbol Sahası

Rize Su Sporları Tesisi
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Stadyumlar
2021 yatırım programında Bakanlığımıza ait 13 adet stadyum projesi
bulunmaktadır.
Bu projelerden;
 4 adedi tamamlanmış,
 6 adedinin yapımı devam etmekte,
 3 adedinin ise proje ve ihale aşamasında çalışmaları devam etmektedir.

YAPIMI TAMAMLANAN
1-Bayburt
2-Erzincan
3-İzmir (Alsancak)
4-Ordu

YAPIMI DEVAM EDEN
1- Bilecik
2- Elazığ
3- Karaman
4- Niğde
5- Sinop Modernizasyon
6- Yozgat
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PROJE VE İHALE
AŞAMASINDA OLAN
1- Tokat Erbaa
2- Ankara
3- Şırnak Cizre

İzmir Alsancak Stadyumu

Ordu Stadyumu
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Uluslararası
Faaliyetler
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Dış İlişkiler
İş Birliği Anlaşmaları
Bakanlığımız hizmet alanına giren konularda diğer devletlerle iş birliği anlaşmaları
imzalanmakta ve çeşitli faaliyetler gerçekleştirilmektedir.
2021 yılında yapılan iş birliği anlaşmaları ve faaliyetler şunlardır:
 Polanya Cumhuriyeti Kültür, Ulusal Miras ve Spor Bakanlığı ile Spor
Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı 24 Mayıs 2021 tarihinde Ankara’da
imzalanmıştır.
 Ukrayna Gençlik ve Spor Bakanlığı ile 2021-2022 Yılları için Beden Eğitimi
ve Spor Alanında İşbirliği Programı 10 Nisan 2021 tarihinde İstanbul’da
imzalanmıştır.
 Kırgız Cumhuriyeti Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası
Bakanlığı ile Gençlik Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı 9 Haziran 2021
tarihinde Ankara’da imzalanmıştır.
 23 Ağustos 2021 tarihinde Paraguay Cumhuriyeti Ulusal Spor Sekreterliği
ile Beden Eğitimi ve Spora İlişkin Mutabakat Zaptı imzalanmıştır.



 Nijerya Federal Cumhuriyeti ile Gençlik Alanında İşbirliği Anlaşması 20
Ekim 2021 tarihinde Nijerya’da imzalanmıştır.
 Macaristan Hükümeti ile Gençlik Alanında İşbirliği Anlaşması 11 Kasım
2021 tarihinde Ankara’da imzalanmıştır.
 Macaristan Hükümeti ile Spor Alanında İşbirliği Anlaşması 11 Kasım 2021
tarihinde Ankara’da imzalanmıştır.
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 İspanya Krallığı Kültür ve Spor Bakanlığı ile Spor Alanında İşbirliği
Mutabakat Zaptı 17 Kasım 2021 tarihinde Ankara’da imzalanmıştır.
 Küba Cumhuriyeti Spor, Beden Eğitimi ve Rekreasyon Ulusal Enstitüsü ile
Beden Eğitimi ve Spor Alanlarında İşbirliği Mutabakat Zaptı 24 Aralık 2021
tarihinde Ankara’da imzalanmıştır.

Türk-Alman Karma Uzmanlar Komisyonu Toplantısı (KUK 2021)
25. Türk-Alman Karma Uzmanlar Komisyonu Toplantısı 16 Aralık 2021 tarihinde
dijital ortamda gerçekleştirilmiştir. Toplantıda 2022 yılına ait 5 faaliyet
belirlenmiştir.

Entegrasyondan Bütünleşmeye Konulu Uzman Değişimi
Federal Almanya Cumhuriyeti ile 1994 yılında imzalanan "Gençliğe Yönelik
Politikalarda İşbirliği Protokolü" kapsamında; Entegrasyondan Bütünleşmeye"
programı uyum, bütünleşme, çeşitlilik konularında bilgilendirme ve her iki ülke
deneyimlerinin paylaşılması amacıyla Bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve
Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı temsilcilerinin katılımları ile 0105 Kasım 2021 tarihinde Almanya/Nürnberg’de gerçekleştirilmiştir.
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Uyum, bütünleşme, çeşitlilik konularında bilgilendirme ve her iki ülke
deneyimlerinin paylaşılması amacıyla, "Entegrasyondan Bütünleşmeye"
programının ilk ayağı Almanya/Nürnberg’de gerçekleştirilmiş olup iade-i ziyareti
ise, Bakanlığımız organizasyonunda, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı temsilcileri ile Almanya’dan BAG EJSA
Kurumu, göç ve uyum konusunda faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşlarının
katılımlarıyla 29 Kasım- 4 Aralık 2021 tarihinde Gaziantep’te gerçekleştirilmiştir.
Bu etkinlik ile ülkemizde ve Almanya’da sosyal uyum alanında çalışan uzman
gruplarının bir araya getirilerek deneyimlerinin, bakış açılarının, yaşadıkları
zorlukların paylaşılması, sosyal uyuma ilişkin ülke eğilimlerin belirlenmesi, tespit
edilen güçlükler ve her iki toplumdan katılımcıların tavsiye görüşlerinin katılımcı
bir yaklaşımla uygulanan politika ve programlara ışık tutması, birlikte yaşam
kültürünün ve karşılıklı uyum çeşitliliğinin görülmesi amaçlanmıştır.

Gönüllülük ve Yaygın Eğitim Konusunda Türk-Alman Uzman Günü
Gönüllülük ve yaygın eğitim konularında Almanya ile ülkemiz arasında bilgi
alışverişini amaçlayan Uzmanlar Günü Programı hazırlık toplantısı ile birlikte 3
Modülde ele alınmıştır:
 Modül I: Gönüllülük: Kavram olarak gönüllülük, tarihsel arka planı,
formatlar ve toplumsal duyarlılık (08.10.2021)
 Modül II: Yeterlilik, eğitim, tanıma, sertifikalandırma (27.10.2021)
 Modül III Gönüllülüğün Geleceği: Katılım, dahil etme, yeni hedef grupları,
dijitalleşme (25.11.2021)

Türkiye- Tunus Gençlik ve Spor Alanlarında Ortak Komite’de VI. Dönem
17-18 Haziran 2021 tarihlerinde video konferans yöntemiyle gerçekleştirilmiştir.
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Avrupa Konseyi 16. Spordan Sorumlu Bakanlar Konferansı
Sayın Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem KASAPOĞLU 15 Ocak 2021 tarihinde
videokonferans yöntemiyle düzenlenen Avrupa Konseyi 16. Spordan Sorumlu
Bakanlar Konferansı’na katılmıştır.
EPAS’ın spor alanında Avrupa ölçeğinde kurduğumuz işbirliklerini pekiştiren bir
çerçeve sunduğu ve Türkiye’nin Avrupa’nın bir parçası olarak spor alanındaki
katkılarını proaktif bir şekilde sürdürmeye devam edeceği ifade edilmiştir.
Türkiye’ye göç etmek zorunda kalmış genç misafirlerin sosyal uyumunu
güçlendirmek için de sporun motive edici gücünden en iyi şekilde yararlandıklarını
ve bu husustaki olumlu gelişmeleri sürekli gözlemlediklerini de vurgulamıştır.

UNICEF Yeni Türkiye Temsilcisi Yeni İşbirlikleri
Sayın Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ekim 2020 tarihi itibariyle
UNICEF yeni Türkiye Temsilcisi olarak görevine başlayan Regina De Dominicis ile
4 Şubat 2021 tarihinde görüşme gerçekleştirmiştir.
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Ülkeler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde Birleşmiş Milletler başta olmak
üzere uluslararası kuruluşların önemine değinilen görüşmede, Bakanlığımızın
ülkemizde yaşayan geçici koruma kapsamındaki gençler ve çocukların kişisel ve
mesleki gelişimi ile sosyal uyumu başta olmak üzere birçok konuda uluslararası
kuruluşlarla gerçekleştirdiği çalışmalar gündeme gelmiştir.
Bakanlığımızın UNICEF işbirliğinde gençlerimiz ile birlikte yürüttüğü “Sosyal
Uyum ve Gençlik Katılımı Projesi” gibi projelerin sayılarının artırılması,
sürdürülebilirliklerinin sağlanması ve yaygınlaştırılmasına vurgu yapılan
görüşmede, UNICEF ile geliştireceğimiz işbirliğinin ülkemiz ve dünya çocukları ve
gençlerinin güçlendirilmesine katkı sağlayacağı kaydedilmiştir.

Türkiye ile AB Arasında Gençlik ve Spor Alanında Daha Güçlü İşbirliği
Sayın Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 1 Eylül 2020 tarihi itibariyle
Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı olarak görevine başlayan
Nikolaus Meyer-Landrut ile 11 Şubat 2021 tarihinde Bakanlık makamında
görüşme gerçekleştirmiştir.

Ülkeler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde AB başta olmak üzere uluslararası
kuruluşların özellikle salgın sürecinde daha önemli hale geldiğine değinilen
görüşmede, Bakanlığımızın gençlik ve spor politikaları, dijitalleşme, spor kültürü
ve AB’nin işbirliği projeleri gündeme gelmiştir.
Avrupa'nın en büyük genç nüfusa sahip ülkesi olan ülkemiz için güçlü işbirliği
projelerinin ortaya konmasının, gençlerimizin AB’ye bakışını olumlu yönde
etkilediğinin ifade edildiği görüşmede, Bakanlığımızın AB’nin de aralarında
bulunduğu birçok uluslararası kuruluşla işbirliği içinde özellikle gençlerimiz ile
345

birlikte çeşitli projeler yürüttüğü belirtilerek projelerin sayılarının artırılması,
sürdürülebilirliklerinin sağlanması ve yaygınlaştırılması noktasında görüş
birliğine varılmıştır.
Görüşmede ayrıca, AB'nin Türkiye'deki Mülteciler İçin Mali Yardım Programı
(FRIT II) ile başlatılan proje kapsamında Bakanlığımız tarafından futbol sahası,
gençlik merkezi, gençlik kampı, tenis kortu ve çok amaçlı spor salonu olmak üzere
toplam 28 tesisin geçici koruma altındaki gençlerin yoğun olduğu, yüksek düzeyde
göç alan 12 ilimizde (Adana, Adıyaman, Batman, Gaziantep, Hatay,
Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Mardin, Mersin, Osmaniye, Şanlıurfa) hizmete
açılmasının planlandığı kaydedilmiştir.

EKOSOK 10. Gençlik Forumu
Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi (EKOSOK), BM Ekonomik ve
Sosyal İşler Bölümü (DESA) ve BM Genel Sekreteri Gençlik Temsilcisi Ofisi
işbirliğinde 7 Nisan 2021 tarihinde düzenlenen EKOSOK 10. Gençlik Forumuna
katılım sağlanmıştır.
EKOSOK Gençlik Forumu, BM’nin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Gençlik
Stratejisi bağlamında 2030 Gündeminin uygulanmasında gençliğin rolüne ilişkin
ulusal görüşleri paylaşmak üzere üye devletlerin gençlik konularından sorumlu
Bakanları ve diğer üst düzey temsilcileri, gençler ve ülkelerin resmi gençlik
temsilcilerinin yanı sıra bölgesel ve çok taraflı kuruluşların temsilcilerinin
katılımıyla 7-8 Nisan 2021 tarihlerinde çevrim içi olarak New York'ta
düzenlenmiştir.
Gençlik Forumunun "Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Gençlerle ve Gençler
için Ulaşmak" başlıklı Bakanlar Yuvarlak Masa Toplantısına, gençlik alanındaki
çalışmalarımızda aktif olarak yer alan gençlerimizle birlikte katılan Sayın
Bakanımız, BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri arasında yer alan
“Eşitsizliklerin Azaltılması” bağlamında bir konuşma gerçekleştirmiş olup
konuşmada gençleri salgın sonrası döneme hazırlamanın Bakanlığımızın en önemli
sorumluluklarından biri olduğu, Bakanlığımızın tüm faaliyetlerinin, eşitsizliğin
azaltılması başta olmak üzere sürdürülebilir kalkınma hedefleri üzerindeki etkisi
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ve Bakanlığımızın gençlik merkezleri, gençlik ofisleri, gençlik kampları, burslar,
yurtlar ve proje destek programları gibi imkânlarıyla çok sayıda gence ulaştığı
bilgilerine yer verilmiştir.

Dördüncü Etnospor Forumu
Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) tarafından bu yıl "Geleneksel Sporların
İhyası" temasıyla hibrit formatta düzenlenen 4. Etnospor Forumu, 10 Nisan 2021
tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilmiştir.
COVID-19 sırasında ve sonrasında gençler için yeni bir motivasyon olarak
geleneksel sporlar ve oyunlar konusunda yüksek düzeyli bir Bakanlar Paneli ve
geleneksel sporlarla ilgili çeşitli alanlarda başarı göstermiş kişilere yönelik ödül
töreni düzenlenmiştir.
Forum, “Geleneksel Sporları ve Oyunları Tanıtım ve Yaygınlaştırmada
Dijitalleşmenin Rolü” ve “Mevcut Dijital Ağları Etkili Olarak Kullanmak ve Uzun
Ömürlü Dijital Platformlar Oluşturmak İçin Tavsiyeler” başlıklı 60'ın üzerinde
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ülkeden devlet yetkilileri, federasyon temsilcileri ve akademisyenlerin katılımıyla
düzenlenen çevrim içi yuvarlak masa oturumlarıyla sona ermiştir.

Birleşmiş Milletler Habitat Saha Çalışması
BM İnsan Yerleşimleri Programı
(Habitat) İcra Direktörü Maimunah
Mohd Sharif başkanlığındaki BM heyeti
28 Mayıs - 4 Haziran tarihleri arasında
ülkemize gerçekleştirdikleri resmi
ziyaret
çerçevesinde;
Birleşmiş
Milletlere tahsis edilmesi planlanan
İstanbul BM Gençlik Merkezini ziyaret
etmiştir.
Ülkemizde geleneksel sporların ve oyunların 2030 Sürdürülebilir Kalkınma
Hedefleri kapsamında kentlerde teşvik edilmesi, sürdürülebilir kentleşmeye katkı
sağlanması, kapsayıcı, esnek, güvenli ve sürdürülebilir şehirler oluşturulması
doğrultusunda işbirliğinin ve projelerin geliştirmesi amacıyla Bakanlığımız, Dünya
Etnospor Konfederasyonu ve Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (BM
HABİTAT) arasında 4 Haziran 2021 tarihinde bir mutabakat zaptı imzalanmıştır.

Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Birinci Gençlik ve Spordan Sorumlu
Bakanlar İstanbul Zirvesi
Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Birinci Gençlik ve Spordan Sorumlu
Bakanlar Toplantısı Bakanlığımızın ev sahipliğinde “Komşular Sporla Birlikte
Görür” teması ile 9 Haziran 2021 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.
Ülkemizin GDAÜ Dönem Başkanlığının (2020 Temmuz–2021 Temmuz) en önemli
faaliyetlerinden biri olarak ön plana çıkan ve GDAÜ çatısı altında gençlik ve spor
alanında bir ilk olma özelliği taşıyan Bakanlar Toplantısında, sporun birleştirici
gücü ve gençliğin dinamizmi üzerinden bölgesel kalkınma ve işbirliğine dayalı
fırsatlar gündeme gelmiş ve bölge ülkelerinin gençlik ve spor alanındaki
potansiyeli vurgulanmıştır.
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Toplantı sonucunda bölge ülkelerinin yeni bir vizyon ile birlikte somut hedeflere
odaklanmalarına yönelik bir “Ortak Bildiri” kabul edilerek kamuoyuyla
paylaşılmıştır.

Uluslararası Genç Gönüllüler Kampı
Bakanlığımız ev sahipliğinde İslam İşbirliği Gençlik
Forumu (ICYF) işbirliğinde Antalya Alaaddin
Keykubat Gençlik Kampında 5-10 Temmuz 2021
tarihleri arasında kadın ve 12-17 Temmuz 2021
tarihleri arasında erkek dönemi olmak üzere iki
dönem halinde “Uluslararası Genç Gönüllüler
Kampları” düzenlenmiştir. Söz konusu kampa 40
ülkeden 107 genç katılım sağlamıştır.
Kampta; doğal afetler, salgın hastalıklar ve insani
krizler sırasında topluluklara yardım ve destek
sağlamak için gönüllülük alanında çalışan gençleri
pratik bilgi ve rehberlikle donatmak temel odak
olarak belirlenmiştir.
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Gönüllülerin kapasite artırımı için etkili bir ortaklık ağı kurulması, dünyada
yaşanan salgın krizi ve insani krizler sırasında sürdürülebilir çözümler bulabilmek
için etkili iş birliğiyle gençlik örgütleri arasında bir gönüllülük ağının
oluşturulması, gönüllülüğün evrensel değerleri üzerine gençler için farkındalığın
oluşturulması kapsamında atölyeler hazırlanması ve başarılı genç gönüllülük
girişimlerinin en iyi örneklerinin paylaşılması amacıyla düzenlenen kampa, Kızılay
ve Yeşilay’dan gelen uzman eğitmenler akademik anlamda önemli katkıda
bulunmuşlardır.

İslamofobiye Karşı Küresel Gençlik Hareketi
İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) tarafından 4-5 Ağustos 2021 tarihlerinde
İstanbul’da “İslamofobi'ye Karşı Küresel Gençlik Hareketi” programı
gerçekleştirilmiştir.
İslam düşmanlığı ya da Müslüman karşıtı ırkçılık olarak tanımlanan İslamofobiye
karşı Müslüman ülkelerin ve bu ülkelerde çalışmalarını sürdüren gençlik
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kuruluşlarının tutumu ve mücadele yöntemleri ekseninde küresel düzeyde bir
gençlik hareketi başlatmak amacıyla düzenlenen programda Bakanlığımızın bu
alanda yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler verilmiştir.

Libya, Azerbaycan ve İslam İşbirliği
Yetkililerinin Akademi Beyoğlu Ziyareti

Teşkilatının

Üst

Düzey

İslam İşbirliği Gençlik Forumu’nun (ICYF) 4. Genel Kurulu’nun davetlisi olarak
Türkiye’de bulunan Libya Gençlik ve Spor Bakanı, Azerbaycan Gençlik ve Spor
Bakan Vekili ve İslam İşbirliği Teşkilatı’nın üst düzey yetkilileri 25 Ağustos 2021
tarihinde Bakanlığımızın misafiri olarak Akademi Beyoğlu’nu ziyaret etmişlerdir.

Ziyaret programı kapsamında gençlik merkezleri, gençlik kampları ve 2022 yılında
Konya’da düzenlenecek 5. İslami Dayanışma Oyunlarının tanıtımı yapılmış olup
tanıtımların ardından ülkemizin gençlik merkezi tecrübesini uygulamalı
paylaşmak adına gençlere medya başta olmak üzere çeşitli alanlarda eğitimlerin
verildiği Akademi Beyoğlu’nun Greenbook, Youtube, Ses Kayıt Odası ve Akademi
Beyoğlu Radyo, Cep Sineması ve Müzik Enstrüman Kütüphanesi Atölyeleri gezildi.
Ziyaret müzik dinletisi eşliğinde Türk Mutfağı ikramlarıyla Kitap Kahve’de son
bulmuştur.
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Medya eğitimi alan gençlerin sunuculuk yaptıkları programda, müzik dinletisi de
yine müzik eğitimi alan gençler tarafından gerçekleştirildi. Ziyaret kapsamında
konuklara gençlik merkezinde gençlerimizin yaptığı ebru çalışmaları ve
Bakanlığımızın ICYF işbirliğinde düzenlediği Gönüllülük Temalı Uluslararası
Fotoğraf Yarışması albümleri hediye edilerek Bakanlığımızın gönüllülük alanında
gerçekleştirdiği faaliyetlere yönelik bilgilendirmelerde bulunulmuştur.

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı Özel Avrupa Komitesi’nin 2022-2024
Dönemi Mütevelli Heyeti Üyeliği Seçimi
Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) 2022-2024 dönemi Mütevelli Heyeti
Üyeliği seçimine ilişkin WADA Özel Avrupa Komitesi (CAHAMA) 54. Toplantısı 6-7
Eylül 2021 tarihlerinde çevrim içi olarak düzenlendi.
Toplantının en önemli gündemi olarak, Avrupa Konseyi adına WADA’nın 20222024 dönemi Mütevelli Heyeti ve Yürütme Komitesi üyeliklerine yönelik adayların
belirlenmesi süreci işletilmiş ve güvenli ve etik bir spor ortamı yaratmak için
dopinge karşı katı bir “sıfır tolerans politikası” uyguladığımıza ve sporun tüm
bileşenleriyle yakın işbirlikleri geliştirdiğimize değinirken temiz spor ve fair play
için güçlü uluslararası işbirliğinin ve kamu kurumlarının aktif desteğinin önemi
ifade edilmiştir. Dopingle mücadelenin en önemli paydaşı olan sporculara da süreç
içerisinde yer verilmesi gerektiğine dair Türkiye’nin dopingle mücadeleye yönelik
faaliyetleri, katkıları ve potansiyeli hakkında bilgilendirmede bulunulmuştur.

Türk Konseyi Birinci Genç Girişimciler Forumu
Türk Konseyi Birinci Genç Girişimciler Forumu 20 Eylül 2021 tarihinde
Özbekistan’ın ev sahipliğinde Taşkent’te düzenlenmiştir.
Konsey üyesi ülkelerdeki genç girişimciler için önemli kazanımlar sağlayacağına
inanıldığı belirtilerek hayati bir değere sahip hazine olan gençler için bir arada
olmanın ve yeni projeleri hayata geçirmenin Konsey ve üye ülkeler için çok anlamlı
ve önemli olduğunu vurgulandığı Forumda gençlerin ufkunu açacak, onlara
motivasyon kazandıracak, onlara cesaret verecek proje ve çalışmalara
ihtiyaçlarının olduğunu ifade edilmiştir.
352

Türk Konseyi Gençlik ve Spordan Sorumlu Beşinci Bakanlar Toplantısı
Türk Konseyi Gençlik ve Spordan Sorumlu Beşinci Bakanlar Toplantısı 19-21 Eylül
2021 tarihlerinde Özbekistan-Taşkent’te gerçekleştirilmiştir.
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Toplantıda, “Türk Konseyi Çok Taraflı ve İkili Gençlik ve Gençlik Çalışanları
Değişim Programlarına İlişkin İşbirliği Mutabakat Zaptı” imzalanırken Türk
Konseyi Gençlik ve Spordan Sorumlu 6. Bakanlar Toplantısının ve 6. Çalışma Grubu
Toplantısının 2022 yılı Eylül ayında Dördüncü Göçebe Oyunları marjında
Türkiye’de düzenlenmesi kararlaştırılmıştır.
Türk Dünyası Gençlik Başkenti Girişimi Yönetmeliği’nin de kabul edildiği
Toplantıda, Özbekistan'ın Türk Dünyası Gençlik Başkentinin ilk ev sahibi,
Türkiye'nin de 2023'te Türk Dünyası Gençlik Başkenti’ne ev sahipliği yapması
konusunda mutabık kalınmıştır.
Ayrıca Birinci Çok Taraflı Gençlik Değişim Programı ve Genç Gönüllülük Eğitim
Programının 2022 yılında Türkiye’de, İkinci Genç Girişimciler Forumu'nun,
bağımsızlığının 100. yıldönümü onuruna 2023 yılında Türkiye'de; Gençlik
Platformu İkinci Genel Kurulu ile Dördüncü Uluslararası Gençlik Festivalinin eş
zamanlı olarak Kazakistan'da; Beşinci Uluslararası Gençlik Kampı ve Spor
Gönüllüleri Zirvesinin 2022 yılında Azerbaycan'da; Dördüncü Genç Liderler
Forumunun 2022 yılında Özbekistan'da düzenlenmesi kararlaştırılmıştır
Toplantıda ayrıca, Dördüncü Dünya Göçebe Oyunları’nın (DGO) 2022 Eylül ayı
sonlarında veya Ekim ayı başlarında Bursa, İznik'te düzenleneceği, Dördüncü
DGO’nun İkinci Koordinasyon Komitesi toplantısının da önümüzdeki dönemde
Türkiye’de gerçekleştirileceği, İkinci Türk Konseyi Üniversite Spor Oyunlarının
(Turkic Universiade) 2022 yılında Kazakistan'da gerçekleştirileceği ve Birinci Türk
Konseyi Teqball Turnuvasının ise 2022 yılında Macaristan'da başlatılacağı
kaydedildi.

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) İcra Komitesi ve Mütevelli
Heyeti Toplantıları
24-25 Kasım 2021 tarihlerinde Fransa’nın başkenti Paris’te WADA İcra Komitesi
ve Mütevelli Heyeti Toplantıları gerçekleştirilmiş olup Sayın Bakanımızın Dünya
Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) Mütevelli Heyeti üyeliği, resmen onaylanmıştır.
Böylelikle Sayın Bakanımız, WADA Mütevelli Heyeti üyeliğine Avrupa Konseyi’nin
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yegane kamu otoritesi olarak 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren üç yıl süreyle
atanmış oldu.
38 üyeli Mütevelli Heyeti, WADA'nın en yüksek politika yapıcı organıdır. Mütevelli
Heyeti, Ajansın yönetim ve yürütme işlerini 14 üyesi bulunan İcra Komitesine
havale etmektedir. Buna göre, İcra Komitesi kararlar almakta ve belirli faaliyetlerin
yerine getirilmesi ve değerlerin yönetimi ile ilgili kararlar için Mütevelli Heyetine
tavsiyelerde bulunmaktadır. Bundan sonraki ilk İcra Komitesinin ve Mütevelli
Heyeti toplantılarının 18 ve 19 Mayıs 2022 tarihlerinde Mısır'ın başkenti Kahire’de
kısıtlamaların izin verdiği ölçüde hibrit bir formatta düzenlenmesi
planlanmaktadır.
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Uluslararası Projeler
ERASMUS+ Spor
12 Ocak 2021 Proje Eğitimi:
Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yönetici ve Öğretmen
Atölyeleri Uzaktan Eğitim Seminerleri kapsamında Balıkesir İl Milli Eğitim
Müdürlüğü çalışanlarına ve öğretmenlerine Erasmus+ Spor Projeleri alanında
online eğitim verilmiştir.
27 Nisan 2021 Bilgilendirme Toplantısı:
Avrupa Birliği tarafından 2021-2027 yılları arasında yürütülecek olan Erasmus+
Programı'nda yer alan hibe destekleri kapsamında, geçmiş yıllarda olduğu gibi
spor alanında yer alan tüm kurum ve kuruluşların, spor konusunda yeni
uygulamalar geliştirme, iyi uygulamaların transferi ve spor etkinlikleri gibi
faaliyetler gerçekleştirebilecekleri duyurulmuştur.
Ülkemizde Erasmus+ Spor Desteklerine yönelik başvuruların artırılması için,
Bakanlığımız ve Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
(Türkiye Ulusal Ajansı) tarafından 27 Nisan 2021 Salı günü Erasmus+ Spor
Bilgilendirme Toplantısı düzenlenmiştir. Bilgilendirme Toplantısı, içinden geçmiş
olduğumuz pandemi sürecinden ötürü çevrim içi gerçekleştirilmiştir. Toplantıda
Erasmus+ Spor Destekleri 2021-2027 dönemine ilişkin yenilikler ile başvuru
süreçlerine ilişkin bilgiler paylaşılmıştır.

Youth-Wiki Projesi
Avrupa ülkelerinin gençlik politikaları hakkında çevrim içi platform olarak bilgi
sunan Youth-Wiki’nin Türkiye sayfasının güncellenmesi amacıyla Erasmus+
kapsamında çıkılan hibe çağrısına 8 Haziran 2021 tarihinde Bakanlığımız adına
başvuruda bulunulmuş ve proje teklifi kabul edilmiştir. Proje, 17 Aralık 2021
tarihinde Avrupa Komisyonu yetkilileriyle imzalanan anlaşma ile hayata geçmiştir.
Başvuru kapsamında iki çalışma paketi teklif edilmiştir. Bunlardan ilki 2022 Mart
ayı sonuna kadar Türkiye’ye dair bilgilerin yer aldığı sayfanın güncellenmesini
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öngören “Yıllık Çalışma Programının Uygulanması” paketi, ikincisi ise Youth
Wiki’nin ülke çapında tanıtılması amaçlayan “Ulusal Tanıtım Stratejisi” paketidir.
Proje kapsamında gerçekleştirilecek iş ve işlemler için profesyonel bir ekip
oluşturulması, bilinirliğin arttırılması ve platformun geliştirilmesi için bir çalıştay
düzenlenmesi ve sosyal medya çalışmaları yürütülmesi planlanmaktadır.

Uluslararası Sosyal Uyum Projeleri
Sosyal Uyum ve Gençlik Katılımı
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) iş birliğiyle 2015 yılı sonunda
3 yıllık bir süre için 25 ilimizde (Şanlıurfa, Hatay, Gaziantep, Adana, Kilis,
Kahramanmaraş, Mardin, Osmaniye, Diyarbakır, Adıyaman, Batman, Şırnak,
Erzincan, İstanbul, Mersin, Bursa, İzmir, Konya, Ankara, Kayseri, Kocaeli, Malatya,
Aydın, Sakarya ve Denizli) uygulanmaya başlanan proje, başarılı sonuçlar elde
edilmesi nedeniyle 2018 yılından itibaren her yıl süre uzatımı alarak devam
etmektedir.
Geçici koruma altındaki gençlerden herhangi bir nedenle okullarına devam
edemeyenlere Türkçe eğitimleri verdirilerek tekrar okullara yönlendirilmesi,
travma geçmişi olanlara yaşadıkları stresi azaltma ve travma sonrası ortaya çıkan
durumlarla baş etme becerileri kazandırılması ve gençlerin sosyal uyumlarının
sağlanması amaçlanmaktadır.

357

Söz konusu proje kapsamında, Sosyal Uyum Başlığı altında; gençlik
merkezlerimizde gençlere sosyal uyum eğitimleri ile sertifikalı Türkçe eğitimleri
verilmekte, psikologlarımız aracılığı ile savaştan etkilenen çocuklara ve ailelerine
yönelik bireysel görüşme ve danışma hizmetleri, aile birlikteliği, yaşam becerileri,
değerler eğitimi gibi
konularda
seminerler
düzenlenmektedir.
2021 itibarıyla projeden
1.218.054
kişi
yararlanmıştır.
Türkçe
eğitimlerine katılan kişi
sayısı 18.020, Koruma
hizmetlerinden
yararlanan çocuk sayısı
ise 58.955’dir.
Sosyal Uyum ve Gençlik Katılımı Projesi Proje Değerlendirme Çalıştayı
Bakanlığımız ve UNİCEF iş birliğinde yürütülen Sosyal Uyum ve Gençlik Katılımı
Projesi kapsamında illerde psikolog olarak görev yapmakta olan personelin, odak
kişiler olarak görev alacakları saha araştırmaları öncesi eğitim vermek ve sahada
karşılaşılan problemlerin çözümüne ilişin grup çalışmaları yapmak amacıyla 31
Mart-03 Nisan 2021 tarihleri arasında Proje Değerlendirme Çalıştayı
gerçekleştirilmiştir.
UNİCEF Kapasite Geliştirme Eğitimi
Bakanlığımız ve UNICEF iş birliği ile yapılan Sosyal Uyum ve Gençlik Katılımı
Projesi kapsamında projenin yürütüldüğü illerdeki sosyal uyum personeli, gençlik
merkezi çalışanları ve gönüllü kamp liderlerinin kapasitesini arttırmak amacıyla
alanında uzman eğitimciler tarafından çocuk koruma programı kapsamında
sertifikalı eğitimler verilmiştir. Eğitimlere toplamda 5.232 personel katılım
sağlamıştır.
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Sosyal Uyum İçin İnovatif Çözümler Hackathonu
Bakanlığımız ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ortaklığında
yürütülmekte olan Suriye Krizine Karşın Suriyeli ve Türk Gençler İçin İstihdam,
Girişimcilik ve Sosyal İstikrar Projesi 25.09.2020 tarihinde uygulanmaya
başlanmıştır.
Proje; girişimcilik, beceri edindirme,
işgücü piyasasına erişim sağlama, sosyal
uyumun arttırılması yoluyla sosyal
istikrarı ve Türk ve geçici koruma
altındaki
gençlerin
sosyo-ekonomik
uyumunu artırmayı amaçlamaktadır.
Projede topluluk faaliyetleri tasarlama,
zarar vermeme ilkesi, toplumsal barışa
duyarlı olma konuları ile Türkiye ve
komşu ülkelerden alınan iyi uygulama
örnekleri ve çıkarılan dersleri kapsayan
sosyal uyum eğitimleri de verilmektedir.
Eğitim aynı zamanda her bir hedef
bölgedeki Türk ve geçici koruma altındaki
gençleri bir araya getirebilecek ortak
etkenleri ve sorunları belirlemeye
odaklanmaktadır.
Proje Ankara-Gölbaşı Gençlik Merkezi, İstanbul-Sultangazi Gençlik Merkezi,
Bursa-Yıldırım Yunus Emre Gençlik Merkezi, Şanlıurfa-Bağlarbaşı Gençlik Merkezi
ve Kocaeli-Kocaeli Uluslararası Gençlik Merkezi olmak üzere 5 farklı ilde bulunan
5 gençlik merkezinde yürütülmektedir:
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Proje ile geçici koruma altındaki gençler ve Türk gençlerin bilgi iletişim
teknolojileri ve teknik yeteneklerinin, girişimciliğe erişimlerinin ve sosyal uyum
düzeylerinin artırılması hedeflenmektedir.
Proje kapsamında 17-18-19 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleşen, Sosyal
Uyum için İnovatif Çözümler Hackathonu’nda, günümüzün ve geleceğin
sorunlarına, akılcı ve yenilikçi çözümler üretilmesi amaçlanmıştır.
Son Başvuru tarihi 10 Eylül 2021 olan Hackathon’a başvurular, takımlar halinde ya
da bireysel olarak online platformda alınmıştır.
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Çalışma kapsamında; eğitim, gönüllülük, spor ile sosyal uyum, istihdam
edilebilirlik konularına odaklanılarak; katılımcıların eğitim ve mentorluk
faaliyetleri eşliğinde, konular hakkındaki verileri analiz ederek geliştirecekleri
özgün fikirleri hayata geçirmek için çözüm yolları aramaları sağlanmıştır.
Hackathon; yalnızca İstanbul, Kocaeli, Bursa, Ankara ve Şanlıurfa’dan katılan geçici
koruma altındaki ve Türk gençlerin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.
Hackathon sonucunda dereceye giren takımlara ödüller verilmiştir.
Sosyal Uyum ve Gençlik Katılım Projesi Sosyal Harmoni Lab Projesi Eğitimi
T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Sosyal Uyum ve Gençlik Katılımı Projesi kapsamında
1 Aralık 2021 – 1 Şubat 2022 tarihleri arasında İstanbul Beyoğlu Gençlik
Merkezinde gençlerin çok yönlü gelişimine katkı sağlamak amacıyla sertifikalı
Sosyal Harmoni Lab Projesi Eğitimi gerçekleştirilmiştir. Sosyal Harmoni Lab
Projesi kapsamında, 16-29 yaş aralığında bulunan gençlerimize eğitim verilmiştir.
Eğitimde teorik derslerin sonunda proje yazımı ve değerlendirme süreci
gerçekleştirilmiştir. Program kapsamında verilen dersler sonrasında başarılı olan
katılımcılara İstanbul Kalkınma Ajansından (ISTKA) akredite edilen sertifika
verilmiştir.
Suriye Krizine Yanıt Olarak Suriyeli ve Türk Gençler İçin İstihdam
Edilebilirlik, Girişimcilik ve Sosyal İstikrar Projesi
Suriyeli ve Türk gençlerin teknik ve teknolojik becerilerinin artırılması ve
girişimcilik ruhunun geliştirilmesi için Ankara, Bursa, Kocaeli, İstanbul ve
Şanlıurfa’da yürütülen proje 2021 yılı Eylül ayında tamamlanmıştır. Japon
Hükümeti tarafından finanse edilen ve UNDP işbirliğinde gerçekleştirilen projeyle
girişimciliğin, küçük yaşlardan itibaren gençlere aşılanması amaçlanmıştır.
Ülkemizin politikalarına ve ihtiyaçlarına tamamen uyumlu olarak geliştirilen
projede yer alan faaliyetler şu şekildedir:
 Suriyeli ve Türk gençlerin sosyal uyum düzeyini arttırmak amacıyla
eğitimler verilmesi,
 Festivaller düzenlenmesi,
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 Suriyeli ve Türk gençlere, bilgi ve iletişim teknolojileri becerilerinin
arttırılması için eğitimler verilmesi,
 9 ilde Bakanlığımıza bağlı 30 gençlik merkezinde bilgisayar laboratuvarları
kurulması ve mevcut laboratuarların yenilenmesi,
 “Sosyal Uyum için İnovatif Çözümler” adlı Teknoloji Hackathon’una
gençlerin katılımlarının sağlanması,
 Gençlerin istihdama ve girişimciliğe erişimlerinin artırılması için faaliyetler
yürütülmesi,
 70 gencin her birine, kendi işlerini kurabilmeleri için 40.000 TL tutarında
ayni hibe verilmesi,
 İş fikirlerini profesyonel danışmanlarla daha detaylı tartışabilmeleri için
gençlerin “Yaratıcı Düşünce ve Girişimcilik Çalıştayı”na katılımının
sağlanması,
 “İklim Krizi ve Afetlere Karşı Genç Girişimler” temalı Start-up hafta sonunda
genç girişimcilerin ağırlanması,
 Gençlere yönelik 8 gönüllü etkinliğinin düzenlenmesi,
 Gönüllülük Semineri ile gençlerin, proje çalışmaları ve gönüllülük
konusunda çalışan diğer paydaşlar hakkında bilgilendilerilmesi.
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Gençlik Start-Up Haftasonu “İklim Krizi ve Afetler’e Karşı Genç Girişimler”
Etkinliği
UNDP Türkiye ile Gençlik ve Spor Bakanlığı
ortaklığında,
Japonya
Hükümeti
finansmanında ve İNGEV iş birliğiyle
yürütülen Suriye Krizine Yanıt Olarak
Suriyeli ve Türk Gençler için İstihdam
Edilebilirlik, Girişimcilik ve Sosyal Uyum
Projesi kapsamında 25-26 Eylül 2021
tarihlerinde İstanbul’da bir Start-Up
Weekend programı gerçekleştirilmiştir.
“İklim Krizi ve Afetler’e karşı Genç
Girişimler” adı ile gerçekleşen etkinliğin amacı, dünyamızın karşı karşıya kaldığı
iklim krizi ve afetlere karşı genç girişimcileri bir araya getirerek dinamik iş fikirleri
geliştirmek ve gençlerin sosyal uyumlarına katkı sağlamak olmuştur.
Ankara, Bursa, İstanbul, Kocaeli ve Şanlıurfa illerinde ikamet eden 19-34 yaş
arasındaki Türk ve geçici koruma altındaki gençlerin başvuru yaptığı etkinliğin
sonucunda ilk 3 sırayı alan takımlara ödülleri verilmiştir.
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UPSHIFT Programı Tanıtım Toplantıları
Bakanlığımız ve UNICEF iş birliğiyle 2016 yılından bu yana uygulanan Sosyal Uyum
ve Gençlik Katılımı Projesinin 2021-2022 Çalışma Planında, “Ergenler ve Gençler
İçin Tamamlayıcı Beceri Geliştirme Fırsatlarına Erişimin Arttırılması” başlığı
altında; 81 ilde 162 gençlik merkezinde “UPSHIFT Programının” uygulanması
yoluyla ergenler ve gençler için inovasyonun ve girişimcilik becerilerinin
geliştirilmesi programının yürütülmesi kararlaştırılmıştır.
UPSHIFT;
 Sosyal girişimcilik ve inovasyon ile ilgilidir.
 Sosyal etki yaratmayı hedefler.
 Sosyal etki yapacak fırsatları görmemizi sağlar.
 Girişimcilik yoluyla istihdam ve sürdürülebilir geçim kaynakları için artan
fırsatlarla ilgilidir.
 Toplumsal sorunlara çözüm odaklı bakabilmektir.
 Sosyal dengenin pozitif yönde gelişmesini, gençlerin mesleki hazırlık ve
girişimcilik kapasitelerinin iyileştirilmesini amaçlar.
UPSHIFT Programın uygulanmasını Bakanlığımız, UNICEF, Genç Başarı Eğitim
Vakfı ve Uluslararası Gençlik Dayanışma Derneği belirlenen görev dağılımı
çerçevesinde birlikte yürüteceklerdir.
Bu bağlamda, Bakanlığımızca programın uygulanacağı 81 ilden 162 Gençlik
Merkezi belirlenmiştir. Programın tanıtımına yönelik olarak Uluslararası Gençlik
Dayanışma Derneğinin koordinesinde 21 ilde UPSHIFT Tanıtım Toplantıları
gerçekleştirilecektir. Bu toplantıların ilki 08 Kasım 2021 günü Konya’da, daha
sonra 12 Kasım 2021 tarihinde İstanbul’da, 17 Kasım 2021 tarihinde Gaziantep’te,
22 Kasım 2021 tarihinde ise İzmir ilinde gerçekleştirilmiştir. Bu toplantıları
takiben belirlenecek yeni bir takvimle 17 ilde tanıtım toplantılarına devam
edilecektir.
Uygulanacak programın genel amacı, özel amaçları, hedef grupları, temel ilkeleri,
temel faaliyetleri ve öncelikli konu başlıkları belirlenmiştir. Programda öncelikli
konu başlıkları Bakanlığımızın “Söylem ve Yaklaşım Politikaları” çerçevesinde
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belirlenmiştir. Bakanlığımızca program kapsamındaki 81 ilden gençlik
merkezlerinde görevli 486 eğitici belirlenerek çeşitli eğitimler verilecektir.
Programda projelere uygun olarak mentörler belirlenecek, atanacak ve projelerin
geliştirilmesi sağlanacaktır. Proje müracaatlarının güvenli bir şekilde alınması ve
eğitimlerde sürekliliği sağlamak amacıyla Bakanlığımız Bilgi İşlem Dairesiyle
dijital eğitim platformunun oluşturulması planlanmıştır.
Gönüllülük Çalışmaları ve Proje Değerlendirme Toplantısı
Sosyal Uyum ve Gençlik Katılımı
Projesi kapsamında projenin
yürütüldüğü 25 ildeki Proje
Çalışanları (Sosyal Çalışmacı,
Psikolog, Şoför ve Tercüman) ve
Koordinatör Gençlik Merkezi
Müdürlerinin katılımı ile 17-20
Ekim 2021 tarihleri arasında
Gönüllülük Çalışmaları ve Proje
Değerlendirme
Toplantısı
gerçekleştirilmiştir.
Sosyal Uyum ve Gençlik Katılım Projesi Türkçe Eğitimleri Değerlendirme
Toplantısı
Sosyal Uyum ve Gençlik Katılım Projesi 3 Temel Program üzerinden ilerlemektedir.
Bunlar; Sosyal Uyum Faaliyetleri, Türkçe Eğitimleri ve Çocuk Koruma Programı
şeklindedir.
Türkçe Eğitimleri Programında dönemsel olarak alan tarama çalışması ve sürekli
olarak da Türkçe eğitimleri yapılmaktadır. İllerde düzenlenen Türkçe eğitimlerinin
geçmiş değerlendirmesi ve gelecek planlamasının yapılması amacıyla 9-11 Kasım
2021 tarihleri arasında Bursa ilinde bir değerlendirme toplantısı
gerçekleştirilmiştir.

365

Çocuk Koruma Programı Eğitimi
Sosyal Uyum ve Gençlik Katılımı Projesi kapsamında gençlik merkezlerinde ruh
sağlığı ile ilgili konularda bireysel ve toplumsal farkındalığı arttırmak, önleyicilik
ve koruyuculuk çalışmaları kapsamında gençlerin iyilik halini güçlendirmek,
faydalanıcıların uzmanlaşmış hizmetlere ulaşmalarını sağlamak ve beceri
kazandırmak amacıyla psikologlar tarafından psikososyal destek çalışmaları
yapılmaktadır.

Bakanlık olarak ruh sağlığı hizmetlerinin kalitesini arttırmak ve çalışan personelin
kapasitesini geliştirmek amacıyla dönemsel olarak eğitimler yapılmaktadır.
Bakanlığımız ve UNICEF arasında imzalanan çalışma planı kapsamında gençlik
merkezlerinde 2022 yılı içerisinde çocuk koruma programında yapılacak
farkındalık çalışmalarına; olumlu ebeveynlik, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet,
cinsel sömürü ve istismar konuları dahil edilmiştir.
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Program uygulayıcılarının belirtilen konular hakkında kapasitelerini geliştirmek
ve program materyali sağlamak amacıyla uzman eğitmenler tarafından 20-24
Aralık 2021 tarihleri arasında Antalya’da psikolog ve sosyal çalışmacılardan oluşan
ekibimize UNICEF tarafından eğitim verilmiştir. Bu eğitimle amacımız, hem
psikologlarımıza toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve çocuk yaşta zorla evliliklerin
önlenmesi eğitimi sağlamak, hem de sosyal çalışmacılarımızı önleyici faaliyetler
konusunda donanımlı hale getirmektir.
Dünya Mülteciler Günü Kutlama Etkinlikleri
Gençlik ve Spor Bakanlığı ve UNICEF tarafından yürütülen, Sosyal Uyum ve Gençlik
Katılımı, yine Bakanlığımız ve ORF iş birliği ile gerçekleştirilen, Spor ile Sosyal
Uyum (ORF) kapsamında organize edilen Dünya Mülteci Günü etkinliği 23.06.2021
tarihinde 81 ilimizde çeşitli faaliyetlerle kutlanmaktadır.
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Ankara’da gerçekleşen etkinlikte yaklaşık 150 katılımcı ile birlikte saat 11:00 de
ağaç dikimiyle başlayan programımız Altındağ Örnek Stadyumunda çocuklara
maskotlar ve animatörler eşliğinde dans ve gösterilerle devam etmiş, proje
çalışanlarımız ve gönüllülerimizle birlikte ödüllü sportif yarışmalar, sokak
oyunları, uçurtma, boyama vb. gençlik faaliyetleri yaptırılarak pamuk şeker, mısır,
kek vb. ikramlarda bulunulmuş ve çocuklarımızın keyifli bir gün geçirmesi
sağlanmıştır.

Suriyeliler ve Ev Sahibi Topluluklar İçin Koruma Hizmetlerini Geliştirme
Projesi
Teknik işbirliğini içeren bu sosyal uyum projesi; Bakanlığımız, Japonya
Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ve Japon Sivil Toplum Kuruluşu Reach
Alternatives (REALs) arasında 12 Ekim 2021 tarihinde imzalanarak çok sayıda
Suriyeli’ye ev sahipliği yapan Mersin’de uygulanmaya başlamıştır. Projenin 3 yıl
sürmesi planlanmaktadır.
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Proje, gençlik merkezlerinin diğer hizmet sağlayıcılarla bağlantılarını
güçlendirecek, ihtiyaç sahibi kişilerin belirlenmesini kolaylaştıracak, Suriyeliler ile
ev sahibi topluluklar arasındaki iletişimin iyileştirilmesi ve karşılıklı anlayışın
sağlanması için fırsatlar sunarak sosyal uyumun teşvik edilmesine katkıda
bulunacaktır. 11.000’in üzerinde kişinin projeden yararlanması amaçlanmaktadır.
NEXUS – Kariyer Yönlendirme ve Sosyal Uyum Projesi
Bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığı ve Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu’nun
(GIZ) iş birliğiyle 2020 yılı Haziran ayında Ankara, Kahramanmaraş, Bursa ve
Gaziantep illerinde başlayan ve 2022 yılı sonuna kadar devam etmesi öngörülen
projeyle, gençlik merkezlerinde sosyal uyum ve gönüllülük faaliyetlerinin
çeşitliliğinin artırılması, yeni yöntem ve araçların geliştirilmesi ve eğitici eğitimleri
ile de Bakanlığımız personelinin kapasitesinin artırılması amaçlanmıştır.
Projeyle, 12-25 yaş aralığındaki Suriyeli ve ev sahibi gençlerin mesleki eğitim ve
işgücü piyasasına girişleri konusunda bilinçli karar alma becerilerini
güçlendirmeye yönelik olarak programlar dahilinde faaliyetler yürütülmektedir.
Bu programlar şunlardır;
 Gelecek Nesil Bilim Programı: 10 gençlik merkezine kurulan gelecek nesil
bilim atölyelerinde lego, robot, kodlama, arduino, 3 boyutlu modelleme ve
tasarım, mikro-bit konularında etkinlikler yürütülmüştür. Proje
başlangıcından itibaren 10 kulüp kurularak First Lego Legue Challange ve
yerel robot yarışmalarına katılım sağlanmıştır. 2021 First Lego Legue
Challange turnuvasında; Nizip Gençlik Merkezi takımı Yükselen Yıldız
Ödülü’nü, Bursa Osmangazi Gençlik Merkezi takımı da Özdeğerler Birincilik
Ödülü’nü kazanmıştır.
 Spor Aracılığıyla Kariyer Yönlendirme ve Sosyal Uyumun Arttırılması
Programı: Streetfootballworld Programı futbolun sadece bir oyun olmadığı
noktasından hareket ederek, adil oyun, eşitlik ve ekip çalışması temelinde
gençlerin ihtiyaç duydukları becerilerin geliştirilmesine yardımcı olmakta
ve istihdam edilebilirliğe katkı sağlamayı hedeflemektedir. Program
kapsamında antrenör, yönetici ve proje çalışanlarına 6-8 Temmuz ve 18-19
Ekim tarihleri arasında Ankara’da, 1-5 Kasım tarihleri arasında Bursa’da ve
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15-19 Kasım tarihleri arasında da Gaziantep’te Streetfootballworld
eğitimleri verilmiştir. Eğitimlere katılan kişiler, eğitimlerden öğrendiklerini
sosyal uyum projelerinde başarıyla uygulamaktadırlar.
 Sosyal Uyum ve Uyuşmazlık Çözümü Programı: 2021 yılı içerisinde çeşitli
dönemlerde gençlik liderleri ve gönüllülere proje eğitimleri verilmiştir.
2022 yılı Aralık ayına kadar 40 mikro projenin hazırlanması ve uygulanması
planlanmaktadır.
Programla
genç
katılımcılığının
artırılması
amaçlanmaktadır.
 Genci Anlamak ve Birlikte Çalışabilme Programı: 81 ilde çalışan gençlik
liderleri ve gençlik merkezi müdürlerine eğitim verilmiştir.
 Yaşam Becerileri Geliştirme Programı: Belirtilen programlara ilave olarak
proje kapsamında Ankara ve Gaziantep illerinde gönüllü gençlik hizmeti
programı uygulanmıştır. Programda yer alan gönüllü takımları, eğitim
aldıktan sonra çeşitli gönüllülük faaliyetleri yürütmüşlerdir. Ayrıca, gençlik
merkezlerinde EBA (MEB uzaktan eğitim modülü) faaliyetlerine erişim
desteği gerçekleştirilmiştir.
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Sosyal Uyum Çalışmaları Etki Analizi
Sosyal Uyum ve Gençlik Katılımı projesinden faydalanan gençlerimiz ve ailelerinin
projeden nasıl etkilendiklerini, proje katılımcılarının değerlendirmelerini, proje
hedeflerinden kaçına, ne kadar ulaşıldığını öğrenebilmek amacıyla bir anket
çalışması gerçekleştirilmiştir. Anket sonuçları, ülkemizde geçici koruma altında
bulunan ve Sosyal Uyum projelerinden faydalanmamış gençler ile yapılmış benzer
bir anketin sonuçları ile karşılaştırılarak Sosyal Uyum ve Gençlik Katılımı Projesi
etki analizi yapılacaktır.
Savunmasız Gençlerin Daha İyi ve Kapsayıcı Gençlik ve Spor Altyapısı ile
Güçlendirilmesi Projesi
Avrupa Komisyonu, Türkiye’deki Suriyeli sığınmacıları destekleme yönünde
verdiği söze ilişkin olarak ilk etap olan FRIT I. Programı kapsamında 500.000
çocuğun eğitime erişimine yardımcı olmuş ve 1.2 milyon mülteciye aylık nakit
transferiyle destek vermiştir. FRIT kapsamında yürütülen ve Türkiye’deki
mültecilere destek sağlayan projelerin başarılı ve etkin bir şekilde devam
edebilmesini teminen Komisyon bu düzenlemenin sürdürülmesini önermiştir.
FRIT II. Programı kapsamında, gençlerin gençlik ve spor faaliyetlerine
katılabilmeleri için daha fazla alan oluşturulması amacıyla Bakanlığımızca
çalışmalar yürütülmüştür. Projenin hedef grubu 6-30 yaş aralığındaki Suriyeli ve
ev sahibi gençleri olup, 29.07.2020 tarihinde düzenlenen imza töreniyle birlikte
proje hayata geçmiştir. Alman Kalkınma Bankası (KfW) ile Bakanlığımız arasında
12.08.2020 tarihinde imzalanan anlaşmayla 12 ilde (Adana, Adıyaman, Batman,
Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Mardin, Mersin, Osmaniye ve
Şanlıurfa) toplam 28 adet tesisin (antrenman salonu, sentetik çim yüzeyli futbol
sahası, gençlik merkezi, gençlik kampı, tenis kortu ve çok amaçlı spor salonu)
yapılması kararlaştırılmıştır.
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Proje, belediye altyapısı proje çağrısı içerisinde spor tesisi inşaatı olan tek proje
teklifi olması açısından oldukça önemlidir. Yapımı tamamlanacak tesislerin ev
sahibi toplum ve geçici koruma altındaki çocukların, gençlerin ve genç
yetişkinlerin sporla sosyal uyum için kullanılarak psikososyal refahlarının
artırılacağı beklenmektedir.

Spor ile Sosyal Uyum Projesi
Bakanlığımız, Uluslararası Olimpiyat Komitesine (IOC) bağlı olarak kurulan
Olimpik Mülteci Vakfı (ORF), Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği
(UNHCR), Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (ASAM-SGDD) ve
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) iş birliğiyle 2019 yılında Ankara, Bursa,
Samsun, Mersin ve Şanlıurfa illerinde başlayan projeyle, sporun öneminden yola
çıkılarak, geçici koruma altındaki sığınmacılar ile ev sahibi toplulukların
arasındaki sosyal uyumun güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.
Projeyle, gençler spor yapmaya teşvik edilmekte, yetenekli sporcular
keşfedilmekte ve spor festivalleri düzenlenmektedir. Ayrıca çocukların ve
gençlerin spor kültürü kazanmasına ve olimpik değerlerle bütünleşmesine yönelik
eğitimler verilmektedir. Proje kapsamında 2021 yılında;
 Spor kurslarına devam edilmiş,
 Proje illerindeki
düzenlenmiş,

katılımcı

gençlere

TMOK

tarafından

 Proje illerinde dönem sonu festivalleri yapılmış,
 Ankara ve Mersin’de Gönüllü Liderler Kampı gerçekleştirilmiş,
 Proje illerinde farkındalık artırma faaliyetleri yürütülmüş,
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etkinlikler

 ORF’nin İsviçre’deki merkezine ziyaret gerçekleştirilmiş,
 ORF’den Türkiye’deki çalışmaları görmek için Bursa’ya gelen heyet
ağırlanmış,
 Katılımcı gençlere spor kıyafetleri (eşofman, spor ayakkabı ve t-shirt vb.)
dağıtılmış,
 Dönem içinde proje illerinde açılan yaklaşık 15 farklı spor branşında açılan
kurs için (halter, eskrim, hokey gibi.) ekipman desteği sağlanmıştır.
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IPA III (Avrupa Bırlığı Katılım Öncesı Malı Yardım Aracı)
IPA, Avrupa Birliğinin genişleme politikaları kapsamında aday ülkelerin bu
genişleme sürecine entegre olmaları için sunulan mali yardım aracıdır. IPA
çerçevesindeki yasal zemin ve hedefler 7 yılda bir değişmekte olup, 2021 yılında
başlayan IPA III Dönemi 2027 yılına kadar devam edecektir. Bu dönemle birlikte
ülke bazlı tahsisattan vazgeçilerek, 5 tematik pencere, adil paylaşım ve reformlara
yönelik ilerlemeler doğrultusunda performansa dayalı tahsisat sağlanacaktır.
Tematik Pencereler şunlardır:
 Hukukun üstünlüğü, temel haklar ve demokrasi,
 İyi yönetişim, müktesebat uyumu, stratejik iletişim ve iyi komşuluk ilişkileri,
 Yeşil gündem ve sürdürülebilir bağlantısallık,
 Rekabetçi ve kapsayıcı büyüme,
 Bölgesel ve sınır ötesi işbirliği.
Tematik Pencerelerde belirtilen alanlarla ilgili projelerin hazırlanması sürecinde
Bakanlığımız birimleriyle her türlü bilgi paylaşımı gerçekleştirilerek, aksiyon
fişlerinin hazırlanması sürecinde destek sağlanmıştır. Bu kapsamda; Bakanlığımız
ve UNICEF işbirliğinde gerçekleştirilecek “Ne Eğitimde Ne İstihdamda (NEET) Olan
Gençlerin İstihdamlarının Artırılması Projesi”ne ilişkin çalışma Ulusal IPA
Koordinatörlüğüne (NIPAC) sunulmuş ve değerlendirme sonucu beklenmektedir.

Uluslararası Gençlik / Uzman Değişimleri
Gençlik ve uzman değişimleri, gençleri ve toplumu ilgilendiren; kültür, spor, tarih,
gönüllülük, barış, çevre, eğitim, göç, ayırımcılık vb. birçok temada
gerçekleştirilebilmektedir. Almanya, Japonya, Güney Kore, Fas, Tunus, BosnaHersek, Makedonya, Karadağ, Azerbaycan, Portekiz, Kırgızistan, Romanya,
Bulgaristan, Katar, Bahreyn gençlik değişimleri gerçekleştirilen ülkelerden
birkaçıdır.
Muğla-Almanya Gençlik Değişimi
Milas - Kötekli ve Uluslararası Gençlik Merkezlerince, Türkiye etabı 8 - 15 Ağustos
2021 tarihlerinde Muğla’da (Türkiye), Almanya etabı ise 11 – 17 Ekim 2021
374

tarihlerinde Hagen’de olmak üzere "Türk-Alman Gençlik Değişimleri"
gerçekleştirilmiştir. Ekibimiz katılımcıları Muğla Uluslararası, Kötekli ve Milas
Gençlik Merkezlerinde aktif gönüllülük yapan ve daha önce Türk-Alman gençlik
değişimi programlarına dâhil olmayan gençler arasından seçilmiştir. Değişim
programının teması pandemi öncesi ve sonrası gençlik çalışmaları, aktif katılım,
aktif vatandaşlık ve demokrasi olarak belirlenmiş ve bu kapsamda faaliyetler
gerçekleştirilmiştir.
Edirne – Almanya Uzman Değişimi
Edirne Gençlik Merkezi ile Gewitterziegen E.V. arasında düzenlenen “Gençlik ve
Mesleki Eğitim” temalı değişim programının Türkiye etabı 22-30 Ekim 2021
tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilmiştir, Almanya etabı ise 26 Kasım - 4 Aralık
2021 tarihlerinde Almanya Bremen şehrinde gerçekleştirilmiştir.
İstanbul – Almanya Uzman Değişimi
Programın ilk etabı 15-21 Kasım 2021 tarihleri arasında Almanya'nın Hagen
şehrinde; ikinci etabı 5-11 Aralık 2021 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.
Program kapsamında pandemi sonrası gençlik çalışmaları, iyi örnekler ve yenilikçi
uygulamalar temalı faaliyetler gerçekleştirilmiştir.

Anadolu’nun İzinde Evliya Çelebi Uluslararası Programları
Farklı ülkelerle iş birliğinin geliştirilmesi, gençler arasında iyi ilişkilerin, karşılıklı
saygı ve dostluğun oluşturulması ve farklı ülkelerden gençlerin ülkemizin tarihi
hakkında bilgi sahibi olmaları amacıyla gerçekleştirilen program kapsamında
farklı ülkelerden gelen gençler ülkemizde farklı illeri ziyaret ederek, tarih ve
kültürümüzü yakından tanıma fırsatı elde etmişlerdir.
Misafir gençlerimiz Bursa, Çanakkale, Balıkesir, Ankara ve İstanbul illerinde çeşitli
etkinliklere katılmışlardır. Program, katılımcıların Balıkesir, Ankara ve İstanbul’da
yaptıkları tarihi ve kültürel mekân ziyaretlerinin ardından son bulmuştur.
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Anadolu’nun İzinde Evliya Çelebi Ulusal Programları
Gençleri her türlü bağımlılıktan korumak, boş zamanlarını verimli şekilde
geçirmelerini sağlamak, tarih, kültür ve medeniyet bilinci geliştirmek, bilgi ve
tecrübelerini artırmak,
kardeşlik bağlarını sağlamlaştırmak,
kültürel
değerlerimizi yerinde görmelerini sağlamak,
milli manevi değerlerimizi
güçlendirmek ve başarılı gençleri ödüllendirmek amacıyla Şırnak İli Cizre
İlçesinden gençlerimiz Ankara, İstanbul, Bursa ve Çanakkale illerinde iki dönem
halinde "Anadolu’nun İzinde Evliya Çelebi" programına katılmışlardır.

Tunuslu Gençler Anadolu’nun İzinde (Evliya Çelebi) Programı
Ülkemizin Tunus Büyükelçiliği, Tunus Cumhuriyeti'nde toplamda 4 farklı
üniversite ile 30'dan fazla lise ve dengi okul ile çoğunlukla Kuzey Afrikalı olmak
üzere bölgeye eğitim almak için gelen gençlere Türk kültürünün tanıtımı ve
Türkçenin öğretimi noktasında çalışmalar yapmaktadır.
Bu sebeple Türkiye ve Tunus arasında farklı alanlarda iş birliğinin geliştirilmesi,
gençler arasında iyi ilişkilerin, karşılıklı saygı ve dostluğun oluşturulması, Tunus'lu
gençlerin ülkemizin tarihi hakkında bilgi sahibi olmaları ve ortak gelecek fikrinin
inşa edilmesi amacıyla 22-29 Aralık 2021 tarihleri arasında Tunus'tan gelen 50
gencimizin katılımıyla "Tunus'lu Gençler Anadolu'nun İzinde (Evliya Çelebi)"
programı gerçekleştirilmiştir.

Türkistan Türk Dünyasının Beşiği/Gençlik Zirvesi (Kazakistan)
Kazakistan’ın bağımsızlığının 30. yılı münasebetiyle Türki Cumhuriyetlerin gençlik
alanında çalışan kurum ve kuruluşlarının davet edildiği Türk Dünyasının Beşiği:
Türkistan konulu zirveye 21-24 Haziran tarihleri arasında ülkemizi temsilen
kurumumuz idareci ve personellerinden oluşan bir heyet katılım göstermiştir.
Zirve 22 Haziran günü gerçekleştirilen resmi açılış programı ile başlamış, Senato
Başkanı, Enformasyon ve Toplumsal Gelişim Bakanı ve diğer Türki
Cumhuriyetlerin temsilcileri bir araya gelmiştir. Zirve kapsamında eğitim kültür ve
bilim alanında yapılabilecek iş birlikleri üzerine istişareler ve odak grup
çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 23 Haziran günü Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektör
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Vekili’nin kabulleri sonrası aynı günün akşamı Enformasyon ve Toplumsal Gelişim
Bakan Yardımcısı tarafından verilen akşam yemeğine katılım gösterilmiştir.
Türkiye heyeti olarak Türkî Cumhuriyetlerle iletişime verdiğimiz önem, gençler
arasında değişim programları yapılması, ortak proje ve faaliyetlerin artması
konusundaki iyi niyetimiz zirvede dile getirilmiştir.

III. Türk Konseyi Genç Liderler Forumu (Kırgızistan)
Astana'da 29 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirilen Türk Konseyi Gençlik ve Spor
Bakanları 4. Toplantısı'nda alınan karar çerçevesinde, 3. Genç Liderler Forumu 30
Ağustos - 2 Eylül 2021 tarihleri arasında Kırgızistan’ın Oş şehrinde
gerçekleştirilmiştir.

Türk Konseyi Genç Girişimciler Birinci Forumu (Özbekistan)
Türk Konseyi sekretaryasından alınan nota ile 19-22 Eylül 2021'de Taşkent’te
gerçekleştirilen Türk Konseyi Birinci Genç Girişimciler Forumu’na Türk Konseyi
üye ve gözlemci ülkelerin genç temsilcilerinin yanı sıra, küçük, orta ve büyük
işletmelerin temsilcileri davet edilmiştir.
Bu çerçevede, Türk dili konuşan ülkeler arasında iş birliğinin geliştirilmesi, genç
girişimcilerin desteklenmesi, gençlerin bireysel ve sosyal gelişimlerine katkıda
bulunulması ve gençlerin yurt dışı deneyimi kazanmaları amacı ile 19-22 Eylül
2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen forumda Genel Müdürlüğümüz
koordinesinde oluşturulan Türkiye heyeti ülkemizi temsil etmiştir.

Kumandan Medine Müdafii Fahrettin Paşa Tiyatro Oyunu
Medine’yi müdafaasında, inatçı ve de inançlı tavrıyla adından söz ettiren
Korgeneral Fahreddin Paşa, 400 sene boyunca Türklerin olmuş Medine’nin, yine
Türklerde kalması için canla başla çalışmış bir kumandan olarak adını tarihe
yazdırmıştır. Ülkesini inatçı ve cesur bir şekilde savunması, onun "Medîne
Müdâfii", "Türk Kaplanı", "Çöl Kaplanı", "Medine Kahramanı” lakapları ile
anılmasını sağlamıştır.
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Bu kapsamda, “Gençleri kötü alışkanlıklardan koruyacak çalışmalar yapmak ve bu
konuda faaliyetler yürütmek” hükmü çerçevesinde “Kumandan / Medine Müdafii
Fahreddin Paşa” isimli tiyatro oyunu Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya
ve Tekirdağ illerinde sahne almış ve gençlerle buluşturulmuştur.

Gençlik Merkezleri Bilişim Sorumluları Değerlendirme Toplantısı
Genel Müdürlüğümüz faaliyetlerinin tanıtılmasına ve daha fazla gence ulaşılmasına
imkan sağlayan sosyal medya hesaplarımızın merkez ve taşra teşkilatımızda tam
bir uyum içerisinde hareket etmesini sağlamak ve sosyal medya yönetimi
uygulamalarını yeniden planlamak amacıyla 24 Kasım – 04 Aralık 2021 tarihleri
arasında Antalya Alaaddin Keykubat Gençlik Kampında iki dönem halinde Gençlik
Merkezleri Bilişim Sorumluları Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Gençlik Kampları Değerlendirme Anketi
Her yıl gerçekleştirilen gençlik kamplarının bu yıl da değerlendirilmesine,
memnuniyet düzeyinin ölçülmesine ve beklentilerin tespit edilmesine yönelik
olarak 18 yaş üzeri kampçıların kendileri, 18 yaş altı kampçılarımızın ise aileleri
ile iletişim kurularak "Gençlik Kampı Değerlendirme Anketi" uygulanmıştır.
Mevcut anket sonuçlarına göre, ulusal kamplarımızdan memnuniyet oranı %89
olarak gerçekleşmiştir.
Ayrıca bu sene, kamp liderlerimiz ile de kapsamlı bir anket çalışması
gerçekleştirilmiş ve kamp dönemleri ile ilgili değerlendirmeleri alınmıştır.
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Spor Turizmi
SportınTürkiye Yurtdışı Tanıtım ve İletişim Faaliyetleri
SportinTürkiye, Türkiye’nin bir spor turizmi destinasyonu olarak cazibesini
yükseltmek, spor markası olarak yurt dışındaki imajını güçlendirmek ve yönetmek,
ülkemizde düzenlenen uluslararası spor organizasyonlarının sayısını ve niteliğini
artırmak, böylece ülkemizin dünya spor turizmi pazarından alacağı payı artırmak
amacıyla geliştirilmiş tanıtım ve iletişim stratejisidir. Bu doğrultuda
gerçekleştirilen çalışmalar 3 başlık altında sıralanmıştır.
Tanıtım Faaliyetleri
SportinTürkiye markasıyla dijital-sosyal medyayı kullanarak spor turizmine ve
markaya çağrı yapılmıştır. Küresel turizm, spor ve sağlık paydaşlarıyla etkin iş
birliği kurularak markanın görünürlüğü artırılmıştır. Marka adının ve çeşitli
sporların geçtiği hashtagler aracılığıyla markanın sosyal medya sayfalarına
yönlendirmeler yapılmıştır. Federasyonlar “Hoş geldin SportinTürkiye”
paylaşımları gerçekleştirmiştir.
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Destinasyon Çalışmaları
Dijital platformlarda paylaşılmak üzere Türkiye’nin spor turizmi potansiyelini
gözler önüne seren çekimler gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda 14 spor için
Türkiye’nin çeşitli lokasyonlarında çekimler yapılmıştır:
AKDENİZ BÖLGESİ:
Binicilik
Lokasyon: Isparta Atlı Spor Klubü

Highline

Lokasyon: Geyikbayırı,Antalya
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Downhill Skateboard

Rock Climbing
Lokasyon: Geyikbayırı,Antalya

Lokasyon: Adrasan,Antalya

JetSki

Mountain Bike

Lokasyon: Suluada,Antalya

Lokasyon: Kemer,Antalya

Paraglide

Freedive

Lokasyon: Burdur Gölü

Lokasyon:Gelidonya Feneri,Antalya
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Trekking

Güreş

Lokasyon: Likya yolu

Lokasyon: Burdur

Enduro

Golf

Lokasyon: Antalya

Lokasyon: Antalya

Tenis

Lokasyon: Antalya

Yelken

Lokasyon: Isparta

382

EGE BÖLGESİ :
Paraşütle Atlama

Babadağ

Kiteboard
Akyaka

Yelkenli-Jetski
Kızkumu

SUP
Akçapınar / Dalyan
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Kanyon Yürüyüşü
Toparlar Şelalesi

Kano
Kargıcak

Kürek
Muğla Fethiye

Sea Kayak
Dalyan

CrosCauntray Bisiklet
Ölemez Dağı
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ERZURUM
Freestyle snowboard yarışması, curling, buz hokeyi ve short track speed racing
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MUĞLA:
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İletişim faaliyetleri:
SportinTürkiye markasının tüm sosyal medya kanallarında 60 binden fazla içerik
analizi yapılmış, medya havuzunda 7 binden fazla fotoğraf ve video toplanmış, 4
binden fazla içerik paylaşılmıştır. İçerik temalarını spor, outdoor ve destinasyon;
geçmiş spor etkinlikleri; güncel spor etkinlikleri; uluslararası başarılar ve
sporcularımızın başarıları oluşturmuştur.
SportinTürkiye markasının sosyal medya kanallarındaki paylaşımlar Kasım 2021’e
kadar 60 milyondan fazla görüntülenmiş, 30 milyona yakın tekil kişiye erişilmiş, 2
milyona yakın etkileşim almış, 400 bine yakın takipçi kazanılmıştır.
İletişim faaliyetleri kapsamında @SportinTurkey Instagram hesabını takip edenler
için yarışma düzenlenmiştir. Takipçilerin #SkiinTurkey hashtag’iyle etiketleyerek
paylaştığı fotoğraflar Seçici Kurul’un değerlendirmesine sunulmuş, dereceye giren
eser sahiplerine 2 kişilik kış tatili ödülü verilmiştir.

İletişim faaliyetleri kapsamında portal çalışması da yapılmaktadır. Çalışmalarda
Faz 1 (Gelişim Süreci) ve Faz 2 (Geliştirme Planı) tamamlanmış, Faz 3 devam
etmektedir.
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RUNATOLİA Uluslararası Antalya Maratonu
Ülkemizde ilk kez 19 Mart 2006 tarihinde Türk turizminde farklılık yaratmak ve
kış turizmine katkı sağlamak amacı başlayan, dünyanın dört bir yanından ve yurt
içinden her yıl artan yüksek katılımlarla günümüze kadar 15 kez gerçekleştirilen
Runatolia Maratonu, ülke turizmine katkısı ile Türkiye’nin vazgeçilmez spor
etkinliği olarak takvimde yer almaya devam etmektedir. Söz konusu maratonun 16
ncısı 7 Mart 2021 tarihinde Antalya’da gerçekleştirilmiştir.
Profesyonel atletlere hitap ettiği kadar, koşu deneyimi az olan amatör sporcuların
da ilgi gösterdiği Runatolia Maratonu, sportif özelliklerinin yanı sıra, birçok yan
etkinlik ve eğlenceli aktivite ile 3 gün süren bir spor festivali ve ülkemizin en büyük
lifestyle maratonudur.
Her yıl yaklaşık olarak 10.000 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen
organizasyon, Covid-19 salgını nedeniyle bu yıl 5.000 sporcunun katılımı ile
sınırlandırılmıştır.
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Uluslararası Ironman 70.3 Türkiye Yarışları
Belek Turizm Merkezi'nde 31 Ekim 2021 tarihinde düzenlenen ve Kadriye Beach
Park sahilinden sabah yüzme etabıyla başlayan Ironman 70.3 Türkiye yarışlarında
88 ülkeden yaklaşık 2 bin 300 sporcu mücadele etmiştir.
Toplam 113 kilometrelik parkurda, erkeklerde Büyük Britanya'dan Ashley
Hurdman,3 saat 51 dakika 40 saniyelik derecesiyle, kadınlarda ise Türkiye'den
Sera Sayar 4 saat 23 dakika 29 saniye ile birinci oldu.
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Formula 1 Türkiye Grand Prix
Motor sporlarının en prestijli yarışlarından Formula 1 Türkiye Grand Prix 2021
Dünya
Şampiyonası, 8-9-10 Ekim günlerinde Intercity İstanbul Park’ta
gerçekleştirilmiştir. Tüm dünyadan yarışmacıları ve yarış tutkunlarını ağırlayan
organizasyon, Türkiye’nin bir spor turizmi olma yolundaki hedeflerini
güçlendirmiştir.

Göller Yöresi Spor Turizmi Çalıştayı
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) koordinesinde Mehmet Akif Ersoy
üniversitesi (MAKÜ) ve Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) iş birliği 20-21 Ocak
2021 tarihleri arasında Mehmet Akif Ersoy üniversitesinde gerçekleştirilen
çalıştayda, spor turizmi hakkında sunum yapılmıştır.
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Göller Yöresi Spor Turizmi Çalıştayı, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA)
koordinesinde Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) ve Süleyman Demirel
Üniversitesi (SDÜ) iş birliği 20-21 Ocak 2021 tarihleri arasında Mehmet Akif Ersoy
Üniversitesinde gerçekleştirilmiştir. Çalıştayda kamu kurum ve kuruluşların
yetkilileri, federasyon temsilcileri, spor turizmi sektör temsilcileri, STK'lar ve bilim
adamları yer almıştır.
Protokol konuşmaları ile başlayan
çalıştay; “Spor Turizminde Yeni
Trendler” paneli ve spor turizmi
sektörüyle ilgili kurum ve kuruluşların
temsilcileri, federasyon temsilcileri,
akademisyenler
ve
sektör
temsilcilerinin yer aldığı futbol, doğa
sporları ve diğer sporlar konu
başlıklarındaki 3 farklı çalışma
grubunun toplantılarıyla devam etmiştir.
Çalıştay sonunda Burdur ve Isparta illerinin spor turizmine yönelik mevcut durum
analizi ile birlikte GZFT analizi yapılarak, çalışma gruplarından elde edilen görüş
ve veriler rapor olarak sunulmuştur.

Spor Diplomasisi Strateji Belgesi ve Eylem Planı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yürütülen, Ulusal Kamu
Diplomasisi Strateji Belgesi ve Eylem Planı (KADİS) çalışmaları kapsamında
hazırlanan Spor Diplomasisi Strateji Belgesi ve Eylem Planı çalışmaları
tamamlanmıştır.
Ülkemizin kamu diplomasisi faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamak amacıyla
İletişim Başkanlığının koordinasyonunda; Ulusal Kamu Diplomasisi Strateji
Belgesi ve Eylem Planı (KADİS) hazırlıkları başlatılmıştır. Söz konusu eylem planı
hazırlıkları için paydaş kurumlardan bir tanesi de Bakanlığımız olarak
belirlenmiştir.
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Ulusal Kamu Diplomasisi Strateji Belgesi ve Eylem Planının bir parçasını, Spor
Diplomasisi Strateji Belgesi ve Eylem Planı oluşturmuş ve 2021 yılı Temmuz ayı
içerisinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yayınlanmıştır.

Cıtıus Altıus Fortıus 1896’dan Günümüze Olimpiyatlar ve Türkiye
Prestij Kitabı
Bakanlığımız, Citius Altius Fortius-1896’dan Günümüze Olimpiyatlar ve Türkiye
adlı prestij kitabı hazırlayarak spor camiasının istifadesine sunmuştur.
Kitabın ana çerçevesini Modern Olimpiyatlar’ın doğuşundan Tokyo 2020
Olimpiyatları’na kadar gerçekleştirilen tüm Yaz ve Kış Oyunları oluşturmaktadır.
Türkiye’nin ilk heyecanı, çabaları, gurur tabloları, tarihî başarıları, efsanevi
rekortmenleri, devrimci spor adamları, güçlü kadınlarının anlatıldığı kitapta;
olimpiyatları yerinde izlemiş spor duayenleri Erdoğan Arıpınar, Attila Gökçe ve
Orhan Ayhan röportajları da yer almaktadır. Ayrıca tarihî dokümanlar, Türkiye’de
olimpiyatlarla ilgili basılmış pullar, Olimpiyat tarihinden dikkat çekici kısa bilgiler
ve günümüze kadar gerçekleşen olimpiyatlarda mücadele etmiş Türk sporcuların
listesi bulunmaktadır. Kitapta Türk sporcuların yanı sıra olimpiyat tarihine adını
altın harflerle yazdıran yabancı
sporculardan da bahsedilmiştir.
2 yıldan fazla süredir üzerinde
çalışılan kitap; Türkçe ve İngilizce
kaleme alınmış, tarihî ve yakın
geçmişe
ait
fotoğraflarla
zenginleştirilmiştir.
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STRATEJİK YÖNETİM,
İLETİŞİM ve TANITIM
ÇALIŞMALARI
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Stratejik Yönetim
2019-2023 Stratejik Planı
5018 sayılı Kamu Mali
Yönetimi
ve
Kontrol
Kanununun
9
uncu
maddesinde
kamu
idarelerinin;
kalkınma
planları, programlar, ilgili
mevzuat ve benimsedikleri
temel ilkeler çerçevesinde
geleceğe ilişkin misyon ve
vizyonlarını
oluşturacağı,
stratejik
amaçlar
ve
ölçülebilir
hedefler
saptayacağı, performanslarını
önceden belirlenmiş olan
göstergeler
doğrultusunda
ölçmek ve bu sürecin izleme
ve değerlendirmesini yapmak
amacıyla
katılımcı
yöntemlerle stratejik plan
hazırlayacağı ve Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde ise stratejik planların beş yıllık dönemi
kapsayacağı ve söz konusu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (ç) bendinde ise
çalışmaların, strateji geliştirme biriminin koordinatörlüğünde tüm birimlerin
katılım ve katkılarıyla yürütüleceği belirtilmiştir.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş ile birlikte Bakanlığımız teşkilat
yapısında yaşanan değişiklik nedeniyle hazırlanan Bakanlığımız Stratejik Planında
paydaşlarımızın görüş, öneri ve değerlendirmeleri dikkate alınarak, katılımcı bir
yaklaşım ile belirlenen misyon, vizyon ve temel değerlerinin yanı sıra 6 stratejik
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amaç, 24 stratejik hedef, 80 performans göstergesi ile bunlara yönelik risk ve
stratejiler, ihtiyaçlar, sorumlu birimler ve maliyetler de yer almaktadır.
Hazırlık çalışmaları tamamlanan ve 2019 yılında uygulanmasına başlanan
Bakanlığımız Stratejik Planının uygulanmasına 2021 yılında da devam edilmiştir.

Performans Programının Hazırlanması
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili,
ekonomik ve verimli kullanımının sağlanması amacıyla getirilen yeniliklerden
birisi de performans programıdır.
Stratejik planlama, performans
esaslı bütçeleme, mali saydamlık
ve hesap verilebilirlik gibi ilkeler
ön plana çıkmıştır. Bu ilkelerin
uygulamaya
konulmasını
sağlamak üzere kamu mali
yönetim sistemimize dâhil edilen
temel yöntem ve araçlardan biri de
performans esaslı bütçeleme
sistemidir.
Stratejik planlar ile bütçeler
arasında güçlü bir bağ kurulması
performans
programları
ile
sağlanmaktadır.
Stratejik planlarda yer alan orta ve
uzun vadeli amaç ve hedefleri yıllık
hedeflere dönüştürerek uygulama
imkânı sağlayan;
söz konusu
hedefleri gerçekleştirmek üzere
belirlenen faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını içeren performans programları,
kamu mali yönetiminde önemli bir yer edinmiştir.
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Performans hedeflerine ne derece ulaşıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek
üzere oluşturulan performans göstergelerine de bu programlarda yer
verilmektedir.
Bakanlığımız performans programının hazırlanması ve kamuoyuna sunulması
sürecinde aşağıdaki iş ve işlemler gerçekleştirilmiştir:
 2022 yılı Performans Programı hazırlık çalışmaları, 2019-2023 dönemi
Stratejik Planı amaçları çerçevesinde; 2022 yılına ilişkin performans hedef
ve göstergeleri ile faaliyetlerin, bu hedef, gösterge ve faaliyetlerden sorumlu
harcama birimlerine bildirilmesi ile başlamıştır.
 Harcama birimleri, performans programının hazırlanmasına temel teşkil
etmek üzere, sorumlu oldukları performans hedef ve göstergeleri ile
faaliyetlere ilişkin görüş ve önerileri incelenmiş ve performans göstergeleri
belirlenmiştir.
 Performans programı çalışmaları ile bütçe teklifleri uyumlu bir şekilde
yürütülmüştür. Belirlenmiş olan makroekonomik göstergeler ve bütçe
büyüklükleri de göz önünde bulundurularak Bütçe Tasarısında yer alan
ödenekler

dâhilinde

Bakanlığımız

Taslak

Performans

Programı

hazırlanmıştır.
2022 yılı bütçesinin TBMM tarafından kabul edilmesi ve Cumhurbaşkanlığı
Makamı tarafından onaylanmasının ardından performans programında yer alan
bütçe ödenekleri, yasalaşan bütçe ödeneklerine göre güncellenerek programa son
hali verilmiştir.
Ayrıca 2021 yılı Performans Programının izleme işlemleri de üçer aylık dönemler
halinde gerçekleştirilmiştir.
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Faaliyet Raporunun Hazırlanması
5018 sayılı Kanunun 41 inci maddesi ve
Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet
Raporları Hakkında Yönetmeliğin 11 inci
maddesi
kapsamında,
hesap
verme
sorumluluğu çerçevesinde sorumluluk,
doğruluk ve tarafsızlık, açıklık, tam açıklama
ve tutarlılık ilkeleri gözetilmek suretiyle
harcama birimleri tarafından hazırlanmış
olan birim faaliyet raporlarını esas alarak
hazırlanan Gençlik ve Spor Bakanlığı 2019
yılı Faaliyet Raporu, Şubat ayı sonu itibarıyla
kamuoyuna duyurulmuş, Bakanlığımız web
sitesinde yayınlanmıştır.

Soru Önergeleri
Anayasamızda Türkiye Büyük Millet Meclisinin yönetimi denetleme araçlarından
biri olarak öngörülen soru önergeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzüğü ile
düzenlenmiştir. Meclis üyelerinin Bakanlığımız faaliyet alanına giren herhangi bir
konuda yöneltmiş olduğu soruların cevapları, Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına gönderilmektedir.
Sorulara en geç on beş gün içerisinde cevap verilmektedir.
Bu kapsamda; Sayın Bakanımıza tevcih edilen 1.264 soru önergesine ilişkin,
Bakanlığımız birimleri ve bağlı kuruluşları ile iş birliği yapılarak soru
önergelerinin cevaplanmasındaki koordinasyon Başkanlığımız tarafından
sağlanarak imzaya sunulmuştur.

400

İletişim Hizmetleri
Kurumsal İletişim merkezi
Bakanlığımız Kurumsal İletişim Merkezi 444 0 472 iletişim numarası ve sosyal
medya hesapları üzerinden yurt, burs/öğrenim kredisi, gençlik ve spor işlemleri
temelinde hizmet vermekte ve aynı zamanda merkez teşkilat birimleri için genel
santral görevini yürütmektedir. İletişim Merkezi nezdinde yürütülen bütün
görevler (çağrı, sosyal medya, santral hizmetleri) 7/24 esasına dayalı (resmi ve
dini bayramlar dâhil) olarak yürütülmektedir.
Kurumsal İletişim Merkezimizi arayan kişiler vatandaş temsilcilerimizle görüşerek
bilgi alabilmelerinin yanı sıra diledikleri takdirde İnteraktif Sesli Yanıt (IVR)
sistemiyle de istedikleri bilgilere erişebilmektedirler.
2021 yılında Kurumsal İletişim Merkezimize gelen çağrıların 896.002 adedi
vatandaş temsilcilerimiz tarafından, 777.690 adedi ise IVR sistemi üzerinden
cevaplandırılmıştır, toplamda 1.673.692 çağrı karşılanarak vatandaşlarımıza
hizmet sağlanmıştır.

Yıllara Göre Çağrı Sayıları
1.800.000
1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
CEVAPLANAN ÇAĞRI
IVR ÇAĞRI
TOPAM ÇAĞRI

2018

2019

2020

2021

641.884

628.637

615.714

896.002

518.057

687.826

964.980

777.690

1.159.941

1.316.463

1.580.694

1.673.692

CEVAPLANAN ÇAĞRI

IVR ÇAĞRI
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TOPAM ÇAĞRI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (Cimer) Başvuruları
Bakanlığımızca 1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 tarihleri arasında CİMER
(Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) sisteminden toplam 104.236 adet talep
işleme alınmıştır.

Yüzyüze Hizmeti
2021 yılında Bakanlık İletişim Merkezi Sistemi (bimeradmin.gsb.gov.tr) üzerinden
toplam 7.683 adet talep işleme alınmıştır.
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Tanıtım Hizmetleri
Gençlerin yoğun bir şekilde faaliyet gösterdiği ve zamanlarının büyük bölümünü
geçirdikleri sosyal medya platformları aracılığıyla hem Bakanlığımız hizmet ve
faaliyetlerinin tanıtımı yapılmakta hem de bu mecralar aracılığıyla çeşitli
faaliyetler yürütülmektedir.

Throw Back Thursday (TBT)
Gençlerin sosyal medya trendlerinden biri olan TBT akımına uyarak, haftalık
düzenli olarak sosyal medyada son 10 yılın sportif başarıları hatırlatılmaktadır.
Türkiye tarihinde sporcuların önemli günlerde yer aldığı fotoğraflardan ve
videolardan alıntılar ile spor tarihi paylaşımları yapılmaktadır.

Spor Sözlüğü
Spor ile ilgili terimlerin sözlük anlamları ve bu terimlerin tanımları tasarım ve
videolarla sosyal medya etkileşim paylaşımları yapılmaktadır.
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GSB Sözlük
Gündemin nabzını tutarak gençlere özgü kelimelerin
sözlük anlamları ve buna dair önemli sözler
paylaşılarak sosyal medyada etkileşim paylaşımları
yapılmaktadır.

Sıkça Sorulan Sorular
Bakanlığımız birimleri tarafından düzenlenen yarışmalar,
sınavlar, başvurular ve hangi yolların izleneceği gibi adımları
içeren yazı dizisi hazırlanarak sosyal medya mecralarımızda
bilgi içerikli animasyon videolar yayımlanmıştır.

Mutlu Haftalar
Bakanlığımızca gerçekleştirilen tüm faaliyetlere
ilişkin fotoğraf ve videolardan oluşan
görüntüler takipçilerle etkileşimi artırmak
adına her hafta pazartesi günü yayınlanarak
sosyal medya mecralarında paylaşım gönderisi
oluşturulmuştur.
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GSB Yayınları Konsept Tanıtım Çalışması
Gençlerimizin, Bakanlığımız tarafından bastırılan kitaplardan haberdar olması
adına her hafta bir yazar ve eserinin sosyal medya tanıtım çalışması yapılmıştır.

Haftanın Hareketi
Her hafta, her yaşa uygun bir egzersiz konusu belirlenerek bireylerin ruhen ve
bedenen sağlıklı kalmalarını amaçlayan egzersiz videoları yayımlanmıştır.

GSB Bulmaca
Bakanlığımız sosyal medya hesaplarında takipçilere yönelik
spor terimlerinin bilinirliğini artırmak amacıyla bulmaca
tasarımları paylaşılmıştır.
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Bunu Biliyor Muydunuz?
Sporcularımızın tarihi başarılarını, rekorlarını,
istatistiklerini ve ödüllerini anlatan tasarımlar
paylaşılmıştır.
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2. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

407

Form3: Performans Göstergesi Gerçekleşmeleri İzleme Formu (3 Aylık)

2021
BAĞIMLILIKLA MÜCADELE
BAĞIMLILIĞIN ÖNLENMESİ
Gençlerin alkol, tütün ve uyuşturucu gibi zararlı alışkanlıklar konusunda bilinçlendirilmesi

Yıl:
Programın Adı:
Alt Programın Adı:
Alt Program Hedefi:

Önceki Dönem Grç
Sıra
1
2

Gösterge Adı
Bağımlılıkla mücadele eğitimi verilen genç sayısı
Eğitici eğitimi verilen gençlik çalışanı sayısı

Değerlendirme

Ölçü Birimi
Sayı
Sayı

Yılı

Değeri

2020
2020

19.578
825

2
3
4

Gösterge Adı
Gençlik ve spor alanına ilişkin desteklenen proje sayısı
Gençlik ve spor alanına ilişkin yürütülen projelere katılan gençlerin genç nüfusa
oranı
Gönüllülük faaliyetlerine katılan genç sayısı
Yapılan/desteklenen inceleme, araştırma ve yayın sayısı

Değerlendirme

Ölçü Birimi

Yılı

Değeri

4. Üç Aylık

Yılsonu
Değeri

Gerçekleş
me Oranı

Gerçekleşme
Durumu

2.533
0

4.533
0

20.793
0

84.362
1.080

84.362
1.080

39
76

Ulaşılamadı
Ulaşılamadı

Yılsonu
Hedeflenen Gösterge
Gerçekleşme
Değeri
Tahmini

Gerçekleşme
1. Üç Aylık

2. Üç Aylık

3. Üç Aylık

4. Üç Aylık

Yılsonu
Değeri

Gerçekleş
me Oranı

Gerçekleşme
Durumu

Sayı

2020

772

1.550

403

772

773

774

774

774

50

Ulaşılamadı

Oran

2020

12

6

6

0

1

1

1

1

17

Ulaşılamadı

Sayı
Sayı

2020
2020

38.500
91

11.200
152

39.020
208

1.398
33

2.548
36

6.033
48

24.272
373

24.272
373

217
245

Aşıldı
Aşıldı

Gençlerin fiziksel, zihinsel, ruhsal ve sosyal gelişimlerine katkı sağlanması ve bilim, kültür ve sanata ilgileri ile gönüllülük bilincinin artırılması amacıyla Bakanlığımızca faaliyetler düzenlenmektedir. Bu kapsamda;
2021 yılında gerçekleştirilen gönüllülük faaliyetlerine katılan gençlerin sayısı belirlenmiş olan hedefin üzerinde gerçekleşmiştir. Bununla birlikte; yine gençlik ve spor alanında 373 inceleme araştırma ve yayın
desteklenmiş olup performans göstergesine ulaşılmıştır.
Ancak gerçekleştirilen projelere katılan gençlerin sayısı hem bazı projelerin Covid-19 salgını nedeniyle gerçekleştirilememesinden hem de diğer gerçekleştirilen projelerin salgın önlemleri altında gerçekleştirilmesi
nedeniyle sınırlı kalmıştır.

Önceki Dönem Grç

1
2
3

3. Üç Aylık

2021
GENÇLİK
GENÇLİK TESİSLERİ VE YÜRÜTÜLEN ETKİNLİKLER
Gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kamplarında düzenlenen faaliyet ve etkinliklerle gençlerin kişisel ve sosyal gelişimine katkı sağlanması

Yıl:
Programın Adı:
Alt Programın Adı:
Alt Program Hedefi:

Sıra

20.000
400

2. Üç Aylık

Bağımlılıkla Mücadele programı kapsamında Bakanlığımızca bağımlılığın önlenmesi amacıyla gençlerin alkol, tütün ve uyuşturucu gibi zararlı alışkanlıklar konusunda bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar
yürütülmektedir. Bu kapsamda; bağımlılıkla mücadele konusunda gençlere ve gençlik çalışanlarına eğitimler düzenlenmektedir. 2021 yılında Covid-19 salgınının ülke genelinde devam etmesi ve yüz yüze eğitimlere
ara verilmesi nedeniyle bağımlılıkla mücadele eğitimleri salgın önlemleri altında düzenlenmiştir. Hedeflenen gösterge değerine ulaşılamamıştır.

Önceki Dönem Grç

1

216.525
1.419

Gerçekleşme
1. Üç Aylık

2021
GENÇLİK
GENÇLERİN KİŞİSEL VE SOSYAL GELİŞİMİ
Gençlerin fiziksel, zihinsel, ruhsal ve sosyal gelişimlerine katkı sağlanması; bilim, kültür ve sanata ilgileri ile gönüllülük bilincinin artırılması

Yıl:
Programın Adı:
Alt Programın Adı:
Alt Program Hedefi:

Sıra

Yılsonu
Hedeflenen Gösterge
Gerçekleşme
Değeri
Tahmini

Gösterge Adı
Gençlik kamplarına katılan gençlerin memnuniyet oranı
Gençlik merkezi sayısı
Gençlik merkezi üye sayısı

Değerlendirme

Ölçü Birimi
Oran
Sayı
Sayı

Yılı

Değeri

2020
2020
2020

89
355
2.408.691

Yılsonu
Hedeflenen Gösterge
Gerçekleşme
Değeri
Tahmini
94
360
2.645.949

89
380
2.494.710

Gerçekleşme
1. Üç Aylık

2. Üç Aylık

3. Üç Aylık

4. Üç Aylık

Yılsonu
Değeri

Gerçekleş
me Oranı

Gerçekleşme
Durumu

0
366
2.437.765

0
374
2.464.305

0
384
2.533.727

89
397
2.665.329

89
397
2.665.329

95
110
101

Kısmen Ulaşıldı
Aşıldı
Aşıldı

Bakanlığımız gençlik merkezleri ve gençlik kampları aracılığıyla gençlere yönelik hizmet ve faaliyetlerini gerçekleştirmekte; gençlerin kişisel ve gelişimine katkı sağlayacak etkinlikler düzenlemektedir. Bu kapsamda
belirlenmiş olan performans göstergesi hedeflerine ulaşılmış olup gençlik merkezi sayımız 397’ye üye genç sayımız da 2.665.329’a ulaşmıştır.

e-bütçe

2021
SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ
SPOR ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ
Spor altyapısı güçlendirilerek spora katılımın artırılması

Yıl:
Programın Adı:
Alt Programın Adı:
Alt Program Hedefi:

Önceki Dönem Grç
Sıra
1
2

Gösterge Adı
Spor tesisi sayısı artış oranı
Tesislerden yararlanan kişi sayısı artışı

Ölçü Birimi
Oran
Yüzde

Yılı

Değeri

2020
2020

4,7500
-56

Yılsonu
Hedeflenen Gösterge
Gerçekleşme
Değeri
Tahmini
0,8000
13,6400

1,44
15,03

Gerçekleşme
1. Üç Aylık

2. Üç Aylık

3. Üç Aylık

4. Üç Aylık

Yılsonu
Değeri

Gerçekleş
me Oranı

Gerçekleşme
Durumu

0,1800
1,2800

0,2600
-22,4400

4,6800
-31,1800

5,5800
18,2100

5,5800
18,2100

698
134

Aşıldı
Aşıldı

2021 yılında yürütülen çalışmalar ile hedeflenen spor tesisi artış oranı ve tesislerden yararlanan kişi sayısı artış oranı hedeflerine ulaşılmıştır.
Değerlendirme

2021
SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ
SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ
Sporda fırsat eşitliğinin sağlanması, ulusal ve uluslararası alanda başarının artırılması

Yıl:
Programın Adı:
Alt Programın Adı:
Alt Program Hedefi:

Önceki Dönem Grç
Sıra
1
2
3
4
5
6
7

Gösterge Adı
Amatör spor kulübü sayısı artış oranı
Engelli sporculara hizmet vermek üzere eğitilen antrenör sayısı
Okul sporlarına katılan öğrenci sayısı artışı
Sportif yetenek taraması sonucu spora başlatılan öğrenci/genç sayısı
Sportif yetenek taramasından geçirilen öğrenci/genç sayısı
Uluslararası müsabakalara katılan sporcu sayısı artışı
Uluslararası müsabakalara katılımda kadın sporcu oranı

Değerlendirme

Ölçü Birimi
Oran
Sayı
Yüzde
Sayı
Sayı
Yüzde
Oran

Yılı

Değeri

2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020

4,1200
0
-63,4100
55.700
80.059
0,6100
42,8600

Yılsonu
Hedeflenen Gösterge
Gerçekleşme
Değeri
Tahmini
17,9400
4.000
90
100.000
1.300.000
12,3700
35

5,99
0
20
100.000
1.000.000
13
44

Gerçekleşme
1. Üç Aylık
1,0200
0
0
49.307
0
-3,5500
42,7700

2. Üç Aylık

3. Üç Aylık

4. Üç Aylık

Yılsonu
Değeri

Gerçekleş
me Oranı

Gerçekleşme
Durumu

1,4900
0
0
49.307
0
71,1500
41,2700

2,0500
0
-99,9900
49.928
4.719
97,6600
42,9300

2,6800
0
-40,2600
49.928
4.719
122,5100
42,0900

2,6800
0
-40,2600
49.928
4.719
122,5100
42,0900

15
0
-45
50
0,3600
990
120

Ulaşılamadı
Ulaşılamadı
Ulaşılamadı
Ulaşılamadı
Ulaşılamadı
Aşıldı
Aşıldı

Sporda fırsat eşitliğinin sağlanması, ulusal ve uluslararası alanda başarının artırılması, ülkemizde spor kulübü sayısının arttırılması ve daha fazla spor kulübünün faaliyetlere katılımının sağlanması için gerekli yardım
ve destek sağlanmakta olup, bu husustaki çalışmalar devam etmektedir.
2021 yılında Covid-19 salgını nedeniyle engelli sporculara hizmet vermek üzere antrenör eğitimleri gerçekleştirilememiştir.
Bununla birlikte; yüz yüze eğitime ara verilmesi nedeniyle okul spor faaliyetlerinin ve sportif yetenek taramasının gerçekleştirilmesi gerçekleştirilememiştir. Okul spor faaliyetlerine 31.12.2021 tarihi itibarıyla 425.857
öğrencinin katılımı sağlanmıştır.

e-bütçe

2021
YÜKSEKÖĞRETİM
YÜKSEKÖĞRETİM YURTLARINDA BARINMA VE BESLENME
Yükseköğretim yurtlarında kalan öğrencilere sunulan barınma ve beslenme hizmetlerinin kalitesinin artırılması.

Yıl:
Programın Adı:
Alt Programın Adı:
Alt Program Hedefi:

Önceki Dönem Grç
Gösterge Adı

Ölçü Birimi

Bakanlığımız yurtlarında barınan öğrencilere yönelik düzenlenen sportif, eğitim,
kültür ve sosyal faaliyetlere katılan öğrenci sayısı
Bakanlığımız yurtlarının doluluk oranı
Yeni açılacak yurt kapasitesi
Yenilenen yurt/yatak kapasitesi

Sıra

1
2
3
4

Değerlendirme

Yılı

Değeri

Sayı

2020

188.967

1.500.000

647.000

0

12.520

12.520

Oran
Sayı
Sayı

2020
2020
2020

68
59.273
2.084

86
66.252
2.000

86
49.112
3.000

66,5800
7.222
1.281

59,8400
10.292
3.262

65,1500
48.852
4.149

1. Üç Aylık

2. Üç Aylık

3. Üç Aylık

4. Üç Aylık

Yılsonu
Değeri

394.666,00
86
62.042
4.196

Gerçekleş
me Oranı

Gerçekleşme
Durumu

394.666

26

Ulaşılamadı

86
62.042
4.196

100
94
210

Ulaşıldı
Kısmen Ulaşıldı
Aşıldı

Yükseköğrenim öğrencilerinin barınmasına ilişkin olarak 2021 yılında Covid-19 salgınına rağmen hedeflenen yurt doluluk oranı ve yenilenen yurt kapasitesi hedeflerine ulaşılmış olup yeni açılan yurt kapasitesi de
hedeflenen seviyeye yakın gerçekleşme göstermiştir.
Ancak üniversitelerin yüz yüze eğitime başlamamaları 2021 yılının eylül ayı itibarıyla başlamaları ve öncesinde yurtlarımızın kapalı olması sebebiyle sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler düzenlenememiştir.

Önceki Dönem Grç

1
2
3

Gerçekleşme

2021
YÜKSEKÖĞRETİM
YÜKSEKÖĞRETİMDE BURS VE KREDİ
Yükseköğretim öğrencilerine ekonomik destek sağlanması.

Yıl:
Programın Adı:
Alt Programın Adı:
Alt Program Hedefi:

Sıra

Yılsonu
Hedeflenen Gösterge
Gerçekleşme
Değeri
Tahmini

Gösterge Adı
Burs alan öğrenci sayısı
Kredi alan öğrenci sayısı
Kredi alan öğrenci sayısı artış oranı

Değerlendirme

Ölçü Birimi
Sayı
Sayı
Oran

Yılı

Değeri

2020
2020
2020

414.282
1.172.128
-2,3200

Yılsonu
Hedeflenen Gösterge
Gerçekleşme
Değeri
Tahmini
420.000
1.200.000
2,3800

449.355
1.000.032
-14,68

Gerçekleşme
1. Üç Aylık

2. Üç Aylık

3. Üç Aylık

4. Üç Aylık

Yılsonu
Değeri

Gerçekleş
me Oranı

Gerçekleşme
Durumu

451.097
967.244
-17,4800

448.444
946.325
-19,2700

344.801
599.651
-48,8400

449.355
1.000.032
-14,6800

449.355
1.000.032
-14,6800

107
83
-617

Aşıldı
Kısmen Ulaşıldı
Ulaşılamadı

Bakanlığımızca her yıl ihtiyaç sahibi ve başarılı öğrencilere burs, talep eden tüm öğrencilerimize de kredi tahsisi yapılmaktadır. 2021 yılında da yüz yüze eğitime ara verilmiş olsa da kredi ve burs ödemeleri devam
etmiştir.
Bu kapsamda; 449.355 öğrenciye burs, talep eden tüm öğrencilere de öğrenim kredisi ödemesi yapılmıştır.

e-bütçe

3. Stratejik Planın Değerlendirilmesi
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Amaç 1

Proje ve faaliyetler ile gençlerin kişisel ve sosyal gelişimine katkı sağlamak.

Hedef 1.1

Gençlik Merkezlerinin kapasitelerini geliştirerek etkinliğini artırmak.

Hedef 1.1 Performansı

75%

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni

Salgın sürecinin ortaya çıkardığı engeller ve bereaberinde getirdiği öngörülemeyen diğer
sorunlar.

Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler

Salgın süresince belirlenen önlemler dikkate alınarak iş ve işlemler devam edecektir.

Sorumlu Birim

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Performans Göstergesi

PG 1.1.1
Yerinde incelenen gençlik merkezi
sayısı

Hedefe Etkisi %

Plan Dönemi
Başlangıç Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen
Değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans

25

283

330

330

104%

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik

Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana
gelmediğinden ihtiyaçlarda da değişiklik görülmemiştir.

Etkililik

Performans göstergesi değerlerine ulaşılmış olup bu doğrultuda ihtiyaçlar karşılanmış ve
hedeflenen sayının üzerinde bir performans gerçekleştirilmiştir. Bahse konu performans
göstergesinin gerçekleştrilmesi ile kalkınma planında yer alan ilgili amaç, hedef ve politikaların
uygulanabilirliği artmıştır.

Etkinlik

Performans süresince öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamış olup tahmini maliyet
tablosunda değişiklik ihtiyacı yoktur.

Sürdürebilirlik

Performans göstergesinin devam ettirilmesinde herhangi bir risk bulunmamaktadır.

Performans Göstergesi

PG 1.1.2
Gençlik merkezlerinde düzenlenen
ana faaliyet türü sayısı

Hedefe Etkisi %

Plan Dönemi
Başlangıç Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen
Değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans

25

12

13

13

100%

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik
Etkililik
Etkinlik
Sürdürebilirlik

Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana
gelmediğinden ihtiyaçlarda da değişiklik görülmemiştir.
Gençlik merkezlerinde düzenlenen ana faaliyetlere ilişkin hedeflenen sayının üzerinde bir
performans gösterilmiştir.
Performans süresince öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamış olup tahmini maliyet
tablosunda değişiklik ihtiyacı yoktur.
Performans göstergesinin devam ettirilmesinde herhangi bir risk bulunmamaktadır.

Performans Göstergesi

PG 1.1.3
Gençlik merkezi üye sayısı

Hedefe Etkisi %

Plan Dönemi
Başlangıç Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen
Değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans

25

1.775.000

2.250.000

2.665.329

187%

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik

Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana
gelmediğinden ihtiyaçlarda da değişiklik görülmemiştir.

Etkililik

Gençlik merkezi üye sayısına ilişkin hedeflenen sayının üzerinde bir performans gösterilmiştir.

Etkinlik

Performans süresince öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamış olup tahmini maliyet
tablosunda değişiklik ihtiyacı yoktur.

Sürdürebilirlik

Performans göstergesinin devam ettirilmesinde herhangi bir risk bulunmamaktadır.

Performans Göstergesi

PG 1.1.4
Gençlik merkezlerinin faaliyetlerine
katılan genç sayısı

Hedefe Etkisi %

Plan Dönemi
Başlangıç Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen
Değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans

25

3.884.277

4.650.000

2.969.101

93%

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik
Etkililik
Etkinlik
Sürdürebilirlik

Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana
gelmediğinden ihtiyaçlarda da değişiklik görülmemiştir.
Covid-19 salgını nedeniyle Gençlik merkezi faaliyetlerine katılan genç sayılarına ilişkin
hedeflenen sayı gerçekleşememiştir. Performans göstergelerinde hedeflenen değere
Performans süresince öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamış olup tahmini maliyet
tablosunda değişiklik ihtiyacı yoktur.
Performans göstergesinin devam ettirilmesinde pandemi nedeniyle çevresel risk
bulunmaktadır. Covid-19 salgını nedeniyle bu riskleri ortadan kaldırmak ve sürdürebilirliği

Amaç 1

Proje ve faaliyetler ile gençlerin kişisel ve sosyal gelişimine katkı sağlamak.

Hedef 1.2

Gençlik Kamplarının kapasitelerini geliştirerek, daha etkin bir yapıya kavuşturmak.

Hedef 1.2 Performansı

71%

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni

Covid-19 salgını sebebiyle hizmetlerin sunulmasında ortaya çıkan öngörülemeyen sorunlar.

Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler

Salgın önlemleri kapsamında çalışmalara devam edilecektir.

Sorumlu Birim

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Performans Göstergesi

PG 1.2.1
İnceleme yapılan Gençlik Kampı
sayısı

Hedefe Etkisi %

Plan Dönemi
Başlangıç Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen
Değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans

45

20

33

33

77%

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik
Etkililik
Etkinlik
Sürdürebilirlik

Performans Göstergesi

PG 1.2.2
Gençlik kamplarında düzenlenen
aktivite türü sayısı

Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana
gelmediğinden ihtiyaçlarda da değişiklik görülmemiştir.
Performans göstergelerine ilişkin hedeflenen gerçekleşme değerlerine ulaşılmış olup ihtiyaçlar
bu doğrultuda karşılanmıştır.
Performans süresince öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamış olup tahmini maliyet
tablosunda değişiklik ihtiyacı yoktur.
Performans göstergesinin devam ettirilmesinde herhangi bir risk öngörülmemektedir.

Hedefe Etkisi %

Plan Dönemi
Başlangıç Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen
Değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans

15

21

26

26

82%

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik
Etkililik
Etkinlik
Sürdürebilirlik

Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana
gelmediğinden ihtiyaçlarda da değişiklik görülmemiştir.
Performans göstergelerine ilişkin hedeflenen gerçekleşme değerlerine ulaşılmış olup ihtiyaçlar
bu doğrultuda karşılanmıştır.
Performans süresince öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamış olup tahmini maliyet
tablosunda değişiklik ihtiyacı yoktur.
Performans göstergesinin devam ettirilmesinde herhangi bir risk öngörülmemektedir.

Performans Göstergesi

PG 1.2.3
Kamplara katılan genç sayısı

Hedefe Etkisi %

Plan Dönemi
Başlangıç Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen
Değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans

30

120.000

135.000

75000

56%

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik
Etkililik
Etkinlik
Sürdürebilirlik

Performans Göstergesi

PG 1.2.4
Kamplara katılan gençlerin
memnuniyet oranı

Covid-19 salgını nedeniyle kamplar düzenlenirken gerekli tedbirler alınmıştır. Hem kampçı
sayılarında düzenlemeye gidilmiş hem de gerçekleştirilen faaliyetlerde salgın tedbirler had
r. Bu sonucun yaşadığımız pandemi süreciyle birlikte kamplarımızın pandemi tedbirleri
kapsamında %70 kapasite ile hizmet vermesi ve vatandaşlarımızın covid-19 salgını sebebiyle
Performans süresince öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamış olup tahmini maliyet
tablosunda değişiklik ihtiyacı yoktur.
Performans göstergesinin devam ettirilmesinde herhangi bir risk öngörülmemektedir.

Hedefe Etkisi %

Plan Dönemi
Başlangıç Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen
Değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans

10

87%

90%

89

67%

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik

Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana
gelmediğinden ihtiyaçlarda da değişiklik görülmemiştir.

Etkililik

Performans göstergelerine ilişkin hedeflenen gerçekleşme değerlerine ulaşılmıştır.

Etkinlik

Performans süresince öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamış olup tahmini maliyet
tablosunda değişiklik ihtiyacı yoktur.

Sürdürebilirlik

Performans göstergesinin devam ettirilmesinde herhangi bir risk öngörülmemektedir.

Amaç 1

Proje ve faaliyetler ile gençlerin kişisel ve sosyal gelişimine katkı sağlamak.

Hedef 1.3

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve Gençlik Haftası ile kültür ve sanat
etkinliklerine ilişkin farkındalığı artırarak daha fazla gence ulaşmak.

Hedef 1.3 Performansı

84%

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni

Covid-19 salgınının devam etmesi nedeniyle katılımcı sayılarının düşük kalması.

Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler

Etkinliklere ilişkin başvuruların daha erken alınması, etkinliklerin açık alanda gerçekleştirilmesi.

Sorumlu Birim

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Performans Göstergesi

PG 1.3.1
Gençlik Haftası katılımcı sayısı

Hedefe Etkisi %

Plan Dönemi
Başlangıç Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen
Değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans

25

5.000

120.000

120.000

83%

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
Herhangi bir değişiklilik meydana gelmemiş olup salgın tedbirleri çerçevesinde faaliyetler
gerçekleştirilmiştir.
Performans gösterge değerlerine ulaşılmış olup herhangi bir güncellemeye ihtiyaç
duyulmamaktadır.

İlgililik
Etkililik
Etkinlik

Öngörülemeyen bir maliyet ortaya çıkmamıştır.

Sürdürebilirlik

Pandemi vb. olağanüstü durumların meydana gelmesi.

Performans Göstergesi

PG 1.3.2
Düzenlenen ana faaliyet sayısı

Hedefe Etkisi %

Plan Dönemi
Başlangıç Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen
Değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans

25

4

6

6

88%

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik
Etkililik

Herhangi bir değişiklilik meydana gelmemiş olup salgın tedbirleri çerçevesinde faaliyetler
gerçekleştirilmiştir.
Performans gösterge değerlerine ulaşılmış olup herhangi bir güncellemeye ihtiyaç
duyulmamaktadır.

Etkinlik

Öngörülemeyen bir maliyet ortaya çıkmamıştır.

Sürdürebilirlik

Pandemi vb. olağanüstü durumların meydana gelmesi.

Performans Göstergesi

PG 1.3.3
Düzenlenen kültür ve sanat etkinliği
sayısı

Hedefe Etkisi %

Plan Dönemi
Başlangıç Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen
Değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans

25

356

445

445

87%

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik

Herhangi bir değişiklilik meydana gelmemiş olup salgın tedbirleri çerçevesinde faaliyetler
gerçekleştirilmiştir.

Etkililik

Performans gösterge değerlerine ulaşılmış olup herhangi bir güncellemeye ihtiyaç
duyulmamaktadır.

Etkinlik

Öngörülemeyen bir maliyet ortaya çıkmamıştır.

Sürdürebilirlik

Pandemi vb. olağanüstü durumların meydana gelmesi.

Performans Göstergesi
PG 1.3.4
Kültür ve sanat etkinliklerine katılan
genç sayısı

Hedefe Etkisi %

Plan Dönemi
Başlangıç Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen
Değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans

25

27.500

40.000

7300

78,00%

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler

İlgililik

Etkinliklere Covid19 pandemisi nedeniyle faaliyetlere faaliyet sayısı,katılım olumsuz
etkilenmiş, etkinliklere katılımı ve başvuruyu arttırmak amacıyla yarışma başvuruları online
olarak alınmıştır. Bu sayede katılım ve başvuru artmıştır. Fakat katılım istenilen seviyeye
ulaşılamamıştır.

Etkililik

Kültür ve Sanat etkinlikleri pandemi nedeniyle istenilen performans hedeflerine
ulaşılamamıştır. Pandeminin etkisi her geçen gün azaldığı için
hedef ve göstergelerde herhangi bir değişiklik yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

Etkinlik

Performans gösterge değerlerine ulaşılırken beklenmedik maliyetler telekonferans sistemleri,
çevrimiçi toplantı vb. Bütçe kalemlerine ilşkin maliyetler ortaya çıkmış fakat bütçe içinden
maliyetler karşılanmıştır.

Sürdürebilirlik

Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar
bakımdan herhangi bir risk bulunmamaktadır.

Amaç 1

Proje ve faaliyetler ile gençlerin kişisel ve sosyal gelişimine katkı sağlamak.

Hedef 1.4

Yurt içi ve yurt dışında gençlere yönelik uluslararası faaliyetler düzenleyerek bunlara katılımı
artırmak.

Hedef 1.4 Performansı

37%

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni

Covid-19 salgını nedeniyle düzenlenen faaliyet ve faaliyetlere katılımcı sayıları yetersiz
kalmıştır.

Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler

Salgın tedbirleri çerçevesinde faaliyetlere devam edilecektir.

Sorumlu Birim

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Performans Göstergesi

PG 1.4.1
Yurt içinde düzenlenen uluslararası
faaliyet sayısı

Hedefe Etkisi %

Plan Dönemi
Başlangıç Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen
Değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans

25

20

35

8

41%

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik
Etkililik
Etkinlik
Sürdürebilirlik

Performans Göstergesi

PG 1.4.2
Yurt dışında düzenlenen faaliyet
sayısı

Bahse konu performans göstegesi, tüm dünyada etkisini gösteren pandemi sebebiyle
hedeflerin altında kalmıştır.
Belirtilen performans değerlerine ulaşılabilmesi için, pandeminin etkilerinin azalması
gerekmektedir.
Bahse konu performans göstergesi gerçekleştirilirken öngörülemiyen maliyet kalemleri
olmamıştır.
Düzenlenen faaliyetlerde sürdürülebilirlik açısından herhangi bir problem ortaya çıkmamıştır.

Hedefe Etkisi %

Plan Dönemi
Başlangıç Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen
Değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans

25

16

28

8

44%

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik
Etkililik
Etkinlik
Sürdürebilirlik

Bahse konu performans göstegesi, tüm dünyada etkisini gösteren pandemi sebebiyle
hedeflerin altında kalmıştır.
Belirtilen performans değerlerine ulaşılabilmesi için, pandeminin etkilerinin azalması
gerekmektedir.
Bahse konu performans göstergesi gerçekleştirilirken öngörülemiyen maliyet kalemleri
olmamıştır.
Düzenlenen faaliyetlerde sürdürülebilirlik açısından herhangi bir problem ortaya çıkmamıştır.

Performans Göstergesi

PG 1.4.3
Yurt içinde düzenlenen uluslararası
faaliyetlerde katılımcı sayısı

Hedefe Etkisi %

Plan Dönemi
Başlangıç Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen
Değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans

25

2.000

3.500

203

31%

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik
Etkililik
Etkinlik
Sürdürebilirlik

Bahse konu performans göstegesi, tüm dünyada etkisini gösteren pandemi sebebiyle
hedeflerin altında kalmıştır.
Belirtilen performans değerlerine ulaşılabilmesi için, pandeminin etkilerinin azalması
gerekmektedir.
Bahse konu performans göstergesi gerçekleştirilirken öngörülemiyen maliyet kalemleri
olmamıştır.
Düzenlenen faaliyetlerde sürdürülebilirlik açısından herhangi bir problem ortaya çıkmamıştır.

Performans Göstergesi

Hedefe Etkisi %

Plan Dönemi
Başlangıç Değeri

PG 1.4.4
Yurt dışında düzenlenen faaliyetlerde
katılımcı sayısı

25

500

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen
Değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans

875

43

33%

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik
Etkililik
Etkinlik
Sürdürebilirlik

Bahse konu performans göstegesi, tüm dünyada etkisini gösteren pandemi sebebiyle
hedeflerin altında kalmıştır.
Belirtilen performans değerlerine ulaşılabilmesi için, pandeminin etkilerinin azalması
gerekmektedir.
Bahse konu performans göstergesi gerçekleştirilirken öngörülemiyen maliyet kalemleri
olmamıştır.
Düzenlenen faaliyetlerde sürdürülebilirlik açısından herhangi bir problem ortaya çıkmamıştır.

Amaç 1

Proje ve faaliyetler ile gençlerin kişisel ve sosyal gelişimine katkı sağlamak.

Hedef 1.5

Gençlerin sorun, ilgi, ihtiyaçları ve beklentilerini tespit edip çözüm üretmek için Sivil Toplum
Kuruluşları ile daha etkin işbirliği yapmak.

Hedef 1.5 Performansı

34%

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni

Covid-19 salgını nedeniyle düzenlenen faaliyet ve faaliyetlere katılımcı sayıları yetersiz
kalmıştır.

Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler

Salgın tedbirleri çerçevesinde faaliyetlere devam edilecektir.

Sorumlu Birim

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Performans Göstergesi

Hedefe Etkisi %

Plan Dönemi
Başlangıç Değeri

PG 1.5.1
İşbirliği yapılan Sivil Toplum Kuruluşu
sayısı

35

80

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen
Değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans

125

6

44%

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik
Etkililik
Etkinlik
Sürdürebilirlik

Performans Göstergesi

PG 1.5.2
Sivil Toplum Kuruluşuna verilen
eğitim, seminer, çalıştay vb. sayısı

Bahse konu performans göstegesi, tüm dünyada etkisini gösteren pandemi sebebiyle
hedeflerin altında kalmıştır.
Belirtilen performans değerlerine ulaşılabilmesi için, pandeminin etkilerinin azalması
gerekmektedir.
Bahse konu performans göstergesi gerçekleştirilirken öngörülemiyen maliyet kalemleri
olmamıştır.
Düzenlenen faaliyetlerde sürdürülebilirlik açısından herhangi bir problem ortaya çıkmamıştır.

Hedefe Etkisi %

Plan Dönemi
Başlangıç Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen
Değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans

35

25

40

3

34%

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik
Etkililik
Etkinlik
Sürdürebilirlik

Bahse konu performans göstegesi, tüm dünyada etkisini gösteren pandemi sebebiyle
hedeflerin altında kalmıştır.
Belirtilen performans değerlerine ulaşılabilmesi için, pandeminin etkilerinin azalması
gerekmektedir.
Bahse konu performans göstergesi gerçekleştirilirken öngörülemiyen maliyet kalemleri
olmamıştır.
Düzenlenen faaliyetlerde sürdürülebilirlik açısından herhangi bir problem ortaya çıkmamıştır.

Performans Göstergesi

Hedefe Etkisi %

Plan Dönemi
Başlangıç Değeri

PG 1.5.3
Sivil Toplum Kuruluşuna verilen
eğitim, seminer, çalıştay vb. katılımcı
sayısı

30

1.500

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen
Değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans

4.000

0

23%

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik
Etkililik
Etkinlik
Sürdürebilirlik

Bahse konu performans göstegesi, tüm dünyada etkisini gösteren pandemi sebebiyle
hedeflerin altında kalmıştır.
Belirtilen performans değerlerine ulaşılabilmesi için, pandeminin etkilerinin azalması
gerekmektedir.
Bahse konu performans göstergesi gerçekleştirilirken öngörülemiyen maliyet kalemleri
olmamıştır.
Düzenlenen faaliyetlerde sürdürülebilirlik açısından herhangi bir problem ortaya çıkmamıştır.

Amaç 2

Yükseköğrenim öğrencilerinin yaşam kalitesini yükseltecek şekilde güvenli, sağlıklı ve konforlu
ortamlarda barınma ve beslenme hizmetlerinin kapsam ve niteliği ile finansal hizmet, süreç ve
sistemlerini geliştirmek, etkinlik ve verimliliğini artırmak.

Hedef 2.1

Yurt yatak kapasitesini artırmak.

Hedef 2.1 Performansı

76%

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni

Covid 19 salgını çalışma koşullarının ağırlaşması, ekonomik ömrünü tamamlamış olan ve
rasyonel çalıştırılması mümkün olmayan yurt binalarının kapatılması ve yıl içerisinde kapasite
düzenlemeleri sonucu toplam 20.347 yatak kapasitesinin düşümü hedeflenen performans
göstergelerinde farklılık göstermesine neden olmuştur..

Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler

-

Sorumlu Birim

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü

Performans Göstergesi

PG 2.1.1
Her yıl il bazında hazırlanacak yurt
talep/arz analizi rapor sayısı

Hedefe Etkisi %

Plan Dönemi
Başlangıç Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen
Değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans

20

0

3

3

100%

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler

İlgililik

2021 yılı için belirlenmiş olan hedefe ulaşılmış olup hedef ve göstergelerde herhangi bir
değişikliğe ihtiyaç duyulmamaktadır.

Etkililik

2021 yılı için belirlenmiş olan hedefe ulaşılmış olup hedef ve göstergelerde herhangi bir
güncellemeye ihtiyaç duyulmamaktadır.

Etkinlik

Öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır.

Sürdürebilirlik

Performans göstergesinin devam ettirilmesinde herhangi bir engel bulunmamaktadır.

Performans Göstergesi

PG 2.1.2
Yeni açılacak yurt yatak kapasitesi

Hedefe Etkisi %

Plan Dönemi
Başlangıç Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen
Değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans

80

680.000

+50.000

62.042

94,32%

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik

2021 yılı için belirlenmiş olan hedefe ulaşılmış olup hedef ve göstergelerde herhangi bir
değişikliğe ihtiyaç duyulmamaktadır.

Etkililik

Ekonomik ömrünü tamamlamış olan ve rasyonel çalıştırılması mümkün olmayan yurt
binalarının kapatılması (20.347) ve yıl içerisinde kapasite düzenlemeleri sonucu toplam
(6.075) yatak kapasitesinin düşümü hedeflenen performans göstergelerinde belirlenen hedef
aşılmıştır.

Etkinlik

Performans gösterge değerlerine ulaşılmasında öngögülmeyen malyetler oluşmamıştır.

Sürdürebilirlik

Performans göstergelerinin devam ettirilmesiyle ilgili herhangi bir risk bulunmamaktadır.

Amaç 3

Spor hizmet ve faaliyetlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması ile uluslararası alanda sportif
başarıların artırılmasını sağlamak.

Hedef 3.1

Vatandaşların spor tesislerinden daha fazla yararlanmasını sağlamak.

Hedef 3.1 Performansı

73%

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni

Spor tesislerinin açık kalma süresi ve sporcu sayısında istenen artış sağlanmış olsa da Covid-19
salgını nedeniyle spor tesislerinden yararlanan kişi sayısında istenilen seviyeye ulaşılamamıştır.

Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler
Sorumlu Birim

Performans Göstergesi
PG 3.1.1
Spor tesislerinin gün içerisinde açık
olduğu süre

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Hedefe Etkisi %

Plan Dönemi
Başlangıç Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen
Değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans

35

12 saat

18 saat

16 saat

67%

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
Spor tesislerinden başta sporcular olmak üzere tüm vatandaşlarımızın yararlanmasına yönelik
politikamız sonucu spor tesislerimiz 365 gün açık tutulmaktadır.
İzleme dönemindeki gerçekleşme değeri hedeflenen seviyeye yaklaşık olarak ulaşmıştır.

İlgililik
Etkililik
Etkinlik
Sürdürebilirlik

Performans Göstergesi

PG 3.1.2
Toplam sporcu sayısı

Performans göstergesi değerlerine ulaşırken öngörülemeyen bir maliyet ortaya çıkmamıştır.
Hedefin devam ettirilmesinde kurum, yasal, çevresel vb.unsurlar açısından risk
bulunmamaktadır.
İzleme
İzleme
Dönemindeki
Plan Dönemi
Dönemindeki
Hedefe Etkisi %
Yılsonu
Performans
Başlangıç Değeri
Gerçekleşme
Hedeflenen
Değeri
Değer
30

8.300.000

11.000.000

10.913.906

97%

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler

İlgililik

Planın başlangıç döneminden itibaren ülkemizde sportif katılımın arttırılması yönünde yapılan
çalışmalar sonucu halkımızda spor bilinci ve alışkanlığını geliştirmek yönünde istenilen
seviyeye ulaşılmıştır.
Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi dolayısıyle bazı faaliyetler gerçekleştirilememiş ve

Etkililik
Etkinlik
Sürdürebilirlik

lisanslı sporcu sayısında istenilen düzeyde artış sağlanamamıştır.
Performans göstergesi değerlerine ulaşırken öngörülemeyen bir maliyet ortaya çıkmamıştır.
Hedefin devam ettirilmesi ve sürdürülebilirliği konusunda kurum, yasal, çevresel vb.unsurlar
açısından risk bulunmamaktadır.

Performans Göstergesi

PG 3.1.3
Tesislerden yararlanan kişi sayısı

Hedefe Etkisi %

Plan Dönemi
Başlangıç Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen
Değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans

35

8.500.000

12.500.000

5.260.253

59%

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik
Etkililik
Etkinlik
Sürdürebilirlik

Spor Tesislerinin vatandaşlarımız tarafından kullanılması sonucunda spor kültürü oluşmakta ve
spora olan ilgi artmaktadır.
Spor tesislerinden yararlanan vatandaşların sayısının artırılması için tesislere daha çok
ulaşılabilir olması, gerekli tanıtım ve duyuruların sosyal ve görsel medyada daha çok yer alması
gerekmektedir.
Performans değerlerine ulaşılması esnasında öngürülmeyen sorunlar ve maliyetler ortaya
çıkmamıştır.
Hedefin devam ettirilmesi ve sürdürülebilirliği konusunda kurum, yasal, çevresel vb.unsurlar
açısından risk bulunmamaktadır.

Amaç 3

Spor hizmet ve faaliyetlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması ile uluslararası alanda sportif
başarıların artırılmasını sağlamak.

Hedef 3.2

Öğrencilerin en az bir spor branşında lisanslı olarak spor yapmasını sağlamak.

Hedef 3.2 Performansı

69%

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni

Covid-19 salgını nedeniyle Okul Spor Faaliyetlerine 06.09.2021 tarihi itibariyle başlanabilmiştir.

Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler

Salgın koşulları gözetilerek Okul Spor Faaliyetleri yürütülmektedir.

Sorumlu Birim

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Performans Göstergesi
PG 3.2.1
Okul sporlarında faaliyet yapılan
branş sayısı (Kümülatif)

Hedefe Etkisi %

Plan Dönemi
Başlangıç Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen
Değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans

25

54

60

61

117%

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik

Her kademedeki öğrencilerin aktif bir şekilde spor yapmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen
okul sporları faaliyetlerinde yer alan spor dallarında herhangi bir değişiklik olmamıştır.

Etkililik

Sportif katılımı arttırmak ve okul sporları faaliyetlerini geliştirme politikası sonucunda izleme
dönemindeki performans göstergesi değerlerine ulaşılmıştır.

Etkinlik
Sürdürebilirlik

Performans Göstergesi
PG 3.2.2
Okul sporlarına katılan toplam
öğrenci sayısı

Performans süresince öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamış olup tahmini maliyet
tablosunda değişiklik ihtiyacı yoktur.
Bakanlığımızca yapılacak değerlendirmeler neticesinde mevcut spor dallarının alt
disiplinlerinin Okul Spor Faaliyetlerine eklenmesi yönünde çalışmalar yapılabilir.
İzleme
İzleme
Dönemindeki
Plan Dönemi
Dönemindeki
Hedefe Etkisi %
Yılsonu
Performans
Başlangıç Değeri
Gerçekleşme
Hedeflenen
Değeri
Değer
50

2.214.651

3.250.000

425.857

49%

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler

İlgililik

Etkililik
Etkinlik
Sürdürebilirlik

2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılı Okul Spor Faaliyetleri pandemi nedeniyle yapılamamış olup,
2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılı itibariyle faaliyetler tekrardan başlatılmıştır.
2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılı Okul Spor Faaliyetlerinin yapılamaması nedeniyle hedeflenen
katılım seviyesine ulaşılamamıştır. Hedef ve performans göstergelerinde herhangi bi
değişikliğe ihtiyaç bulunmamaktadır.
Performans süresince öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamış olup tahmini maliyet
tablosunda değişiklik ihtiyacı yoktur.
Performans göstergelerine ilişkin faaliyetlerin sürdürülmesine salgın tedbirleri kapsamında
devam edilecektir.

Performans Göstergesi
PG 3.2.3
Okul sporlarına katılan toplam okul
sayısı

Hedefe Etkisi %

Plan Dönemi
Başlangıç Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen
Değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans

25

22.104

30.000

15219

79%

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik

2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılı Okul Spor Faaliyetleri pandemi nedeniyle yapılamamış olup,
2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılı itibariyle faaliyetler tekrardan başlatılmıştır.

Etkililik

2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılı Okul Spor Faaliyetlerinin yapılamaması nedeniyle hedeflenen
katılım seviyesine ulaşılamamıştır. Hedef ve performans göstergelerinde herhangi bi
değişikliğe ihtiyaç bulunmamaktadır.

Etkinlik
Sürdürebilirlik

Performans süresince öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamış olup tahmini maliyet
tablosunda değişiklik ihtiyacı yoktur.
Performans göstergelerine ilişkin faaliyetlerin sürdürülmesine salgın tedbirleri kapsamında
devam edilecektir.

Amaç 3

Spor hizmet ve faaliyetlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması ile uluslararası alanda sportif
başarıların artırılmasını sağlamak.

Hedef 3.3

Engellilerin sportif faaliyetlere katılımını artırmak.

Hedef 3.3 Performansı

69%

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni
Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler
Sorumlu Birim

Performans Göstergesi
PG 3.3.1
Engelli sporculara hizmet vermek
üzere eğitilen antrenör sayısı

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Hedefe Etkisi %

Plan Dönemi
Başlangıç Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen
Değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans

25

3.000

4.000

1800

101%

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik
Etkililik
Etkinlik
Sürdürebilirlik

Performans Göstergesi
PG 3.3.2
Engelli bireylerin spor tesislerine
ulaşımı için tahsis edilen araç sayısı
(Kümülatif)

Engelli bireylerin spor yapabilmesine yönelik Bakanlığımız politikaları çerçevesinde, görev
yapan antrenörler engelli sporculara hizmet verebilmek amacıyla sertifika programına tabi
tutulmuştur.
Engelli sporculara hizmet vermek üzere eğitilen antrenör sayımız (1. ve 5. kademe dahil )
hedeflenen seviyenin altında gerçekleşmiştir.
Herhangi bir öngörülemeyen maliyet ortaya çıkmamıştır.
Engelli bireylere hizmet vermek üzere engelli eğitim formasyonu alan antrenör sayıları
artırılabilir.
İzleme
İzleme
Dönemindeki
Plan Dönemi
Dönemindeki
Hedefe Etkisi %
Yılsonu
Performans
Başlangıç Değeri
Gerçekleşme
Hedeflenen
Değeri
Değer
25

60

220

175

71,88%

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik
Etkililik
Etkinlik
Sürdürebilirlik

Engelli bireylerin spor tesislerine ulaşımını sağlamak amacıyla engellilerin kullanımına uygun
otobüsler sağlanmıştır.
Engellilerin spor tesislerine kolay bir şekilde ulaşmasını sağlamak amacıyla engelli otobüsleri
alınmış ve performans hedeflerine yaklaşık olarak ulaşılmıştır.
Performans göstergesi değerlerine ulaşırken öngörülemeyen bir maliyet ortaya çıkmamıştır.
Engelli bireylerin spor tesislerine kolay ulaşımını sağlamak için kullanımlarına uygun araçlar
tahsis edilmiş, hedefin sürdürülebilirliği konusunda sorun bulunmamaktadır.

Performans Göstergesi
PG 3.3.3
Engellilere hizmet veren spor kulübü
sayısı

Hedefe Etkisi %

Plan Dönemi
Başlangıç Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen
Değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans

25

1.707

2.750

3052

128,95%

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik
Etkililik
Etkinlik
Sürdürebilirlik

Performans Göstergesi

PG 3.3.4
Engelli sporcu sayısı

Engelli vatandaşların sportif faaliyetlere aktif katılımını artırmak hedefi doğrultusunda engelli
branşlarda faaliyet gösteren spor kulüpleri desteklenmektedir.
Yapılan çalışmalar sonucu engelli bireylere hizmet veren spor kulübü sayısı izleme döneminde
performans hedefinin üzerine çıkmıştır.
Performans göstergesi değerlerine ulaşırken öngörülemeyen bir maliyet ortaya çıkmamıştır.
Hedefin devamlılığı konusunda; engelli bireylere hizmet veren spor kulüplerine verien
desteklerin artırılması, engelli bireylere özgü faaliyetlerin artırılması yönünde çalışmalar
sürdürülebilir.
İzleme
İzleme
Dönemindeki
Plan Dönemi
Dönemindeki
Hedefe Etkisi %
Yılsonu
Performans
Başlangıç Değeri
Gerçekleşme
Hedeflenen
Değeri
Değer
25

42.638

100.000

45.609

5%

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik
Etkililik
Etkinlik

Planın başlangıç döneminden itibaren engelli bireylerimizin spor yapabilmelerine yönelik
imkanları artırmak yönünde çalışmalar yapılmıştır.
İzleme döneminde engelli sporcu sayısı hedeflenen değerin altında gerçekleşmiştir.
Performans göstergesi değerlerine ulaşırken öngörülemeyen bir maliyet ortaya çıkmamıştır.
Engelli sporcu sayısının hedeflenen düzeyde gerçekleşmesi için engelli bireylere özgü sportif

Sürdürebilirlik

projeler hayata geçirilmeli ve Bakanlığımız, yerel yönetimler, spor kulüpleri ve engellilere
hizmet veren spor federasyonları arasında işbirliği ve koordinasyon güçlendirilmelidir.

Amaç 3

Spor hizmet ve faaliyetlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması ile uluslararası alanda sportif
başarıların artırılmasını sağlamak.

Hedef 3.4

Spor kulüplerinin yapısını güçlendirmek.

Hedef 3.4 Performansı

78%

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni
Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler
Sorumlu Birim

Performans Göstergesi
PG 3.4.1
Amatör spor kulüplerine ayni ve
nakdi yardım yapılması

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Hedefe Etkisi %

Plan Dönemi
Başlangıç Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen
Değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans

50

50.000.000

95.000.000

82.829.195,38

64%

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik
Etkililik
Etkinlik
Sürdürebilirlik

Performans Göstergesi

PG 3.4.2
Amatör spor kulübü sayısı

Spor kulüplerinin yapısını güçlendirmek amacıyla faal spor kulüpleri ayni ve nakdi yönden
desteklenmektedir.
Bakanlığımız Spor Bilgi Sistemi kapsamında tescil edilmiş olan ve faaliyetlere katılan spor
kulüplerine bütçe imkânları dâhilinde nakdi yardım yapılmakta olup, söz konusu yardımlar her
yıl artarak devam etmektedir.
Performans göstergesi değerlerine ulaşırken öngörülemeyen bir maliyet ortaya çıkmamıştır.
Amatör spor kulübülerine yapılan ayni ve nakdi yardımlar artırılarak sürdürülecektir.

Hedefe Etkisi %

Plan Dönemi
Başlangıç Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen
Değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans

50

14.964

19.500

19169

93%

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik
Etkililik
Etkinlik
Sürdürebilirlik

Sportif katılımı artırmak amacı doğrultusunda spor kulüplerinin yapısını güçlendirmek için
gerekli çalışmalar yapılmıştır.
Amatör spor kulübü sayısı izleme dönemindeki hedeflenen seviyenin üzerinde gerçekleşmiştir.
Performans göstergesi değerlerine ulaşırken öngörülemeyen bir maliyet ortaya çıkmamıştır.
Hedefin sürdürülebilirliği açısından faal spor kulüpleri ayni ve nakdi yönden desteklenmeye
devam edilecektir.

Amaç 3

Spor hizmet ve faaliyetlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması ile uluslararası alanda sportif
başarıların artırılmasını sağlamak.

Hedef 3.5

Yetenekli sporcuları tespit etmek ve spora yönlendirilmelerini sağlamak.

Hedef 3.5 Performansı

29%

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni
Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler
Sorumlu Birim

Performans Göstergesi
PG 3.5.1
Yetenek taramasından geçirilen
öğrenci/genç sayısı

2020 yılında başlayan Covid 19 pandemisinin 2021 yılında da devam etmesi nedeniyle
hedeflerde sapma meydana gelmiştir.
2021-2022 eğitim ve öğretim yılının başlaması ile yüz yüze eğitimler
kaldığı yerden tekrar devam etmektedir. Genel taramalara tekrar başlanmıştır. 2017-2018
grubu 12.677 öğrenci yetenekli olduğu branşlara yönlendirilmiştir.
Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Hedefe Etkisi %

Plan Dönemi
Başlangıç Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen
Değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans

50

1.000.000

5.500.000

4719

29%

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler

Etkinlik

Spora yatkın bireyleri tespit etmek ve uygun spor branşlarına yönlendirilmelerini
sağlamak amacıyla Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı devam
etmektedir.
İzleme döneminde sportif yetenek taramasından geçirilen çocuk/genç sayısı
hedeflenen düzeyin altında gerçekleşmiştir. 2020 yılında başlayan pandeminin
2021 yılında da devam etmesi nedeniyle 6.649 çocuğa ulaşılmıştır.
Performans göstergesi değerlerine ulaşırken öngörülemeyen bir maliyet ortaya çıkmamıştır.

Sürdürebilirlik

Faaliyetlere salgın koşullarında ve önlemler altında devam edilecektir.

İlgililik

Etkililik

Performans Göstergesi
PG 3.5.2
Yetenek taraması sonucu spora
başlatılan öğrenci/genç sayısı

Hedefe Etkisi %

Plan Dönemi
Başlangıç Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen
Değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans

50

50.000

550.000

49.928

30%

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler

İlgililik

Etkililik
Etkinlik
Sürdürebilirlik

Spora yatkınlıkları tespit edilen çocuklarımızın spor eğitimleri uzun süreli sporcu gelişimi
Yaklaşımı temel alınarak hazırlanmıştır. Bu eğitimler Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerimizdeki
antrenörlerimiz ve Halk Eğitim Merkezleri üzerinden gerekli yetkinlikleri taşıyan öğretmen ve
antrenörler ile başlatılmıştır.
Yetenek taraması sonucu spora başlatılan öğrenci/genç sayısı izleme dönemi sonunda
istenilen düzeye ulaşamamıştır.
Performans göstergesi değerlerine ulaşırken öngörülemeyen bir maliyet ortaya çıkmamıştır.
Faaliyetlere salgın koşullarında ve önlemler altında devam edilecektir.

Amaç 4

Gençlerin beklenti ve ihtiyaçları ile gençlik ve spor alanında yapılacak araştırmalar
doğrultusunda gençlerin kendi potansiyellerini gerçekleştirebilmelerine imkân sağlamak, karar
alma ve uygulama süreçleri ile sosyal hayatın her alanına etkin katılımını artırmak amacıyla
eğitimler, projeler ile çalışmaları düzenlemek ve desteklemek.

Hedef 4.1

Gençlik ve spor alanına ilişkin uygulanan proje ve çalışmalar ile katılımcı ve faydalanıcı genç
sayısını artırmak.

Hedef 4.1 Performansı

96%

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni
Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler
Sorumlu Birim

Performans Göstergesi

PG 4.1.1
Gerçekleştirilen proje sayısı

Covid-19 salgını nedeniyle bazı faaliyetler yüzyüze gerçekleştirilememiş olup faaliyetler revize
edilerek projelerin devamlılığı sağlanmıştır.
Covid-19 salgını nedeniyle bazı faaliyetler yüzyüze gerçekleştirilememiş olup faaliyetler revize
edilerek projelerin devamlılığı sağlanmıştır.
Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü

Hedefe Etkisi %

Plan Dönemi
Başlangıç Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen
Değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans

50

6

12

19

179%

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler

İlgililik

Covid-19 salgını süreci ile birlikte, gerçekleştirilen tüm faaliyetlerde, belirlenmiş olan tüm
tedbirlere riayet edilerek faaliyetlerin süreci revize edilmiş ve var olan projelerin de devamlılığı
ve gelişimi adına çalışmalar yapılmıştır. Zaman zaman saha çalışmalarına ara verilmiş olsa da
uzaktan eğitim gibi alternatiflerle çalışmalara devam edilmiştir.

Etkililik

Gençlere verilen eğitimler neticesinde; gençler deneyim kazanmakta , mesleki yeterliliklerini
artırmakta;yapılan sosyal uyum projeleri ile gençler farklı sosyokültürel yapılardan gelen
bireylere karşı empati duymayı öğrenmekte ve ülkemizin toplumsal güven ortamı uzlaşı ve
spor kültürüne katkıda bulunulması sağlanılmaktadır.

Etkinlik

Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamış olup,
hedef ve performans göstergesi değerlerinde değişiklik ihtiyacı oluşmamıştır.

Sürdürebilirlik

Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde meydana gelebilecek riskler belirlenerek
gerekli tedbirler alınmıştır.

Performans Göstergesi
PG 4.1.2
Proje ve çalışmalardan yararlanan
genç sayısı

Hedefe Etkisi %

Plan Dönemi
Başlangıç Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen
Değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans

40

240.000

255.000

1.307.809

559%

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler

İlgililik

Covid-19 salgını süreci ile birlikte, gerçekleştirilen tüm faaliyetlerde, belirlenmiş olan tüm
tedbirlere riayet edilerek faaliyetlerin süreci revize edilmiş ve var olan projelerin de devamlılığı
ve gelişimi adına çalışmalar yapılmıştır. Zaman zaman saha çalışmalarına ara verilmiş olsa da
uzaktan eğitim gibi alternatiflerle çalışmalara devam edilmiştir.

Etkililik

Gençlere verilen eğitimler neticesinde; gençler deneyim kazanmakta , mesleki yeterliliklerini
artırmakta;yapılan sosyal uyum projeleri ile gençler farklı sosyokültürel yapılardan gelen
bireylere karşı empati duymayı öğrenmekte ve ülkemizin toplumsal güven ortamı uzlaşı ve
spor kültürüne katkıda bulunulması sağlanılmaktadır.

Etkinlik

Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamış olup,
hedef ve performans göstergesi değerlerinde değişiklik ihtiyacı oluşmamıştır.

Sürdürebilirlik

Performans Göstergesi
PG 4.1.3
Katılımcılara verilen yaygın eğitim
süresi

Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde meydana gelebilecek riskler belirlenerek
gerekli tedbirler alınmıştır.
İzleme
İzleme
Dönemindeki
Plan Dönemi
Dönemindeki
Hedefe Etkisi %
Yılsonu
Performans
Başlangıç Değeri
Gerçekleşme
Hedeflenen
Değeri
Değer
5

144 saat

160 saat

588 saat

462%

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler

İlgililik

Covid-19 salgını süreci ile birlikte, gerçekleştirilen tüm faaliyetlerde, belirlenmiş olan tüm
tedbirlere riayet edilerek faaliyetlerin süreci revize edilmiş ve var olan projelerin de devamlılığı
ve gelişimi adına çalışmalar yapılmıştır. Zaman zaman saha çalışmalarına ara verilmiş olsa da
uzaktan eğitim gibi alternatiflerle çalışmalara devam edilmiştir.

Etkililik

Gençlere verilen eğitimler neticesinde; gençler deneyim kazanmakta , mesleki yeterliliklerini
artırmakta;yapılan sosyal uyum projeleri ile gençler farklı sosyokültürel yapılardan gelen
bireylere karşı empati duymayı öğrenmekte ve ülkemizin toplumsal güven ortamı uzlaşı ve
spor kültürüne katkıda bulunulması sağlanılmaktadır.

Etkinlik

Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamış olup,
hedef ve performans göstergesi değerlerinde değişiklik ihtiyacı oluşmamıştır.

Sürdürebilirlik

Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde meydana gelebilecek riskler belirlenerek
gerekli tedbirler alınmıştır.

Performans Göstergesi
PG 4.1.4
Yaygın eğitimlerden yararlanan genç
sayısı

Hedefe Etkisi %

Plan Dönemi
Başlangıç Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen
Değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans

5

15.000

22.000

1.066

18%

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler

İlgililik

Covid-19 salgını süreci ile birlikte, gerçekleştirilen tüm faaliyetlerde, belirlenmiş olan tüm
tedbirlere riayet edilerek faaliyetlerin süreci revize edilmiş ve var olan projelerin de devamlılığı
ve gelişimi adına çalışmalar yapılmıştır. Zaman zaman saha çalışmalarına ara verilmiş olsa da
uzaktan eğitim gibi alternatiflerle çalışmalara devam edilmiştir.

Etkililik

Gençlere verilen eğitimler neticesinde; gençler deneyim kazanmakta , mesleki yeterliliklerini
artırmakta;yapılan sosyal uyum projeleri ile gençler farklı sosyokültürel yapılardan gelen
bireylere karşı empati duymayı öğrenmekte ve ülkemizin toplumsal güven ortamı uzlaşı ve
spor kültürüne katkıda bulunulması sağlanılmaktadır.

Etkinlik

Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamış olup,
hedef ve performans göstergesi değerlerinde değişiklik ihtiyacı oluşmamıştır.

Sürdürebilirlik

Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde meydana gelebilecek riskler belirlenerek
gerekli tedbirler alınmaktadır.

Amaç 4

Gençlerin beklenti ve ihtiyaçları ile gençlik ve spor alanında yapılacak araştırmalar
doğrultusunda gençlerin kendi potansiyellerini gerçekleştirebilmelerine imkân sağlamak, karar
alma ve uygulama süreçleri ile sosyal hayatın her alanına etkin katılımını artırmak amacıyla
eğitimler, projeler ile çalışmaları düzenlemek ve desteklemek.

Hedef 4.2

Gençlik ve spor alanına ilişkin paydaşlar tarafından sunulan projeleri desteklemek ve etkinliğini
artırmaya yönelik çalışmalar yürütmek.

Hedef 4.2 Performansı

61%

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni

Covid-19 salgını nedeniyle hedef performansına ulaşılamasa da salgın tedbirleri çerçevesinde
çalışmalar sürdürülmüştür.

Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler

Salgın seyrine göre çalışmalara ilişkin önlemler alınarak çalışmalar yürütülecektir.

Sorumlu Birim

Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü

Performans Göstergesi

PG 4.2.1
Desteklenen proje sayısı

Hedefe Etkisi %

Plan Dönemi
Başlangıç Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen
Değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans

40

1.445

1.550

774

67%

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler

İlgililik

Covid-19 salgını nedeniyle proje bütçelerinin revizyon işlemleri ve sözleşme süreçleri online
olarak GPDP sistemi üzerinden ve e-posta ve telefon görüşmeleri aracılığıyla
gerçekleştirilmiştir. Projeler sivil toplum kuruluşları tarafından salgın koşullanrına rağmen
uygulanmaya çalışılmıştır.

Etkililik

Performans görtergesi değerlerine ulaşılamamış olup salgın seyrine göre bir çalışmalar
yürütülecektir. Sözleşmesi imzalanmayan ve desteklenmesine karar verilen projeler yerine
yedek listede bulunan projelerle sözleşme imzalanmıştır.

Etkinlik

Planlanan başlangıç döneminden itibaren ortaya çıkan öngörülemeyen maliyetler proje
uygulanma süreçlerini etkilemekle birlikte, proje bütçelerinde kalemler arasında değişikliğe
gidilerek sorun aşılmıştır.

Sürdürebilirlik

Performans göstergesinin sürdürülebilirliğine yönelik her türlü önlem alınmaktadır.

Performans Göstergesi

PG 4.2.2
Paydaşlara verilen eğitim sayısı

Hedefe Etkisi %

Plan Dönemi
Başlangıç Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen
Değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans

15

2

3

1

56%

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik
Etkililik

Proje başlangıç döneminde paydaş kurum tarafından yetkilendirilen proje koordinatörlerine
sözleşme öncesi eğitimler verildi.
Performans görtergesi değerlerine ulaşılamamış olup salgın seyrine göre bir çalışmalar
yürütülecektir.

Etkinlik

Herhangi bir öngörülemeyen maliyet bulunmamaktadır. Proje başlangıcı öncesinde verilen
eğitimler sayesinde proje uygulama döneminde olası hataların önüne geçilmiştir.

Sürdürebilirlik

Projelerin sürdürülebilirliğini sağlamak adına verilen eğitimler ile projelerin sağlıklı yürütülmesi
ve olumlu çarpan etkisi ile etkilerinin yaygınlaştırılması sağlanmıştır.

Performans Göstergesi

PG 4.2.3
Kontrolörlere verilen eğitim sayısı

Hedefe Etkisi %

Plan Dönemi
Başlangıç Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen
Değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans

15

3

3

3

89%

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler

İlgililik

Desteklenen projelerin her biri için ayrı proje kontrolörü görevlendirmesi yapılmıştır. Proje
kontrolörlerine verilen eğitimler ile proje değerlendirme ve denetim süreçlerinin sağlıklı bir
şekilde yürütülmesi sağlandı.

Etkililik

Performans görtergesi değerlerine ulaşılmıştır.

Etkinlik

Herhangi bir öngörülemeyen maliyet ortaya çıkmamıştır.

Sürdürebilirlik

Performans Göstergesi
PG 4.2.4
Desteklenen projelerden yararlanan
genç sayısı

Projelerin sürdürülebilirliğini sağlamak adına verilen eğitimler ile projelerin sağlıklı yürütülmesi
ve olumlu çarpan etkisi ile etkilerinin yaygınlaştırılması sağlanmıştır.
İzleme
İzleme
Dönemindeki
Plan Dönemi
Dönemindeki
Hedefe Etkisi %
Yılsonu
Performans
Başlangıç Değeri
Gerçekleşme
Hedeflenen
Değeri
Değer
30

750.000

825.000

120.000

41%

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik

Planlanan başlangıç döneminde hedeflenen yararlanıcı genç sayılarına Covid-19 salgını
şartlarına nedneiyle ulaşılamamış olup ve çalışmalar devam etmektedir.

Etkililik

Gençlerimizin doğrudan kendi ürettikleri projeler içerisinde uygulama sürecinde de yer
almaları program başarısını olumlu etkilemektedir.

Etkinlik

Herhangi bir öngörülemeyen maliyet ortaya çıkmamıştır.

Sürdürebilirlik

Başarılı projelerin yaygınlaştırılması çalışmaları ve projelerin sağlıklı yürütülmesi için yapılan
çalışmalar sonucu olumlu çarpan etkisi ile program hedeflerine ulaşılması ve sonuçların
yaygınlaştırılması sağlanacaktır.

Amaç 4

Gençlerin beklenti ve ihtiyaçları ile gençlik ve spor alanında yapılacak araştırmalar
doğrultusunda gençlerin kendi potansiyellerini gerçekleştirebilmelerine imkân sağlamak, karar
alma ve uygulama süreçleri ile sosyal hayatın her alanına etkin katılımını artırmak amacıyla
eğitimler, projeler ile çalışmaları düzenlemek ve desteklemek.

Hedef 4.3

Eğitim, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri kapsamında gençlik alanında çalışanlara ve
gençlere yönelik eğitim, kurs, uzmanlık programları, seminer, sempozyum, konferans ve
benzeri etkinlikler gerçekleştirmek ve desteklemek.

Hedef 4.3 Performansı

96%

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni
Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler
Sorumlu Birim

Performans Göstergesi
PG 4.3.1
Gerçekleştirilen ve desteklenen
eğitim sayısı

Covid-19 salgını nedeniyle yüzyüze faaliyetlerde yaşanabilecek sıkıntılar nedeniyle
çalışmalarda ve planlamalarda değişiklikler yapılmış olsa da hedef performansı genel anlamda
etkilememiştir.
Yapılan çalışmalarla faaliyetler online platformalara taşınarak ve salgın önlemleri çerçevesinde
devam edecektir.
Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü

Hedefe Etkisi %

Plan Dönemi
Başlangıç Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen
Değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans

25

45

53

2.018

2559%

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler

İlgililik

Gençlerin kendi potansiyellerini ortaya çıkarmaları adına Hayat Becerileri Eğitim Programı
hazırlanmış, var olan projelrin de devamlılığı ve gelişimi adına çalışmalar yapılmıştır. Salgın
koşulları sebebiyle zaman zaman saha çalışmalarına ara verilmiş olsa da uzaktan eğitim gibi
alternatiflerle çalışmalara devam edilmiştir.

Etkililik

Yıl sonu hedeflenen değerlere birçok bakımından ulaşılmış olup, pandemi dönemin getirdiği
koşullardan mütevellit saha çalışmalarının bir kısmı uygulanamamıştır.

Etkinlik

Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamış olup,
hedef ve performans göstergesi değerlerinde değişiklik ihtiyacı oluşmamıştır.

Sürdürebilirlik

Salgın tedbirleri ile devam edildiği sürece eğitimlerin sürdürülebilirliği açısından herhangi bir
risk bulunmamaktadır.

Performans Göstergesi

PG 4.3.2
Eğitim çeşitliliği sayısı

Hedefe Etkisi %

Plan Dönemi
Başlangıç Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen
Değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans

15

15

19

11

72%

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler

İlgililik

Salgın koşulları sebebiyle zaman zaman saha çalışmalarına ara verilmiş olsa da uzaktan eğitim
gibi alternatiflerle çalışmalara devam edilmiş ancak hedeflenen eğitim çeşitliliği
sağlanamamıştır.

Etkililik

Yıl sonu hedeflenen değerlere birçok bakımından ulaşılmış olup, salgın döneminin getirdiği
koşullar nedeniyle saha çalışmalarının bir kısmı uygulanamamıştır. Hedef ve göstergelere
ilişkin güncelleme ihtiyacı bulunmamaktadır.

Etkinlik

Öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamış, bu nedenle tahmini maliyet tablosunda değişiklik
ihtiyacı olmamıştır.

Sürdürebilirlik

Salgın tedbirleri ile devam edildiği sürece eğitimlerin sürdürülebilirliği açısından herhangi bir
risk bulunmamaktadır.

Performans Göstergesi

PG 4.3.3
Eğitimlere katılan genç sayısı

Hedefe Etkisi %

Plan Dönemi
Başlangıç Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen
Değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans

30

12.000

22.000

153.578

566%

,

İlgililik

Gençlerin kendi potansiyellerini ortaya çıkarmaları adına Hayat Becerileri Eğitim Programı
hazırlanmış, var olan projelrin de devamlılığı ve gelişimi adına çalışmalar yapılmıştır. Pandemi
koşulları sebebiyle zaman zaman saha çalışmalarına ara verilmiş olsa da uzaktan eğitim gibi
alternatiflerle çalışmalara devam edilmiştir.

Etkililik

Yıl sonu hedeflenen değerlere birçok bakımından ulaşılmış olup, pandemi dönemin getirdiği
koşullardan mütevellit saha çalışmalarının bir kısmı uygulanamamıştır.

Etkinlik

Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamış olup,
hedef ve performans göstergesi değerlerinde değişiklik ihtiyacı oluşmamıştır.

Sürdürebilirlik

Sürdürülebilirlik açısından risk yoktur.

Performans Göstergesi
PG 4.3.4
Eğitimlere katılan gençlik çalışanı
sayısı

Hedefe Etkisi %

Plan Dönemi
Başlangıç Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen
Değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans

15

600

2.800

40.477

851%

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik

Pandemi koşulları sebebiyle zaman zaman saha çalışmalarına ara verilmiş olsa da uzaktan
eğitim gibi alternatiflerle çalışmalara devam edilmiştir.

Etkililik

Yıl sonu hedeflenen değerlere birçok bakımından ulaşılmış olup, pandemi dönemin getirdiği
koşullardan mütevellit saha çalışmalarının bir kısmı uygulanamamıştır.

Etkinlik

Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamış olup,
hedef ve performans göstergesi değerlerinde değişiklik ihtiyacı oluşmamıştır.

Sürdürebilirlik

Sürdürülebilirlik açısından risk yoktur.

Amaç 4

Gençlerin beklenti ve ihtiyaçları ile gençlik ve spor alanında yapılacak araştırmalar
doğrultusunda gençlerin kendi potansiyellerini gerçekleştirebilmelerine imkân sağlamak, karar
alma ve uygulama süreçleri ile sosyal hayatın her alanına etkin katılımını artırmak amacıyla
eğitimler, projeler ile çalışmaları düzenlemek ve desteklemek.

Hedef 4.4

Gençliğe yönelik yürütülen ve desteklenen tarihi ve kültürel mirasımızı tanıtıcı hareketlilik
çalışmaları ile bilim, kültür ve sanat faaliyetlerini artırmak.

Hedef 4.4 Performansı

90%

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni
Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler
Sorumlu Birim

Performans Göstergesi
PG 4.4.1
Yürütülen hareketlilik, bilim, kültür
ve sanat faaliyeti sayısı

Covid 19 salgını nedeniyle faaliyet sayılarında azalma görülse de salgın önlemleri kapsamında
çalışmalara devam edilmiştir.
Covid 19 salgını nedeniyle faaliyet sayılarında azalma görülse de salgın önlemleri kapsamında
çalışmalara devam edilmiştir.
Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü

Hedefe Etkisi %

Plan Dönemi
Başlangıç Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen
Değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans

35

20

25

10

72%

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
Salgın süreci nedeniyle faaliyet sayılarında bir azalma olsa da yayınlanan tüm kurallara riayet
edilerek gönüllü gençlerle faaliyet çalışmalarımız devam etmiştir.
Günlük yaşamdan müziğe, spordan beslenme sağlığına, kültür ve sanattan edebiyata uzanan
geniş yelpazede eğitici, öğretici aynı zamanda eğlenceli içeriklere sahip birbirinden farklı
programları ile gençlerle buluşan Gençlik Radyosu; çeşitli temalarda Gençlik ve Spor Bakanlığı
Resmi YouTube kanalı ile ortak yayınlar yapmaktadır.

İlgililik

Etkililik

Etkinlik

Sürdürebilirlik

Performans Göstergesi
PG 4.4.2
Desteklenen hareketlilik,bilim, kültür
ve sanat faaliyeti sayısı

Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamış olup,
hedef ve performans göstergesi değerlerinde değişiklik ihtiyacı oluşmamıştır.
Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde ortaya çıkabilecek risklere yönelik kontrol
faaliyetleri belirlenmiştir.
İzleme
İzleme
Dönemindeki
Plan Dönemi
Dönemindeki
Hedefe Etkisi %
Yılsonu
Performans
Başlangıç Değeri
Gerçekleşme
Hedeflenen
Değeri
Değer
35

3

5

3

162%

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik

Salgın süreci nedeniyle faaliyet sayılarında bir azalma olsa da yayınlanan tüm kurallara riayet
edilerek gönüllü gençlerle faaliyet çalışmalarımız devam etmiştir.

Etkililik

Günlük yaşamdan müziğe, spordan beslenme sağlığına, kültür ve sanattan edebiyata uzanan
geniş yelpazede eğitici, öğretici aynı zamanda eğlenceli içeriklere sahip birbirinden farklı
programları ile gençlerle buluşan Gençlik Radyosu; çeşitli temalarda Gençlik ve Spor Bakanlığı
Resmi YouTube kanalı ile ortak yayınlar yapmaktadır.

Etkinlik

Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamış olup,
hedef ve performans göstergesi değerlerinde değişiklik ihtiyacı oluşmamıştır.

Sürdürebilirlik

Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde ortaya çıkabilecek risklere yönelik kontrol
faaliyetleri belirlenmiştir.

Performans Göstergesi

PG 4.4.3
Katılımcı sayısı

Hedefe Etkisi %

Plan Dönemi
Başlangıç Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen
Değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans

30

70.000

90.000

118.378

604%

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik

Etkililik

Pandemi sürecinde yayınlanan tüm kurallara riayet edilerek gönüllü gençlerle faaliyet
çalışmalarımız devam etmiştir.
Günlük yaşamdan müziğe, spordan beslenme sağlığına, kültür ve sanattan edebiyata uzanan
geniş yelpazede eğitici, öğretici aynı zamanda eğlenceli içeriklere sahip birbirinden farklı
programları ile gençlerle buluşan Gençlik Radyosu; çeşitli temalarda Gençlik ve Spor Bakanlığı
Resmi YouTube kanalı ile ortak yayınlar yapmaktadır.

Etkinlik

Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamış olup,
hedef ve performans göstergesi değerlerinde değişiklik ihtiyacı oluşmamıştır.

Sürdürebilirlik

Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar
açısından herhangi bir risk tespit edilmemiştir.

Amaç 4

Gençlerin beklenti ve ihtiyaçları ile gençlik ve spor alanında yapılacak araştırmalar
doğrultusunda gençlerin kendi potansiyellerini gerçekleştirebilmelerine imkân sağlamak, karar
alma ve uygulama süreçleri ile sosyal hayatın her alanına etkin katılımını artırmak amacıyla
eğitimler, projeler ile çalışmaları düzenlemek ve desteklemek.

Hedef 4.5

Gençlik alanında yapılan ve desteklenen inceleme, araştırma ve yayın sayısını artırmak.

Hedef 4.5 Performansı

100%

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni
Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler
Sorumlu Birim

Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü

Performans Göstergesi

Hedefe Etkisi %

Plan Dönemi
Başlangıç Değeri

PG 4.5.1
Yapılan/desteklenen inceleme sayısı

15

60

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen
Değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans

80

165

144%

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik

Planın başlangıç döneminden sonra koronavirüs salgınının başlaması süreci etkilemiş olsa da
hedef ve performans göstergelerinde bir değişiklik ihtiyacı doğurmamıştır.

Etkililik

Yılsonu hedeflenen değerin üzerinde bir gerçekleşme sağlanmıştır.

Etkinlik

Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamış olup,
hedef ve performans göstergesi değerlerinde değişiklik ihtiyacı oluşmamıştır.

Sürdürebilirlik

Performans göstergelerinin devam ettirirlmesinde herhangi bir risk bulunmamaktır.

Performans Göstergesi

Hedefe Etkisi %

Plan Dönemi
Başlangıç Değeri

PG 4.5.2
Yapılan/desteklenen araştırma sayısı

25

3

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen
Değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans

5

5

100%

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik

Planın başlangıç döneminden sonra koronavirüs salgınının başlaması süreci etkilemiş olsa da
hedef ve performans göstergelerinde bir değişiklik ihtiyacı doğurmamıştır.

Etkililik

Yılsonu hedeflenen değerin üzerinde bir gerçekleşme sağlanmıştır.

Etkinlik

Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamış olup,
hedef ve performans göstergesi değerlerinde değişiklik ihtiyacı oluşmamıştır.

Sürdürebilirlik

Performans göstergelerinin devam ettirirlmesinde herhangi bir risk bulunmamaktır.

Performans Göstergesi

PG 4.5.3
Yapılan/desteklenen yayın sayısı

Hedefe Etkisi %

Plan Dönemi
Başlangıç Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen
Değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans

45

70

110

197

113%

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik

Planın başlangıç döneminden sonra koronavirüs salgınının başlaması süreci etkilemiş olsa da
hedef ve performans göstergelerinde bir değişiklik ihtiyacı doğurmamıştır.

Etkililik

Yılsonu hedeflenen değerin üzerinde bir gerçekleşme sağlanmıştır.

Etkinlik

Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamış olup,
hedef ve performans göstergesi değerlerinde değişiklik ihtiyacı oluşmamıştır.

Sürdürebilirlik

Performans göstergelerinin devam ettirirlmesinde herhangi bir risk bulunmamaktır.

Performans Göstergesi
PG 4.5.4
Yapılan/desteklenen görsel ve işitsel
yapım sayısı

Hedefe Etkisi %

Plan Dönemi
Başlangıç Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen
Değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans

15

2

4

6

267%

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik

Gençlerin bilim kültür, sanat alanlarında gelişimlerini destekleyici faaliyetler gerçekleştirilmiş
olup görsel ve işitsel yapımlarla gençlerin spora özendirilmesi sağlanmıştır.

Etkililik

Yılsonu hedeflenen değerin üzerinde bir gerçekleşme sağlanmıştır.

Etkinlik

Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamış olup,
hedef ve performans göstergesi değerlerinde değişiklik ihtiyacı oluşmamıştır.

Sürdürebilirlik

Performans göstergelerinin devam ettirirlmesinde herhangi bir risk bulunmamaktır.

Amaç 4

Gençlerin beklenti ve ihtiyaçları ile gençlik ve spor alanında yapılacak araştırmalar
doğrultusunda gençlerin kendi potansiyellerini gerçekleştirebilmelerine imkân sağlamak, karar
alma ve uygulama süreçleri ile sosyal hayatın her alanına etkin katılımını artırmak amacıyla
eğitimler, projeler ile çalışmaları düzenlemek ve desteklemek.

Hedef 4.6

Gençlierin gönüllülük faaliyetlerine katılımlarını teşvik etmek ve gönüllülük faaliyetlerini
desteklemek.

Hedef 4.6 Performansı

100%

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni

2019 Yılının Bakanlığımızca Gönüllülük Yılı ilan edilmesi sebebiyle gönüllülük çalışmalarının
bilinirliği ve buna istinaden gönüllülük çalışanlarının ilgisinin artması sebebiyle beklenenin
üzerinde gerçekleşmeler olmaktadır.

Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler
Sorumlu Birim

Performans Göstergesi
PG 4.6.1
Gerçekleştirilen gönüllülük faaliyeti
sayısı

Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü

Hedefe Etkisi %

Plan Dönemi
Başlangıç Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen
Değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans

20

10

10

11

200

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik

Pandemi sürecinde yayınlanan tüm kurallara riayet edilerek gönüllü gençlerle faaliyet
çalışmalarımız devam etmiştir.

Etkililik

Çalışmalarını gönüllülük ilkesi etrafında sürdüren gençlik radyosunda gönüllü katılımcı gençler
programcılık, kurgu, grafik tasarımı, içerik üreticiliği, ses montaj ve miksajı gibi konularda
eğitim alıp katkı sağlarken, usta-çırak yöntemiyle becerilerini geliştirmektedirler.

Etkinlik

Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamış olup,
hedef ve performans göstergesi değerlerinde değişiklik ihtiyacı oluşmamıştır.

Sürdürebilirlik

Performans Göstergesi
PG 4.6.2
Gönüllülük faaliyetlerinde n
yararlanan genç sayısı

Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar
açısından herhangi bir risk tespit edilmemiştir.
İzleme
İzleme
Dönemindeki
Plan Dönemi
Dönemindeki
Hedefe Etkisi %
Yılsonu
Performans
Başlangıç Değeri
Gerçekleşme
Hedeflenen
Değeri
Değer
20

140.000

144.000

325.962

179%

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik

Pandemi sürecinde yayınlanan tüm kurallara riayet edilerek gönüllü gençlerle faaliyet
çalışmalarımız devam etmiştir.

Etkililik

Çalışmalarını gönüllülük ilkesi etrafında sürdüren gençlik radyosunda gönüllü katılımcı gençler
programcılık, kurgu, grafik tasarımı, içerik üreticiliği, ses montaj ve miksajı gibi konularda
eğitim alıp katkı sağlarken, usta-çırak yöntemiyle becerilerini geliştirmektedirler.

Etkinlik

Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamış olup,
hedef ve performans göstergesi değerlerinde değişiklik ihtiyacı oluşmamıştır.

Sürdürebilirlik

Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar
açısından herhangi bir risk tespit edilmemiştir.

Performans Göstergesi
PG 4.6.3
Gönüllülük portalına üye olan
bireysel üye sayısı

Hedefe Etkisi %

Plan Dönemi
Başlangıç Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen
Değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans

20

78.660

140.000

261559

152%

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik

2019 Gönüllülük Yılı ilan edilmesi performans hedeflerini aşmakta etkili olmuştur. Aynı
zamanda kurum ve kuruluşlar ve üniversiteler ile imzalanan protokoller ve gerçekleştirilen
eğitim programları hedeflere ulaşılmasına katkı sağlamıştır.

Etkililik

Performans göstergesi hedefi aşılmıştır.

Etkinlik

Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı doğmamıştır.

Sürdürebilirlik

Performans Göstergesi
PG 4.6.4
Gönüllülük portalına üye olan
kurumsal üye sayısı

Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar
açısından herhangi bir risk tespit edilmemiştir.
İzleme
İzleme
Dönemindeki
Plan Dönemi
Dönemindeki
Hedefe Etkisi %
Yılsonu
Performans
Başlangıç Değeri
Gerçekleşme
Hedeflenen
Değeri
Değer
20

1630

2.400

2950

114%

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler

İlgililik

Etkililik

2019 Gönüllülük Yılı ilan edilmesi performans hedeflerini aşmakta etkili olmuştur. Aynı
zamanda kurum ve kuruluşlar ve üniversiteler ile imzalanan protokoller ve gerçekleştirilen
eğitim programları hedeflere ulaşılmasına katkı sağlamıştır.
Performans göstergesi değeri aşılmıştır.

Etkinlik

Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı doğmamıştır.

Sürdürebilirlik

Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar
açısından herhangi bir risk tespit edilmemiştir.

Amaç 5

Ülkemiz kaynaklarını etkin kullanarak kaliteli, güvenli, konforlu yurtlar ile gençlik ve spor
tesisleri yapmak.

Hedef 5.1

Yeni yurtlar, gençlik merkezleri ve spor tesisleri yapmak.

Hedef 5.1 Performansı

99%

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni
Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler
Sorumlu Birim

Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü

Performans Göstergesi

Hedefe Etkisi %

Plan Dönemi
Başlangıç Değeri

PG 5.1.1
Yapılacak yurt yatak kapasitesi sayısı

35

680.000

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen
Değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans

+50000

60.339

106%

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik

Yüklenici firmadan kaynaklı sorunlar, tasfiye süreçlerinin yaşanması ve COVİD 19 salgını
olumsuz şartlarına rağmen hedef değerin üzerinde bir performans sağlanmıştır.

Etkililik

Performans göstergeleri değerinin üzerine çıkılmıştır.

Etkinlik

Performans hedef değerleri üzerine çıkılmış olup yeni hedeflere ulaşmak için çalışmalar devam
etmektedir.

Sürdürebilirlik

Yeni hedeflerin gerçekleştirilebileceği öngörülmektedir.

Performans Göstergesi

PG 5.1.2
Yapılacak spor tesisi sayısı

Hedefe Etkisi %

Plan Dönemi
Başlangıç Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen
Değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans

35

3.567

65

191

193%

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik

Yüklenici firmadan kaynaklı sorunlar, tasfiye süreçlerinin yaşanması ve COVİD 19 salgını
olumsuz şartlarına rağmen hedef değerin üzerinde bir performans sağlanmıştır.

Etkililik

Performans göstergeleri değerinin üzerine çıkılmıştır.

Etkinlik

Performans hedef değerleri üzerine çıkılmış olup yeni hedeflere ulaşmak için çalışmalar devam
etmektedir.

Sürdürebilirlik

Yeni hedeflerin gerçekleştirilebileceği öngörülmektedir.

Performans Göstergesi

PG 5.1.3
Yapılacak gençlik merkezi sayısı

Hedefe Etkisi %

Plan Dönemi
Başlangıç Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen
Değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans

30

283

15

11

96%

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik

Yüklenici firmadan kaynaklı sorunlar, tasfiye süreçlerinin yaşanması ve COVİD 19 salgını
olumsuz şartlarına rağmen çalışmalar aralıksız devam etmiştir.

Etkililik

Performans hedef ve göstergelerinde herhangi bir değişikliğe ihtiyaç duyulmamaktadır.

Etkinlik

Performans hedef değerleri üzerine çıkılmış olup yeni hedeflere ulaşmak için çalışmalar devam
etmektedir.

Sürdürebilirlik

Yeni hedeflerin gerçekleştirilebileceği öngörülmektedir.

Amaç 6

Gençlik ve spor alanlarında uluslararası gelişmeleri takip etmek suretiyle Bakanlığın
uluslararası kurumlarla ilişkilerini ve iletişimini güçlendirmek; bu amaçla yurt içi ve yurt
dışındaki uluslararası organizasyonları yürütmek, var olan organizasyon ve benzeri etkinliklere
katılarak ülkenin temsilini etkin bir şekilde gerçekleştirmek.

Hedef 6.1

Gençlik ve spor alanında iç ve dış paydaşlarla koordinasyon sağlayarak uluslararası faaliyetlerin
düzenlenmesini sağlamak, nitelikli uluslararası organizasyonların ülkemizde yapılması ve
sayısının artırılması için çalışmalar yürütmek.

Hedef 6.1 Performansı

97%

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni
Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler
Sorumlu Birim

Performans Göstergesi
PG 6.1.1
İşbirliği yapılan uluslararası kurum,
kuruluş ve ülke sayısı

Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Hedefe Etkisi %

Plan Dönemi
Başlangıç Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen
Değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans

30

___

30

71

180%

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik

Salgın etkisine rağmen işbirliği çalışmaları devam etmiştir.

Etkililik

Hedeflenenin üzerinde bir performans gerçekleşmiştir.

Etkinlik

öngörülemeyen herhangi bir maliyet ortaya çıkmamıştır.

Sürdürebilirlik

Söz konusu göstergelerin devam ettirilmesindeherhangi bir sorun bulunmamaktadır.

Performans Göstergesi
PG 6.1.2
Uluslararası toplantı ve etkinliklere
katılım sayısı

Hedefe Etkisi %

Plan Dönemi
Başlangıç Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen
Değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans

30

___

20

22

128%

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik

Salgın etkisine rağmen çalışmalara devam edillmiştir.

Etkililik

Hedeflenenin üzerinde bir performans gerçekleşmiştir.

Etkinlik

Öngörülemeyen herhangi bir maliyet ortaya çıkmamıştır.

Sürdürebilirlik

Söz konusu göstergelerin devam ettirilmesinde herhangi bir sorun bulunmamaktadır.

Performans Göstergesi
PG 6.1.3
Uluslararası kuruluşlar ve yabancı
ülkelerle ortaklaşa düzenlenen
faaliyet sayısı

Hedefe Etkisi %

Plan Dönemi
Başlangıç Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen
Değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans

30

___

15

4

91%

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
Salgın önlemleri kapsamında faaliyetler gerçekleştirilmiş olup hedef ve performans
göstergelerinde bir değişikliğe ihtiyaç duyulmamaktadır.
Önlemler çerçevesinde faaliyetlere devam edilmiş olup hedef ve göstergelere ilişkin bir
güncellmeye ihtiyaç duyulmamaktadır.

İlgililik
Etkililik
Etkinlik

Öngörülemeyen herhangi bir maliyet ortaya çıkmamıştır.

Sürdürebilirlik

Söz konusu göstergelerin devam ettirilmesinde herhangi bir sorun bulunmamaktadır.

Performans Göstergesi

PG 6.1.4
Çevirisi yapılan belge ve sayfa sayısı

Hedefe Etkisi %

Plan Dönemi
Başlangıç Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen
Değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans

10

___

1,5 milyon
karakter

1.180.944

171%

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik

İhtiyaç duyulan konularda tüm çeviriler yapılmıştır.

Etkililik

Hedef ve göstergelere ilişkin bir güncellmeye ihtiyaç duyulmamaktadır.

Etkinlik

Öngörülemeyen herhangi bir maliyet ortaya çıkmamıştır.

Sürdürebilirlik

Söz konusu göstergelerin devam ettirilmesinde herhangi bir sorun bulunmamaktadır.

KURUMSAL
KABİLİYET VE
KAPASİTENİN
DEĞERLENDİRİLMESİ

KURUMSAL KABİLİYET VE
KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
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ÜSTÜNLÜKLER
Ulusal ve uluslararası organizasyonlardan elde edilen başarı ve deneyimler
Proje destek programlarının varlığı
Politikaların paydaşlarla oluşturulması ve sahiplenilmesi
Çözüm ortakları ve paydaşlarla etkili iş birliğine açık olma
Karar alırken benimsenmiş olan katılımcı yaklaşım
Yönetimin değişime açıklığı
Öğrenen örgüt kimliği
Bağlı kuruluşların desteği
Güçlü teknolojik altyapı
Dinamik, eğitim seviyesi yüksek, gelişime açık çalışan profili
Uzmanlık sisteminin varlığı
Genç çalışan sayısının fazla olması
Dinamik bir yapıda olması
İletişim kanallarının çeşitliliği
Geleceğe yön vermede önemli bir kurum olması
Yeterli gençlik ve spor tesisinin varlığı
Öğrencilere en yaygın şekilde burs / kredi sunan tek devlet kurumu olmak
Uygun ücret karşılığında standart barınma hizmetini uygun mekânlarda
Türkiye’nin her yerine yaygın olarak sunmak
 Yurtta barınan öğrencilere ekonomik, sağlıklı ve dengeli beslenme imkânı
sağlamak
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ZAYIFLIKLAR















Kurumsallaşma sürecinin devam etmesi
Gençlere hitap eden diğer paydaşlarla görev çakışması
Sürekli eğitim merkezinin yokluğu
Çalışma ortamının fiziki yetersizliği
Üniversitelerle olan iletişim eksikliği
Personel sayısının yetersizliği
Çalışanlara yönelik sosyal imkanların olmaması
Bakanlık mevzuatındaki eksiklikler
Birimlerin görevlerinin iç içe geçmiş olması
Hizmet içi eğitimlerin istenilen düzeyde olmaması
Yönetim bilgi sistemlerinden yeterince faydalanılmaması
Personel devir hızının yüksek olması
Bazı yurtların fiziksel gelişiminin tamamlanamaması
Yurt yönetim süreci ile ilgili yaşanan sıkıntılar
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DEĞERLENDİRME
Anayasa’nın 58 inci maddesinde devletin, gençleri alkol düşkünlüğünden,
uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve
cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alacağı hüküm altına alınmıştır.
Bu kapsamda; Bakanlığımız bir yandan gençlerin milli, ahlaki, insani ve kültürel
değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; hür ve bilimsel düşünme gücüne,
geniş bir dünya görüşüne sahip; sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda
temayüz etmiş ve sorumluluk sahibi bir gençliğin yetiştirilmesi için faaliyetlerini
yürütürken diğer yandan zihinsel veya fiziksel engelli, madde bağımlısı, istismar
edilen, sorunlu ailelerde yaşayan, asosyal, suça bulaşmış, ekonomik anlamda alt
gelir seviyesinde, eğitim haklarından yararlanamayan gençlerimiz başta olmak
üzere tüm gençlerimizin sosyal hayata aktif katılımına yönelik çalışmalar
gerçekleştirilmekte ve topluma kazandırılmaları için çalışmaktadır.
Anayasamızın 59 uncu ise maddesinde; devletin, her yaştaki Türk vatandaşının
beden ve ruh sağlığını geliştirecek tedbirleri alacağı, sporun kitlelere yayılmasını
teşvik edeceği ve başarılı sporcuyu koruyacağı hüküm altına alınmıştır.
Bakanlığımızca; sporun toplumun tüm kademelerinde yaygınlaştırılması, spora
başlama yaşındaki yetenekli çocukların tespit edilerek spora yönlendirilmesi,
farklı spor dallarının gelişmesinin sağlanması ve uluslararası yarışmalarda başarılı
olacak sporcuların yetiştirilmesi ve korunması çalışmaları aralıksız devam
etmektedir.
Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin
184 üncü maddesi ile Bakanlığımızın görevleri ve teşkilat yapısı belirlenmiş; bu
kapsamda Bakanlığımızın hizmet ve faaliyetlerinde etkinliği ve verimliliği
artırmak, bürokrasiyi azaltarak vatandaşlarımıza çok daha hızlı ve kaliteli hizmet
sunulmasını sağlamak üzere düzenlemeler yapılmıştır.
Bu kapsamda Bakanlığımız söz konusu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile verilen;
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“Gençliğin kişisel ve sosyal gelişimini destekleyici politikaların tespiti amacıyla
gerekli çalışmaları yapmak, farklı genç gruplarının ihtiyaçlarını da dikkate alarak
gençlerin kendi potansiyellerini gerçekleştirebilmelerine imkân sağlamak, karar
alma ve uygulama süreçleri ile sosyal hayatın her alanına etkin katılımını sağlayıcı
öneriler geliştirmek ve bu doğrultuda faaliyetler yürütmek, ilgili kurumların gençliği
ilgilendiren hizmetlerinde koordinasyon ve işbirliğini sağlamak,
Gençliğin ihtiyaçları ile gençliğe sunulan hizmet ve imkânlar konusunda inceleme ve
araştırmalar yapmak ve öneriler geliştirmek, gençlik alanında bilgilendirme,
rehberlik ve danışmanlık yapmak,
Gençlik çalışma ve projelerine ilişkin usul ve esasları belirlemek,
Gençlik çalışma ve projeleri yapmak, bu çalışma ve projeleri desteklemek, bunların
uygulama ve sonuçlarını denetlemek,
Spor faaliyetlerinin plan ve program dâhilinde ve mevzuata uygun bir şekilde
yürütülmesini gözetmek, gelişmesini ve yaygınlaşmasını teşvik edici tedbirler almak,
Spor alanında uygulanacak politikaların tespit edilmesi amacıyla gerekli çalışmaları
yapmak, teşkilatlanma, federasyonların bağımsızlığı, spor tesisleri, eğitim,
sponsorluk, sporcu sağlığının korunması, uluslararası organizasyonlarla ilgili
çalışmaları koordine etmek, değerlendirmek ve denetlemek,
Spor kuruluşlarının kurulmasına ve diğer hususlara ilişkin usul ve esasları tespit
etmek,
Gençlik ve spor kulüpleri ile başarılı sporcuları ve çalıştırıcıları desteklemek,
Yurt yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek, desteklemek ve yurt hizmetlerine
ilişkin usul ve esasları belirlemek,
Öğrencilere verilecek öğrenim kredisi, burs ve diğer yardımlara ilişkin hizmetleri
yürütmek ve bunlara dair usul ve esasları belirlemek,
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Bakanlık hizmetlerini destekleyici arsa ve arazi temin etmek, bina ve tesis yapmak,
yaptırmak, satın almak, kiralamak, devretmek, devralmak ve bu hizmetlerle ilgili her
türlü mali ve ekonomik girişimde bulunmak,
Kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilen diğer görevleri
yapmak”
görevlerini gerçekleştirmektedir.
Bakanlığımız 2021 yılı faaliyetlerini, başta 11. Kalkınma Planı, 2021 yılı
Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı ve Bakanlığımız 2019-2023 Stratejik Planı
olmak üzere üst politika belgelerinde yer alan amaçlar doğrultusunda planlamıştır.
Ancak tüm dünyayı saran ve Mart 2020 itibarıyla ülkemizde de görülen Covid-19
salgını nedeniyle tüm hizmet ve faaliyetlerimiz yeniden tasarlanarak online
platformlara taşınmış, fiili olarak sunulan hizmetlerde temizlik-maske-mesafe
kurallarına uyulması sağlanmıştır.
Bu süreçte Bakanlığımız faaliyetleri salgın sürecinden etkilenmiş olsa da
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin hızlı karar alma mekanizmaları ile hizmet
ve faaliyetlerimizde herhangi bir duraksama ve aksama yaşanmamıştır.
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ÖNERİ VE TEDBİRLER

ÖNERİ VE
TEDBİRLER
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ÖNERİ VE TEDBİRLER
Türkiye büyüyen ekonomisi, güçlü demokrasisi, uluslararası alanda artan etkinliği
ve dinamik genç nüfusuyla daha büyük, daha müreffeh ve daha güçlü bir devlet ve
toplum olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Gençlerin ekonomik ve sosyal
alanın tümüne etkin katılımı ülke kalkınması ve gelişimi için büyük öneme sahiptir.
Dinamik genç nüfusun varlığı, insanı merkeze alan çok boyutlu kalkınma
hamlesinin süreklilik kazanmasında Türkiye adına büyük bir fırsat ve zenginliktir.
Dolayısıyla gençlerin kişisel ve sosyal gelişimini desteklemek, potansiyellerini tam
anlamıyla ortaya çıkarabilecekleri imkân ve zemini hazırlamak, ekonomik ve
sosyal hayatın her alanına etkin katılımlarını sağlamak gerekmektedir.
Bireysel, ekonomik ve sosyal yönleriyle spor; sağlıklı nesillerin yetişmesinde, halk
sağlığının korunmasında, ekonominin gelişmesinde, toplumsal barışın tesis
edilmesinde, sosyal uyumun geliştirilmesinde çok önemli bir yere sahiptir.
Bu nedenle Türkiye genelinde spor yapma alışkanlığının ve spor kültürünün
geliştirilmesi, lisanslı sporcu sayısının artırılması, olimpiyat ruhunun toplumda
yaygınlaştırılması, yetenekli gençlerin yetiştirilerek elit sporcu haline gelmelerinin
sağlanması için daha fazla çaba harcanmalıdır.
Öneri ve tedbirler:










Gençlik algısını doğru bir zemine oturtmak,
Gençliğin ihtiyaç, beklenti ve endişelerini tespit etmek,
Gençlerin madde bağımlılığına karşı korumak,
Gençlerin teknolojiye bağımlı olmalarını önlemek,
Gençlerle ilgili çalışma yapan kurum ve kuruluşlar arasındaki işbirliği ve
koordinasyonu temin etmek,
Gençlik alanındaki sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerini etkinleştirmek
ve güçlendirmek için gerekli destek ve teşviki sağlamak,
Kaynakları gençliğin gelişimini tam anlamıyla sağlayacak şekilde kullanmak,
Gençliğin kişisel ve sosyal gelişimini desteklemek,
Yükseköğrenim öğrencilerine yönelik ekonomik desteklerde yeni
finansman modelleri geliştirmek,
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 Yükseköğrenim öğrencilerinin barınma ihtiyaçlarına yönelik mali destek
sağlamak,
 Okul öncesinden başlayıp eğitim ve öğretimin tüm aşamalarında
koordinasyon ve işbirliği içerisinde beden eğitimi ve spor derslerinin yeni
eğitim sistemine uygun olarak yeniden düzenlenmesini sağlamak,
 Çocuk ve gençleri, spor alanında eğitecek uzman ve nitelikli teknik
elemanların yetiştirilmesini sağlamak,
 Yetenekli çocuk ve gençleri tespit ederek, bunları uluslararası alanda
başarılı elit sporcular olacak şekilde yetiştirmek ve desteklemek,
 Gençliğin vatandaşlık bilincini geliştirmek,
 Engelli vatandaşlarımızın spora katılımına yönelik projeler geliştirmek, spor
tesislerini engellilerin kullanımına uygun hale getirmek, engelli sporculara
ve ailelerine destek olmak,
 Farklı genç gruplarının ihtiyaçlarını da dikkate alarak gençlerin kendi
potansiyellerini ortaya çıkarabilmelerine imkân sağlamak,
 Ülkemize sığınan gençlere yönelik proje ve eğitim çalışmaları yapmak ve
desteklemek,
 Sporun tüm toplumun kesimlerinde gelişip yaygınlaşmasını sağlamak,
 Her yaştan insanın spor aktivitelerine katılmalarını teşvik ederek sağlıklı
nesillerin yetişmesini sağlamak,
 Her yaştan bireyin istediği amatör spor branşında spor tesislerini
kullanmasını sağlamak,
 Dopingle mücadele kapsamında analiz merkezleri kurmak ve sporcuları
dopingin zararlı etkileri konusunda bilgilendirmek,
 Sporda şiddeti ve etik olmayan davranışları önlemek amacıyla gerekli
önlemleri almak,
 Amatör spor dallarına destek vermek suretiyle tüm gençlerin bir spor
branşında yer almasını sağlamak,
 Spor alanında hizmet ve faaliyette bulunan kurum ve kuruluşların işbirliği
ve koordinasyon halinde çalışmasını sağlamak
konularında mevzuat uyumunun ve kurumlar arası koordinasyonun sağlanması
yönünde çalışmaların yapılmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
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EKLER

EKLER

459

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Üst yönetici olarak görev ve yetkilerim çerçevesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı
bütçesinin; kalkınma planına, yıllık programa, stratejik plan ve performans
programı ile hizmet gereklerine uygun olarak hazırlandığını ve uygulandığını,
amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesi ve ilgili mevzuatla düzenlenen görev ve
hizmetlerin yerine getirilmesi için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış
amaçlar doğrultusunda ve iyi malî yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını
beyan ederim.
Bu çerçevede iç kontrol sisteminin; idarenin gelir, gider, varlık ve
yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesine, kanunlara
ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesine, her türlü malî karar ve
işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesine, karar oluşturmak ve izlemek
için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesine, varlıkların kötüye
kullanılmasının ve israfının önlenmesine ve kayıplara karşı korunmasına ilişkin
yeterli ve makul güvenceyi sağladığını bildiririm.
Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmelere, yönetim
bilgi sistemlerine, iç kontrol sistemi değerlendirme raporlarına, izleme ve
değerlendirme raporlarına, harcama yetkilileri ile malî hizmetler birim yöneticisi
tarafından sunulan güvence beyanlarına ve denetim raporlarına dayanmaktadır.
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
(Ankara, Şubat 2022)

Dr. Mehmet Muharrem KASAPOĞLU
Gençlik ve Spor Bakanı
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Üst yönetici olarak görev ve yetkilerim çerçevesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı
bütçesinin; kalkınma planına, yıllık programa, stratejik plan ve performans
programı ile hizmet gereklerine uygun olarak hazırlandığını ve uygulandığını,
amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesi ve ilgili mevzuatla düzenlenen görev ve
hizmetlerin yerine getirilmesi için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış
amaçlar doğrultusunda ve iyi malî yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını
beyan ederim.
Bu çerçevede iç kontrol sisteminin; idarenin gelir, gider, varlık ve
yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesine, kanunlara
ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesine, her türlü malî karar ve
işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesine, karar oluşturmak ve izlemek
için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesine, varlıkların kötüye
kullanılmasının ve israfının önlenmesine ve kayıplara karşı korunmasına ilişkin
yeterli ve makul güvenceyi sağladığını bildiririm.
Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmelere, yönetim
bilgi sistemlerine, iç kontrol sistemi değerlendirme raporlarına, izleme ve
değerlendirme raporlarına, harcama yetkilileri ile malî hizmetler birim yöneticisi
tarafından sunulan güvence beyanlarına ve denetim raporlarına dayanmaktadır.
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
(Ankara, Şubat 2022).

İhsan Selim BAYDAŞ
Bakan Yardımcısı
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MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI

Malî hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dâhilinde;
İç kontrol sisteminin Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda oluşturulması, uygulanması ve
geliştirilmesi çalışmalarında gerekli koordinasyonun sağlandığını, eğitim ve
rehberlik hizmeti verildiğini, faaliyetlerin malî yönetim ve kontrol mevzuatı ve
diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik
ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin
işletildiğini, uygulama sonuçlarının izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için
düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.
Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve
harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağladığımı ve danışmanlık faaliyetinde
bulunduğumu bildiririm.
Bu Raporunun “III/A- Malî Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve
doğru olduğunu teyit ederim. (Ankara, Şubat 2022)

Erdinç KARAGÖZ
Strateji Geliştirme Başkan V.

462

