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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

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

BAKAN SUNUŞU
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş ile birlikte kamu yönetimi daha hızlı ve
etkin hale gelmiş, ağır işleyen bürokrasi, yerini koordinasyonun arttığı, karar alma
süreçlerinin hızlandığı, dinamik ve yenilikçi bir yapıya bırakmıştır.
Yeni yönetim anlayışıyla birlikte, gençliğe yönelik hizmetlerin tek çatı altında toplanması ve koordinasyonu sağlanırken, spor alanında da gözetim, yaygınlaştırma ve
ulusal bir spor politikası geliştirilmesi için daha etkin bir yapı ortaya konulmuştur.
Bakanlığımız geçmişten bugüne kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir
şekilde kullanılması bilinci ile bir yandan gençlerimizin, sosyal hayata aktif katılımlarının sağlanması, onlara yönelik hizmetlerin kalitesinin yükseltilmesi, yükseköğrenim gençliğinin barınma sorununun çözülmesi ve ekonomik olarak desteklenmesi
diğer yandan ise sporun geniş kitlelerce yapılabilmesine imkân tanınması, geliştirilecek spor politikaları ile ülkemizin kalkınmasına destek olunması amacıyla çalışmalar yürütmektedir.
Sportif altyapının güçlendirilmesi amacıyla sporcularımıza, spor elemanlarına ve
kulüplerimize desteklerimiz artarak devam etmekte; spor tesislerinin yapımı ve
mevcut tesislerin iyileştirilmesi çalışmaları hızla sürdürülmektedir.
Diğer taraftan; yurtlarımızda kalan öğrencilerimizin, günümüz gereklerine uygun,
modern ortamlarda, huzur ve güven içerisinde barınma ihtiyacını karşılarken onların sağlıklı ve dengeli beslenmeleri, sosyal, kültürel ve sportif yönden gelişmeleri
için gerekli olan her türlü hizmet de verilmektedir.
Bakanlığımızın 2019-2023 Stratejik Planı ve bütçe imkanları çerçevesinde yürüttüğümüz faaliyetlere ilişkin bilgilerin yer aldığı ve benimsemiş olduğumuz şeffaflık,
hesap verilebilirlik ve saydamlık ilkeleri gereğince hazırlanmış olan 2019 yılı Faaliyet
Raporunun ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyor; raporumuzda yer alan
bilgilerin fayda sağlamasını umuyor ve çalışmalarımızda emeği geçen tüm mesai
arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum.

Dr. Mehmet Muharrem KASAPOĞLU
Gençlik ve Spor Bakanı
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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.

14

FAALİYET RAPORU 2019

VİZYON
Yerelden evrensele değişimin ve gelişimin öncüsü bir gençliğin Bakanlığı
olmak.
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1. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesiyle 10.07.2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi gazetede 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,
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,
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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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2. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
2.1. 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.
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 dahil edilmiş ve yeni hizmet birimleri oluşturulmuştur.
Ayrıca Bakanlığa bağlı tek taşra teşkilatı Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinden oluşmaktadır.
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2.2. 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. Ayrıca 550 kişilik konferans salonu, 32 ve 24 kişilik iki adet toplantı
salonu ile 50 kişilik bir eğitim salonu Bakanlığın her türlü organizasyon, proje ve çalıştaylarında
hizmet vermektedir.
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Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının hizmet verdiği adresler tabloda gösterilmiştir.
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
Örnek Mahallesi Oruç Reis Cad. No: 13 Altındağ / Ankara
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. Koza Sk. No: 34 Çankaya / Ankara
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2.3. 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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SPOR TOTO TEŞKİLAT
BAŞKANLIĞI

DESTEK HİZMETLER
DAİRESİ BAŞKANLIĞI

GENÇLİK VE SPOR
İL MÜDÜRLÜKLERİ

SOSYAL İLİŞKİLER VE
İLETİŞİM
DAİRESİ BAŞKANLIĞI

HUKUK HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ULUSLARARASI
ORGANİZASYONLAR
VE DIŞ İLİŞKİLER
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

PERSONEL
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BAĞLI KURULUŞ

KREDİ VE YURTLAR
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BAKAN
YARDIMCISI

SPOR HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BAKAN
YARDIMCISI

REHBERLİK VE DENETİM
BAŞKANLIĞI

İÇ DENETİM BİRİM
BAŞKANLIĞI

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER
MÜŞAVİRLİĞİ

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

BAKAN

YURTDIŞI
TEŞKİLATI

BİLGİ İŞLEM
DAİRESİ BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME
BAŞKANLIĞI

YATIRIM VE
İŞLETMELER
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BAKAN
YARDIMCISI

EĞİTİM, ARAŞTIRMA
VE KOORDİNASYON
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GENÇLİK
HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BAKAN
YARDIMCISI

GENEL BİLGİLER
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2.4. BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR
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.
Bakanlığımız gençlik merkezlerinden 222 tanesi bu sisteme alınmış ve gençlik merkezi üyelerine
ücretsiz kablosuz internet hizmeti verilmeye başlanmıştır. Ayrıca öğrenci yurtlarımızda da öğrencilerimize ücretsiz kablosuz internet hizmeti verilmektedir.
Ağ Cihazları Yönetimi
Ağ paketi yönlendirme sistemi ile Bakanlığımız intranet ağında oluşan ağ trafiğinin etkin bir şekilde analizleri yapılarak arıza oluşmasının engellenmesi ve oluşabilecek problemlerin daha rahat
çözümlenebilmesine yönelik çalışmalar tamamlanmıştır.
Ses ve Görüntü Sistemleri Yönetimi
IP çağrı sunucularının, analog çağrı sunucularının, IP ve analog faks sistemlerinin, uzaktan eğitim
platformunun, IP ve analog telefonların yönetim işlemleri tamamlanmıştır. Bakanlığımız merkez
ve ek hizmet binalarındaki IP telefon altyapısının sanal santral altyapısına geçirilmesi için gerekli
planlamalar ve çalışmalar yapılarak 2020 yılı itibarıyla sanal santral hizmetine geçilmiştir.
Yedekleme ve Yedekten Kurtarma Yönetimi
Sistemlerin devamlılığının sağlanması amacıyla kritik öneme sahip sistemlerin belli periyotlarla
yedeklerinin alınması ve saklanması işlemleri gerçekleştirilmektedir.
Güvenlik Duvarı Yönetimi
Kullanıcıların internet güvenliğinin ve yönetilen tüm ağ ve sistem güvenliğinin sağlanması ile karşılaşılabilecek tüm saldırıların ve sızmaların önlenmesi amacıyla güvenlik duvarı yönetimi uygulanmaktadır.
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VPN/SSL/SSLVPN Yönetimi
Uygulamalara daha güvenilir şekilde erişilebilmesi, uzaktan kurum sistemlerine bağlanılabilmesi
için gerekli işlemler yapılmaktadır.
2019 yılında *.gsb.gov.tr uzantılı web adreslerinin 2 yıl, *.sgm.gov.tr ve *.kyk.gov.tr uzantılı web
adreslerinin ise 1 yıl süre ile SSL sertifikaları yenilenmiştir.
*.sgm.gov.tr ve *.kyk.gov.tr uzantılı web adresleri üzerinde hizmet veren web sayfalarının *gsb.gov.
tr üzerine taşınması çalışmaları da devam etmektedir.
Felaket Kurtarma Merkezi Yönetimi
Meydana gelebilecek deprem, yangın, sel gibi doğal afetler ya da Bakanlığımız sistemlerinde meydana gelebilecek ve anında çözülemeyecek problemler karşısında hizmetlerimizin kesintiye uğramaması için Bakanlığımız Felaket Kurtarma Merkezi bulunmaktadır. 2019 yılı içinde bu sistemin
iyileştirme çalışmaları yapılmıştır.
Web/E-Posta/Veri Güvenliği
Bakanlığımız bünyesinde web ve e-posta filtre uygulamaları ile bilgilerin internet ve e-posta üzerinden çalınmasını veya yabancı kaynaklara aktarılmasını engellemek için veri sızıntısı önleme ve
e-posta güvenlik sistemleri kullanılmaktadır.
Bu sistemler; kullanıcıların bağlandığı internet sitelerinde, herhangi bir suç unsuru ya da zararlı
yazılım ve içerik bulunduğunda, kullanıcının erişimini engelleyerek kişisel ve kurumsal bilgilerin güvenliğini sağlamaktadır. Ayrıca normal web protokolleri üzerinde sağlanan güvenlik, diğer protokoller üzerinde de uygulanarak güvenli internet erişimi sağlanmaktadır.
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.
ISO 27001 standardının gerektirdiği 114 maddelik tüm şartlar yerine getirilerek 2019 yılında da
sertifikanın sürdürülebilirliği sağlanmıştır.
81 il Bilgi İşlem Koordinatörlerine bilgi güvenliği farkındalık eğitimleri verilmiştir.
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Elektronik Belge Yönetimi
10.07.2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bakanlığımızın yeniden yapılandırılması kapsamında,
elektronik belge yönetim sisteminin Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatlarında daha aktif ve
verimli düzeyde kullanılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.
Bu sistem ile geçmişten gelen kayıtların gelecek nesillere aktarılması, belgelerin oluşturulma süreçlerinin ve yetki bilgilerinin kontrol altında tutulabilmesi, belgelerin tüm sürümlerinin her belge
için görülebilmesi, arşivlenen belgelere erişimin hızlandırılması, belgelere yetkisiz erişimlerin engellenmesi, fiziksel yıpranma ve kaybolmaların önlenmesi, imha tarihlerine kadar olan süreçte bir
arşiv niteliği taşıyan dokümanlara ilişkin tüm iş ve işleyişlerin kolaylaştırılması amaçlanmaktadır.
2019 yılında Bakanlık Merkez Birimleri, 81 Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 624 Gençlik ve Spor
İlçe Müdürlüğü, 243 gençlik merkezi, 773 yurt müdürlüğü ve 39 bağımsız spor federasyonunun
BELGENET’e geçişi tamamlanmıştır. İlçe müdürlükleri, gençlik merkezleri ve 20 spor federasyonun geçiş çalışmaları devam etmektedir.
BELGENET sistemi kullanılmaya başlandığından bu yana kurum içi ve bağlı kuruluşlarda 7.900.897
adet evrak üretilmiş, 21.402.488 adet kâğıt israfının önüne geçilerek 201.553 ağacın kesilmesi
engellenmiştir.
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
624 İlçe Müdürlüğünde kullanılmaktadır.
e-Devlet Çalışmaları
Bakanlığımız hizmet ve faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliğin artırılması ile bu süreçlerde bürokrasinin azaltılması amacıyla bazı hizmetler e-Devlet aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.
www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden verilen hizmetlerimiz şunlardır:
Yurtlarda barınan öğrencilere ücretsiz internet hizmeti verilmesi
Öğrencilere izin verilmesi
Yurt yerel yöneticisi internet taahhüt işlemleri
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Yedek listelerin bitiminden sonra yapılan yurt başvuru taleplerinin değerlendirilmesi ve
öğrencilerin yurtlara yerleştirilmesine ilişkin işlemler
Ek kontenjan, yatay- dikey geçiş, lisanüstü, özel yetenek sınavları ile yüksek öğretim programlarına yerleşen öğrenciler ve yurt içi/yurt dışı değişim programı öğrencilerinin yurt başvuruların değerlendirilmesi ve yerleştirilmesi
Burslu olmayan yabancı uyruklu öğrenciler için yurt başvurusunun alınması
Bakanlık yurtlarında barınan öğrencilerin yurtta barındıklarına dair barkodlu ve karekodlu
yurtta barınma durumu belgesi alması
Bakanlık yurtlarında barınmış olan öğrencilerin geçmişte barındıkları yurtlara dair barkodlu ve karekodlu yurt barınma arşiv belgesi alması
Kredi geri ödemesini tamamlayıp ilişiği kesilen öğrencilerin barkodlu ve karekodlu borcu
yoktur belgesi alması
Kredi/burs alan öğrencilerin barkodlu ve karekodlu kredi/burs alma durumu belgesi alması
Bakanlık yurtlarında barınan öğrencilerin yurtlarda yapacakları işlemlerde kullanacakları
(ziraat bankası) kart talep başvurularının e-devlet üzerinden alınması
Burs -kredi taahhütnamesi onay işlemleri
Yurt kayıt işlemleri
Yüksek öğrenim öğrencilerinin burs/kredi başvurularının alınması
Burs/krediden yararlanırken öğrenim durumunda değişiklik olanların yeni durumlarına
göre gerekli işlemlerin yapılması
Yüksek öğrenim öğrencilerine kamu kurumları adına burs ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi
Burs/öğrenim kredisi almak isteyenler/ almış olanlar, almaya devam edenler, öğrenim ve
katkı kredisi geri ödemesi devam edenler ile biten borç bilgileri hakkında ilgililere bilgi verilmesi
Öğrenim ve katkı kredisi borçlarının ertelenmesi
İlk defa bir yüksek öğrenim kurumuna yerleştirilen öğrencilerin ve ara sınıf öğrencilerinin
yurt başvurularının değerlendirilmesi ve yerleştirilmesi
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Yedek listede yer alan öğrencilerin yurtlara yerleştirilmesinin sağlanması
E-spor kart vize işlemleri
E-spor kart hizmetleri
Özel beden eğitimi ve spor tesislerine üye olacak kişilerin e-devlet üzerinden kayıt edilebilmesi hizmeti
Spor kulübü bilgileri görüntüleme
Türkiye sportif yetenek taraması ve spora yönlendirme projesi
IV. Kademe baş antrenörlük belgesinin verilmesi
V. Kademe teknik direktör belgesinin verilmesi
Spor masörü belgesinin verilmesi
III. Kademe kıdemli antrenörlük belgesinin verilmesi
II. Kademe antrenörlük belgesinin verilmesi
Yardımcı antrenörlük belgesinin verilmesi
Antrenörlük, spor kondisyonerliği ve spor masörlüğü kurslarının açılması
Spor kondisyonerliği belgesinin verilmesi
Antrenörlük görevi yapan kişilerin yurt dışından alınan belgelerin kademelere göre denkliğinin yapılması
Sporcu lisans işlemlerinde e-vize hizmetleri
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim öğretim kurumlarında okullar arası yarışmaların planlanması
Okullar arası spor yarışmaları, fiziksel etkinlik ve oyunların uygulanması
Antrenör vizesinin e devletten yapılması
Sportif ceza kaydı belgesi sorgulama hizmetleri
Sporcu lisans işlemlerinde e-lisans hizmetleri
Spor elemanı (antrenör-masör-kondisyoner) bilgi formu
Sporcu bilgi formu görüntüleme
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E-imzalı belge doğrulama
Biz Anadoluyuz-genel projesinin uygulanması
Gençler Hicaz Yolunda projesinin yürütülmesi
Gençler Kudüs yolunda
Uluslararası Vizyon Yolculuğu
Damla projesinin uygulanması
Biz Anadoluyuz-Yörelerimiz projesinin uygulanması
Genç Gönüller Platformunun kurulması
Genç girişimciler için uygulamalı girişimcilik eğitiminin verilmesi (başvurunun kabulü ve
cevap süresi)
Gençlik değişimleri programlarına ilişkin başvuruların alınması ve onaylanması
Kamp liderliği temel eğitimi düzenlenmesi
Kış dönemi gençlik kampları düzenlenmesi
Gençlik Merkezleri Akademisi Dini İlimler Atölyesinin uygulanması (başvurunun kabulü ve
cevap süresi)
Gençlik Merkezleri Akademisi İnovasyon Atölyesinin uygulanması (başvuru kabulünun ve
cevap süresi)
Gençlik Merkezleri Akademisi Sosyal Bilimler Atölyesinin uygulanması (başvurunun kabulü
ve cevap süresi)
Gençlik Merkezleri Akademisi Dil Eğitimleri Atölyesinin uygulanması (başvurunun kabulü
ve cevap süresi)
Kod adı 2023 projesinin uygulanması (başvuru kabulü ve cevap süresi)
Gençlik Merkezleri Akademisi Değerler Atölyesinin uygulanması (başvurunun kabulü ve
cevap süresi)
“Değerlerimize Uygun Edepli Mizah” karikatür eğitimlerinin verilmesi (başvurunun kabulü
ve cevap süresi)
Gönüllülük Kulübü (gençlerin iyilik ağacı projesinin uygulanması) başvurunun kabulü ve cevap süresi
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Yaz dönemi gençlik kampları düzenlenmesi
Gençlik Merkezleri Akademisi kişisel gelişim atölyesinin uygulanması (başvurunun kabulü
ve cevap süresi)
Temsilci Genç Projesinin yürütülmesi
Gençlerden Ecdada Yolculuk 1919
Genç nakil (gençlik merkezi üyelerinin merkezler arası talebinin e-devlet üzerinden yapabilmesi)
Web Tasarım
Bakanlığımızca yürütülen proje ve faaliyetler hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla başta Bakanlığımız web sitesi olmak üzere ihtiyaç duyulan faaliyet ve projeler ile ilgili web sitelerinin
tasarımları yapılmaktadır.
Grafik Tasarım
Bakanlığımız faaliyet ve projelerinin görsel mecralarda kurumsal kimlik çatısı altında bilinirliğinin
artırılmasını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalardan bazıları aşağıda sıralanmıştır:
Kurumsal Kimlik Çalışmaları
Logo Tasarımı
İnfografik ve Rapor Tasarımı
Afiş Tasarımı
Sosyal Medya Görsel Tasarımı
Broşür Tasarımı
Otobüs Giydirme Tasarımı
Davetiye Tasarımı
Banner ve Pop-up Tasarımı
Fuar - Stand Tasarımı
Tebrik ve Katılım Belgeleri Tasarımı
Artırılmış Gerçeklik Kart Tasarımı
Sunum ve Bilgilendirme Kitapçıkları
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2.5. İNSAN KAYNAKLARI
31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı 62.595
personel ile hizmet ve faaliyetlerini yürütmektedir.

İstihdam Şekli
İstihdam Şekli

Sayı

Memur

487

11

14.911

Sözleşmeli Personel

40.

14.9

7.197

İşçi

40.487

Toplam

62.595

7.19
7

İşçi
Memur

Sözleşmeli

Cinsiyete Göre Personel Dağılımı
Kadın

İstihdam Şekli

Erkek

Toplam

Memur

4.277

10.634

14.911

Sözleşmeli Personel

3.455

3.742

7.197

İşçi

15.650

24.837

40.487

Toplam

23.382

39.213

62.595

4.27

7

10.6
34
Memur

3.45
5

50

Sözleşmeli
Kadın

32

15.6

3.74
2

24.8
37
İşçi

Erkek
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Eğitim Durumuna Göre Personel Durumu

İstihdam
Şekli
Memur

Öğrenim Seviyesi
İlköğretim

Lise

Önlisans

Lisans

Yüksek
Lisans

Doktora

Toplam

975

2.485

1.465

8.460

1.487

39 14.911

1

7

70

6.731

388

7.197

İşçi

15.352

17.944

3.026

4.027

134

4 40.487

Toplam

16.328

20.436

4.561

19.218

2.009

43 62.595

Sözleşmeli

16.3

28

20.4
36

19.2

18

4.5

61

2.0

İlköğretim

Lise

Önlisans

Lisans

09

43

Yüksek
Lisans

Doktora
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İstihdam
Şekli

Yaş Durumuna Göre
18-25

26-30

31-40

41-50

51-60

61+

Toplam

Memur

139

804

4885

4398

4277

408 14.911

Sözleşmeli

366

2866

3712

249

4

7.197

İşçi

1661

5500

18658

12485

1825

48 40.487

2.166

9.470

27.255

17.132

6.116

456 62.595

Toplam

27.2

55
17.1

32

9.47
0
456
6.11

2.16

6

6

18-25

34

26-30

31-40

41-50

51-60

61+
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2.6. SUNULAN HİZMETLER
2.6.1. 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.
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Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü
Yurt ihtiyacını belirlemek, yurtların her türlü ihtiyacını temin etmek, yurtların sevk ve idaresini yapmak, öğrencilerin iaşe, ibate ve sosyal 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,

36

FAALİYET RAPORU 2019

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 barınma yardımına ilişkin usul ve esasların belirlenmesine ilişkin iş ve işlemleri yapmak,
16/8/1961 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,
21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Kanunda Bakanlığa verilen görevleri yerine getirmek,
Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
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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.
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
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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,
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,
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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,
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.
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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.
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.
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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,
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,
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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.
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,
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Üretilen bilgiler ile kamuoyuna açıklanan her türlü rapor, istatistik ve mali tabloların doğruluğu, güvenilirliği ve zamanındalığını sınamak,
Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
2.6.2. 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, 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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2.7. YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ
2.7.1. 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.
Kurumsal kültür, etik değerler, çalışan performansı, kurumsal organizasyon yapısı, planlama ve
programlama faaliyetleri, misyon ve vizyon çerçevesinde stratejik amaç ve hedeflerin belirlenmesi, bu amaçlara yönelik olası risklerin tespiti ile risklere karşı kontrol faaliyetleri geliştirilmesi,
kayıt ve dosyalama sistemi, bilgi güvenliği politikaları, kurum içi ve dışı iletişim düzeyi, raporlama
faaliyetleri ve iç denetim faaliyetleri iç kontrol sistemi içerisinde yer almaktadır.
10.07.2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 184 üncü maddesi ile getirilen hükümler çerçevesinde (mülga) Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü ve (mülga) Spor Genel Müdürlüğü, Gençlik
ve Spor Bakanlığı bünyesinde birer merkez teşkilat birimi olarak belirlenmiştir.
Anılan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Bakanlığın teşkilat yapısında meydana gelen değişiklikler neticesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının
yeniden hazırlanarak iç kontrol çalışmalarının revize edilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bakanlık
birimlerinin teşkilatlanma sürecinin tamamlanmamış olması sebebiyle iç kontrol çalışmaları henüz
nihai aşamaya getirilememiştir.
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Bu itibarla, Bakanlığımız iç kontrol çalışmalarının revizyon faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere,
(mülga) Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü ve (mülga) Spor Genel Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor Bakanlığının iç kontrol çalışmalarının değerlendirilmesi ve yeni yapılanmaya en uygun
şekilde iç kontrol sisteminin güncellenerek yüksek seviyede bir kontrol mekanizmasının oluşturulması sağlanacaktır.
Bununla birlikte; Bakanlığımız yurtlarında sunulan hizmetlerin verimliliğinin ve kalitesinin artırılması amacıyla kalite standartları oluşturulması ve uygulanması çalışmaları 2015 yılında başlatılmış
ve yapılan çalışmalarda standartların değerlendirilmesi aşamasına gelinmiştir.
Söz konusu çalışmalar genişletilerek, kalite standartlarının oluşturulması, uygulanması, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi ile Bakanlığımız görev alanına giren iş, işlem ve hizmetlerde etkinlik,
verimlilik ve kalite artışının sağlanması amaçlanmaktadır.
Bu kapsamda; Bakanlığımız Merkez Birimleri, İl Müdürlükleri ve Bakanlığımıza bağlı tüm tesis ve
işletmeleri de kapsayacak şekilde yaygınlaştırılarak uygulanmasına ilişkin çalışmalara devam edilmektedir.
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1. İDARENİN 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

A2

50

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

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

H1.5

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

A5

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.

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.
Gençlik ve spor alanında iç ve dış paydaşlarla koordinasyon sağlayarak uluslaH6.1 rarası faaliyetlerin düzenlenmesini sağlamak, nitelikli uluslararası organizasyonların ülkemizde yapılması ve sayısının artırılması için çalışmalar yürütmek.
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2. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER
2.1. 11. KALKINMA PLANI
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
okur-yazarlığı 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 spor organizasyonlarına ev sahipliği yapan ve böylelikle sporun her dalında dünya çapında rekabet edebilen bir seviyeye ulaşmak
temel amaç olarak belirlenmiştir.
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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.
2.2. 2019 CUMHURBAŞKANLIĞI YILLIK PROGRAMI
Çocukların üstün yararı gözetilerek iyi olma hallerinin desteklenmesi, temel hak ve özgürlüklerinden yararlanmaları ile potansiyellerini geliştirmeye ve gerçekleştirmeye yönelik fırsat ve imkânların
artırılması, başta eğitim, sağlık, adalet ve sosyal hizmetler olmak üzere temel kamu hizmetlerine
erişimlerinin artırılması; gençlerin ise bilgi toplumunun gerekleriyle donanmış, ülke kalkınmasında
aktif, yaşam becerileri güçlü, özgüven sahibi, insani ve milli değerleri haiz, girişimci ve katılımcı
olmalarının sağlanması ve gençlere sunulan hizmetlerin kalitesinin yükseltilmesi temel amaçtır.
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Politikalar
Gençlerin sosyal hayatta ve karar alma mekanizmalarında daha aktif rol almaları sağlanacak, hareketlilik programları özellikle dezavantajlı gençlerin katılımını artıracak biçimde genişletilip çeşitlendirilecektir.
Gençlerin şiddete ve zararlı alışkanlıklara yönelmelerini önlemek üzere spor, kültür, sanat
gibi alanlarda gelişimlerini destekleyici programların uygulanmasına devam edilecektir.
Spor alanında ise geniş kitlelerin sporu yaşam biçimi olarak benimsediği, dezavantajlı gruplar dâhil
talep eden herkesin spor faaliyetlerine erişiminin sağlanabildiği, uluslararası şampiyonalarda çok
sayıda sporcusu ile derece alan, olimpiyat oyunları başta olmak üzere dünyadaki prestijli spor organizasyonlarına ev sahipliği yapan ve böylelikle sporun her dalında dünya çapında rekabet edebilir
seviyeye ulaşmış bir ülke olmak temel amaç olarak belirlenmiştir.
Politikalar
Vatandaşların fiziksel hareketliliğini teşvik edecek programlar geliştirilecek, uygun rekreasyon alanları oluşturulacaktır.
Erken çocukluk eğitiminden başlamak üzere tüm eğitim kademelerinde spor eğitimi içerik
ve uygulama olarak iyileştirilecektir.
Kamuya ait tüm spor tesislerinin bütün vatandaşların kullanımına açık olması sağlanacaktır.
Başarılı sporcu yetiştirmek amacıyla elit sporcu seçme, yönlendirme ve normlandırma
sistemleri geliştirilecek, gerekli fiziki ve beşeri altyapı imkânları oluşturulacak, Olimpik Sporcu
Kamp Eğitim Merkezleri kurulacaktır.
Sporcu sağlığı merkezleri, hizmet kalitesi ve çeşitliliği artırılarak yaygınlaştırılacak, spor
hekimi ihtiyacının giderilmesine yönelik tedbirler alınacaktır.
Eğitim başta olmak üzere sporun her alanında teknoloji kullanımı yaygınlaştırılacak, federasyonlar ve özel sektörün işbirliği sağlanarak bu alandaki Ar-Ge çalışmaları artırılacaktır.
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2.3. 2019-2021 YENİ EKONOMİ PROGRAMI
2019-2021 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:
Gençlerin suçtan ve istismardan korunması amacıyla eğitim hizmetleri ebeveynlerle koordineli bir şekilde yürütülecektir.
Gençlerin şiddet, madde bağımlılığı, internet ve sosyal medya bağımlılıkları başta olmak
üzere tüm olumsuz alışkanlıklardan uzak tutularak ruhsal ve fiziksel sağlıklarının korunmasına
yönelik gerçekleştirilecek alternatif projeler ve bilinçlendirme çalışmaları yapılacaktır.
Hükümlülük sürelerinden sonra topluma yeniden entegre olmalarını ve suçtan uzak kalarak toplum içerisinde de olumlu örnek teşkil etmelerini sağlayacak şekilde suça karışan gençler için hükümlülük süreleri boyunca kişisel, ruhsal ve manevi yönden gelişimlerini destekleyen
proje ve faaliyetler arttırılacaktır.
İhtiyaç ve talebe göre Gençlik Merkezi olmayan ilçelerde kurum ve kuruluşlardan tahsis
yoluyla edinilecek uygun nitelikteki taşınmazların gençlik merkezi olarak hizmete açılması için
çalışmalar yapılacaktır. Gençlik merkezi açılamayan yerlere mobil gençlik merkezleri aracılığıyla
ulaşılarak gençlere yönelik faaliyet ve projeler gerçekleştirilecektir.
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1. MALİ BİLGİLER
1.1. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
Gençlik ve Spor Bakanlığı 2019 yılı toplam bütçesi 20.736.781.995 TL’dir.

2019 YILI ÖDENEK VE HARCAMA DURUMU
(Ekonomik Düzey)
EKONOMİK SINIFLANDIRMA

TOPLAM

HARCAMA

180.622.000

190.370.400

189.957.604

31.835.000

32.682.000

32.507.585

169.436.000

274.764.732

203.514.802

CARİ TRANSFERLER

7.982.587.000

10.921.639.660

10.896.661.236

SERMAYE GİDERLERİ

1.205.571.000

2.197.202.818

2.164.015.681

164.630.000

423.122.385

416.989.200

BORÇ VERME

6.740.000.000

6.697.000.000

6.696.928.718

TOPLAM

16.474.681.000

20.736.781.995

20.600.574.826

PERSONEL ÖDENEKLERİ
S.G.K. ÖDEMELERİ
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

SERMAYE TRANSFERLERİ
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1.2. MALİ DENETİM SONUÇLARI
Sayıştay denetimine tabi olan Bakanlığımızın 2019 yılına ait Sayıştay denetim sonuçları henüz
bildirilmemiştir.
2018 yılı Denetim Raporu ve 2018 yılı Performans Denetimi Raporu Bakanlığımız birimlerinin
faaliyet alanlarıyla ilgili görüş ve değerlendirmeleri de dikkate alınarak cevaplandırılmıştır.
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1.3. TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Gençlik ve Spor Bakanlığı 2019 Yılı Bilançosu

Aktif Hesaplar
1 DÖNEN VARLIKLAR
10 HAZIR DEĞERLER

Aktif Hesaplar
10.980.430.579,53
6.665.841,88

100 Kasa Hesabı

0,00

102 Banka Hesabı

2.257.294,90

104 Proje Özel Hesabı

4.389.765,30

109 Banka Kredi Kartlarından Alacaklar
Hesabı

18.781,68

2 DÖNEN VARLIKLAR

31.888.054.609,19
553.456,82

22 FAALİYET ALACAKLARI
226 Verilen Depozito ve Teminatlar

553.456,82
26.252.432.874,12

23 KURUM ALACAKLARI
232 Kurumca Verilne Borçlardan Alacaklar
Hesabı

26.252.432.874,12
5.635.082.775,42

25 MADDİ DURAN VARLIKLAR

203.875,94

250 Arazi ve Arsalar Hesabı

131.385.075,90

203.875,94

252 Binalar Hesabı

4.893.529.887,81

10.903.560.024,43

253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı

17.897.512,30

132 Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar
Hesabı

3.391.881.097,73

254 Taşıtlar Hesabı

2.751.324,55

255 Demirbaşlar Hesabı

88.602.222,47

137 Takipteki Kurum Alacakları Hesabı

7.511.678.926,70

257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı(-)

-4.072.010.977,03

258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı

4.572.927.729,42

12 FAALİYET ALACAKLARI
120 Gelirlerden Alacaklar Hesabı
13 KURUM ALACAKLARI

14 DİĞER ALACAKLAR
140 Kişilerden Alacaklar Hesabı
15 STOKLAR
150 İlk Madde ve Malzeme Hesabı
16 ÖN ÖDEMELER
162 Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı
18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE
GELİR TAHAKKUKLARI
180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı

35.905.425,37
35.905.425,37
19.847.472,60
19.847.472,60
11.647.084,21
11.647.084,21

26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

0,00

260 Haklar Hesabı

122.862.043,77

268 Birikmiş Amortismanlar Hesabı(-)

59.212,40

268 Birikmiş Amortismanlar Hesabı(-)

-122.921.256,17
-14.497,17

29 DİĞER DURAN VARLIKLAR

2.600.855,10

294 Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi
Duran Varlıklar

2.818.121,56

2.600.855,10

299 Birikmiş Amortismanlar Hesabı(-)

-2.832.618,73

Aktif Toplamı: 42.868.485.188,72

Bilanço Dipnotları
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910 Alınan Teminat Mektupları Hesabı

480.410.163,23

911 Alınan Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı

480.410.163,23

920 Gider Taahhütleri Hesabı

6.217.567.786,73

921 Gider Taahhüteri Karşılığı Hesabı

6.217.567.786,73

948 Başka Birimler Adına İzlenen Alacaklar Hesabı

89.126.139,64

949 Başka Birimler Adına İzlenen Alacak Emanetleri Hesabı

89.126.139,64
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Pasif Hesaplar
3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
32 FAALİYET BORÇLARI

2.914.608.131,40
538.778.814,01

320 Bütçe Emanetleri Hesabı

535.847.784,30

325 Nakit Talep ve Tahsisler Hesabı

2.931.029,71

33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR

2.374.544.797,55

330 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı

15.723.043,25

333 Emanetler Hesabı

2.358.821.754,30

36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
362 Fonlar veya Diğer Kamu İd. Adına Yap. Tahsl. Hes.
37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
372 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı
39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
397 Sayım Fazlaları Hesabı
4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

693.112,87
693.112,87
483.320,08
483.320,08
108.086,89
108.086,89
315.757.239,93
299.445.525,21

43 DİĞER BORÇLAR
430 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı
47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
472 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı

299.445.525,21
16.311.714,72
16.311.714,72

5 ÖZKAYNAKLAR

39.638.119.817,39

50 NET DEĞER

18.190.110.991,07

500 Net Değer Hesabı
51 DEĞER HAREKETLERİ
519 Değer Hareketleri Sonuç Hesabı
57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI
570 Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı
58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI
580 Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuları Hesabı (-)
59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI
591 Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı (-)

18.190.110.991,07
46.112.312.899,25
46.112.312.899,25
37.427.874.529,54
37.427.874.529,54
-50.165.154.749,63
-50.165.154.749,63
-11.927.023.852,84
-11.927.023.852,84

Pasif Toplamı: 42.868.485.188,72
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2. PERFORMANS BİLGİLERİ
2.1. FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ

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.
Bu kapsamda amacımız gençlerimizin;
İhtiyaç ve beklentilerini karşılayacak bilimsel, kültürel, sosyal, sanatsal ve sportif faaliyetler
düzenlemek,
Bedensel ve zihinsel gelişimlerini sağlayabilecekleri, kötü alışkanlıklardan korunabilecekleri zemini hazırlamak,
Eğitim ve istihdamlarına yönelik kurs, seminer ve girişimcilik programları düzenlemek,

Akranlarıyla kaynaşmalarını, samimi dostluklar
kurmalarını, sevgi, saygı,
nezaket, vefa, samimiyet
gibi değerleri yakinen öğrenmelerini sağlamak,
Ailenin kutsallığını, anne,
baba ve diğer aile büyüklerine karşı sevgi ve saygı
bilincini aşılamak,
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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.
Gençlik merkezlerimizde gençlerimizin serbest zamanlarını en iyi ve yararlı şekilde
değerlendirmelerini sağlayacak proje ve faaliyetler gerçekleştirilmektedir.

Bu çerçevede; 2016 yılında 233 olan gençlik merkezi sayısı 2019 yılında 321’e ulaşmıştır.
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Gençlik Merkezi Sayıları

Gençlik merkezlerine 14-29 yaş aralığında olan
gençlerimiz üye olabilmekte ve faaliyetlerden ücretsiz
yararlanabilmektedir.

233

16

2011

2016

287

321

2018

2019

2019 yılında gençlik
merkezlerimize
kayıtlı 2.269.046
üye gencimiz
bulunmaktadır.
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Gençlik Merkezi Üye Sayıları

2011
8.610

2015
545.715

2016
1.126.251

2017
1.671.584

2018
2.052.056

2019
2.269.046

GENÇ OFİSLER
Gençlik merkezi faaliyetlerine özellikle genç nüfusun yoğun olduğu ve gençlik merkezlerine
ulaşamayan gençlerin de katılımını sağlayabilmek için bir gençlik merkezine bağlı olarak okullarda,
üniversitelerde ve yurtlarda 2019 yılı Ocak ayı itibarıyla genç ofisler kurulmaya başlanmıştır.
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Genç ofisler ile daha fazla gencin gençlik faaliyetlerine katılımı hedeflenmekte, daha düşük
maliyetlerle gençlik merkezi faaliyetlerinin yaygınlık kazanabileceği mekânlar oluşturulmakta ve
kaynakların daha etkin kullanılması sağlanmaktadır.

Bu kapsamda; Yükseköğretim Kurulu ve Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği protokolü gerçekleştirilmiş
olup 2019 yılında okul, üniversite ve yurtlarda 52 genç ofis gençlerin hizmetine açılmıştır.
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Gençlik Merkezleri Akademisi
Gençlik merkezleri akademisinde gençlere hem belirli bir müfredatın işlendiği teorik eğitimler hem
de gençlerin öğrendikleri bilgileri hayatlarında kullanmalarını sağlayacak yaygın eğitim tekniklerinin kullanıldığı uygulamalı eğitimler verilmektedir.
Gençlik merkezleri akademisinde bu kapsamda 8 atölye bulunmaktadır:
Kişisel Gelişim Atölyesi
İnovasyon Atölyesi
Güzel Sanatlar Atölyesi
Değerler Atölyesi
Sosyal Bilimler Atölyesi
Dil Eğitimleri Atölyesi
Dini İlimler Atölyesi
Sağlıklı Yaşam ve Spor Atölyesi
2019 yılında Gençlik Merkezleri Akademisi kapsamında 176.798 faaliyet gerçekleştirilmiş olup bu
faaliyetlere 469.474 gencimiz katılmıştır.
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GENÇLİK MERKEZLERİ AKADEMİSİ
Kişisel Gelişim Atölyesi
• Drama
• İletişim
• Diksiyon ve Hitabet,
- Münazara Eğitimleri (Türkiye
Münazara Ligi)
- Diksiyon ve Hitabet
• Liderlik
• Görgü Kuralları
• Akıl ve Zekâ Oyunları
• Mülakat Teknikleri
• Sosyal Katılım Becerileri
• Proje Uygulama, Geliştirme Becerileri
İnovasyon Atölyesi
• Yenilikçi Düşünme Yeteneği
• Sosyal Medya
• Medya
• Yazılım-Kodlama-Robotik
- Kod Adı: 2023 Eğitimleri
- Dene- Yap Teknoloji Atölyeleri
- Diğer Yazılım-Kodlama-Robotik
Eğitimleri
• Tasarım
• Temel Bilgisayar Eğitimi
• Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi
Güzel Sanatlar Atölyesi
• Fotoğrafçılık
• Karikatür ve Mizah
• Sinema
• Müzik
• Resim
• Tiyatro
• El Sanatları
- 10 Parmağımda 10 Marifet
(Tasarım ve Beceri Eğitimleri)
- El Sanatları
• Mimari
• Yöresel Halk Oyunları

Değerler Atölyesi
• Anadolu Kültürü ve Medeniyeti
• Ahlak ve Bizi Biz Yapan Değerlerimiz
• Yaşam Kültürü
- Trafik Kültürü
- Bir Arada Yaşama Kültürü
Sosyal Bilimler Atölyesi
• Tarih
• Edebiyat
• 2023 Hedefleri
• Türkiye Tarihi
• Haklar ve Sorumluluklar
• Uluslararası İlişkiler
• Coğrafya
• Felsefe-Mantık
• Hukuk
Dil Eğitimleri Atölyesi
• Osmanlıca
• İngilizce
• Arapça
• İşaret Dili
• Diğer Dil Eğitimleri
Dini İlimler Atölyesi
• Kur’an-ı Kerim ve Meali
• Resulullah’ın (sav) Hayatı
• Temel Dini Bilgiler
• İslam Tarihi
- Peygamberler Tarihi
- Medeniyetimizin Mimarları
Sağlıklı Yaşam ve Spor Atölyesi
• Yaşam Tarzı Geliştirme
• Beslenme
• Spor
• Bağımlılıklarla Mücadele
• İlk Yardım Eğitimi
• Afet Yönetimi Eğitimi
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Kişisel Gelişim Atölyesi
Kişisel Gelişim Atölyesinde, 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.
2019 yılı içerisinde atölye kapsamında gerçekleştirilen 18.346 faaliyete 64.977 gencimiz katılmıştır.

Atölye içeriğinde verilen eğitimler;
Drama
İletişim
Diksiyon ve Hitabet
		

• Münazara Eğitimleri
Liderlik
Görgü Kuralları
Akıl ve Zekâ Oyunları
Mülakat Teknikleri
Sosyal Katılım Becerileri
Proje Uygulama, Geliştirme Becerileri
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İnovasyon Atölyesi
İnovasyon Atölyesinde gençlerimize yeni imkânlar sunularak; gençlerin girişimci, yeniliğe açık, bilimsel gelişmeleri takip eden, çağın gereksinimlerini yakalamış ve geleceği inşa eden bireyler olmalarına katkı sağlanmaktadır.
2019 yılı içerisinde atölye kapsamında gerçekleştirilen 15.908 faaliyete 43.656 gencimiz katılmıştır.

Atölye içeriğinde verilen eğitimler;
Yenilikçi Düşünme Yeteneği
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi
Sosyal Medya
Medya
Yazılım - Kodlama –Robotik (Kod Adı: 2023)
Tasarım
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Güzel Sanatlar Atölyesi
Güzel Sanatlar Atölyesinde, hayatın her alanında aktif rol alan gençler en verimli, en üretken yaşlarında gençlik merkezlerinde, güzel sanatların her alanında nitelikli eğitimler almakta, beden ve kalp
birlikteliğinin nice güzel örneklerini sunmaktadırlar.
2019 yılı içerisinde atölye kapsamında gerçekleştirilen 62.341 faaliyete 155.475 gencimiz katılmıştır.

Atölye Eğitim Başlıkları;
Fotoğrafçılık
Resim
Müzik
Yöresel Halk Oyunları
Tiyatro
Karikatür ve Mizah
El Sanatları
Sinema
Mimari
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Değerler Atölyesi
Değerler Atölyesinde, gençlerimizin kadim medeniyetimizden günümüze miras olan milli değerlerimizi gençlik merkezlerinde yaşayarak, gözleyerek ve hissederek öğrenme imkanı bulmaları sağlanmaktadır.
2019 yılı içerisinde atölye kapsamında gerçekleştirilen 2.804 faaliyete 18.555 gencimiz katılmıştır.

Atölye içeriğinde verilen eğitimler;
İslam Kültürü ve Medeniyeti
Anadolu Kültürü ve Medeniyeti
Ahlak ve Bizi Biz Yapan Değerlerimiz
Yaşam Kültürü
		

• Trafik Kültürü

		

• Bir Arada Yaşama Kültürü
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Sosyal Bilimler Atölyesi
Sosyal Bilimler Atölyesinde, 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.
2019 yılı içerisinde atölye kapsamında gerçekleştirilen 1.818 faaliyete 7.842 gencimiz katılmıştır.

Atölye içeriğinde verilen eğitimler;
Tarih
Edebiyat
2023 Hedefleri
Türkiye Tarihi
Haklar ve Sorumluluklar
Uluslararası İlişkiler
Coğrafya
Felsefe - Mantık
Hukuk
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Dil Eğitimleri Atölyesi
Dil Eğitimleri Atölyesinde, geleceğin Türkiyesini inşa ederken “Bir Dil Bir İnsan İki Dil İki İnsan” sözünden hareket ile gençlerimizin daha donanımlı bireyler olmaları için kendilerini geliştirme imkanı
bulmaları sağlanmaktadır.
2019 yılı içerisinde atölye kapsamında gerçekleştirilen 21.026 faaliyete 58.955 gencimiz katılmıştır.
Atölye içeriğinde verilen eğitimler;
İngilizce
Almanca
Fransızca
Rusça
Korece
Çince
Japonca
İspanyolca
Osmanlıca
Arapça
Farsça
İşaret Dili
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Dini İlimler Atölyesi
Dini İlimler Atölyesinde, gençlerin dinimizi doğru kaynaklardan okumaları, öğrenmeleri ve bu öğrendiklerini hayata tatbik etmeleri ve güzellikleri paylaşmaları sağlanmaktadır.
2019 yılı içerisinde atölye kapsamında gerçekleştirilen 18.782 faaliyete 45.745 gencimiz katılmıştır.

Atölye içeriğinde verilen eğitimler;
Kuran-ı Kerim ve Meali
Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV)’in Hayatı
Temel Dini Bilgiler
İslam Tarihi
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• Peygamberler Tarihi

		

• Medeniyetimizin Mimarları
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Sağlıklı Yaşam ve Spor Atölyesi
Sağlıklı Yaşam ve Spor Atölyesinde hedefimiz, sağlıklı nesillerin yetişmesi için sporun her dalı ve
sağlıklı yaşam hakkında gerekli bilgilendirmelerin yapılmasıdır.
2019 yılı içerisinde atölye kapsamında gerçekleştirilen 35.773 faaliyete 74.269 gencimiz katılmıştır.

Atölye içeriğinde verilen eğitimler;
Yaşam Tarzı Geliştirme
Beslenme
Spor
Bağımlılıklarla Mücadele
İlk Yardım Eğitimleri
Afet Yönetimi Eğitimi
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Gençlik Merkezleri Akademisi Faaliyetleri
Atölye

Katılan Genç
Sayısı

Kişisel Gelişim Atölyesi

18.346

64.977

İnovasyon Atölyesi

15.908

43.656

Güzel Sanatlar Atölyesi

62.341

155.475

2.804

18.555

1.818

7.842

Dil Eğitimleri Atölyesi

21.026

58.955

Dini İlimler Atölyesi

18.782

45.745

35.773

74.269

176.798

469.474

Değerler Atölyesi
Sosyal Bilimler Atölyesi

Sağlıklı Yaşam ve Spor Atölyesi
Toplam
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GENÇLİK MERKEZLERİ KULÜPLERİ

Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Kulübü

• Medya

• Yerel Projeler

• Robotik

• Kitap Okuma Halkaları

• Bilim ve Teknoloji Dünyası

• Sunum Çalışmaları

• Yenilikçi Uygulamalar

- Medeniyetimizin Keşfi: Kudüs

• Uygulamalı Girişimcilik Çalışmaları

- Sanal Hayatta Kaybettiğimiz Gerçekler

• Dene-Yap Ürün Uygulamaları

- Hayata Değer Kat
• Çaya Geliyoruz
• Sosyal Medyadan Sosyal Meydana
• Merkezim Her Yerde
Güzel Sanatlar Kulübü
• Fotoğrafçılık
• Karikatür ve Mizah
• Sinema

Sağlıklı Yaşam ve Spor Kulübü
• Sportif Faaliyetler
• Sağlıklı Yaşam Faaliyetleri
- Doğa Yürüyüşleri
- Bisiklet Etkinlikleri
- Diğer Faaliyetler
• Bağımlılıklarla Mücadele

• Müzik

Gönüllülük Kulübü

• Tiyatro

• Gençlerin İyilik Ağacı

• Resim

- Ensar Muhacir Kardeşliği

• El Sanatları

- Her Gençlik Merkezinin
Bir Yetim Kardeşi Olsun

- 10 Parmağımda 10 Marifet
- El Sanatları
• Mimari

- Genç Dönüşüm (Sıfır Atık)
• Diğer Gençlerin İyilik Ağacı Faaliyetleri

• Yöresel Halk oyunları

- Çevre

Bilim ve Teknoloji Kulübü

- Sivil Savunma ve Güvelik

• Proje Uygulamaları

- İlk Yardım Uygulamaları

• Münazara Uygulamaları

- Afet Yönetimi Uygulamaları

(Türkiye Münazara Ligi Turnuvaları)

• Toplumsal Yaşam

• Kod Adı: 2023

• Eğitim

• Tasarım

• Kültür-Sanat

• Sosyal Medya
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Gençlik Merkezleri Kulüpleri
Gençlik Merkezleri Kulüplerinde; gençlerin ihtiyaçlarına, ilgi duydukları alanlara göre kendilerini
ifade edebilecekleri her türlü faaliyeti tasarladığı, planladığı ve gerçekleştirdiği çalışmalar yapılmaktadır.
Bu sayede gençlerin kendilerini ifade edebilmeleri ile ilgi alanlarına göre tercih yapıp sosyal ve
kültürel aktiviteler yaparak zamanlarını etkin ve verimli bir biçimde değerlendirmeleri amaçlanmaktadır.
Gençlik Merkezleri Kulüplerinde;
Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Kulübü
Güzel Sanatlar Kulübü
Sağlıklı Yaşam ve Spor Kulübü
Bilim ve Teknoloji Kulübü
Gönüllülük Kulübü
yer almaktadır.
2019 yılı içerisinde Gençlik Merkezleri Kulüpleri kapsamında 183.738 faaliyet gerçekleştirilmiş olup bu faaliyetlere 6.005.376 gencimiz
katılmıştır.
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Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Kulübü / Merkezim Her Yerde
Gençlik merkezleri, “Merkezim Her Yerde” bünyesindeki projeler ve faaliyetlerle gençlik faaliyetlerini kendi mekân sınırlarının ötesine taşıyarak daha çok gence ulaşmaktadır. Bu amaçla köylerde,
okullarda, şehir merkezlerinde, alışveriş merkezlerinde, kısaca gençlerin olduğu her alanda bulunarak gençler arasında bir fırsat eşitliği sağlanması esas alınmaktadır.
2019 yılı içerisinde gençlik merkezlerinde Sosyal ve
Kültürel Faaliyetler Kulübü çalışmaları kapsamında
104.302 faaliyet gerçekleştirilmiş olup bu faaliyetlere
4.472.541 gencimiz katılmıştır.
Kitap Okuma Halkaları
Kitap okuma halkaları faaliyeti ile içinde yaşadığı kültürün değerlerini bilen ve onlara sahip çıkan gençlerin yetişmesine katkı sağlamak, gençlerin okuma
alışkanlığı kazanmasına yardımcı olmak, düzenlenen
kitap kritikleri ile gençlerin muhakeme, kendini ifade
edebilme ve topluluk önünde konuşabilme yeteneğini
geliştirmek hedeflenmektedir.
Kitap okuma halkaları tüm gençlik merkezlerimizde
eş zamanlı olarak düzenlenmektedir. Proje tüm gençlik merkezlerimizde genişleyen halkalar ile devam etmektedir.

81

FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

Alt başlıkları:
Kur’an-ı Kerim Okuma Halkaları
Tematik Okuma Halkaları
Yazar Okuma Halkaları
Kıraathaneler Aslına Dönüyor
Diğer Kitap Okuma Halkaları

Sunum Çalışmaları
Medeniyetimizin Keşfi: KUDÜS
Gençlerimizin bilgi ve kültürel altyapılarını sağlam temeller üzerine inşa etmiş bir kuşak olmaları
ve geleceğe daha donanımlı şekilde hazırlanmalarını sağlamak, başta İslam medeniyetleri olmak
üzere dünya medeniyetleri önemi konusunda gençlerimizde farkındalık oluşturmak ve inanç, siyaset, kültür ve tarih açısından öne çıkan ögeleri gençlerle paylaşarak Kudüs konusunda bilinç
oluşturmak amaçlanmıştır.
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Sanal Hayatta Kaybettiğimiz Gerçekler
Sosyal medya üzerinden kendisini ifade edebilen ve yalnızca bu alanlarda özgüvenini sağlama yoluna giden gençlerin, gerçeklikten uzak bu anlam ve değer arayışı, ruh sağlıkları ile kişilik gelişimlerinde önemli sorunlara neden olabilmektedir.

Bu sebeple, gençler sosyal hayattan uzaklaşmakta, gerçek hayattan kopmakta, hareketsiz kalmakta, ruh ve bedenen sağlık sorunları yaşamaktadırlar. Sosyal medya ve internet bağımlılığının
önüne geçilerek internetin doğru kullanımı ve faydalarının öne çıkarılması amacıyla gençlik merkezlerimizde;
Sosyal medyanın doğru kullanımı,
Kişisel bilgilerin güvenliği,
Doğru bilgiye erişmede dikkat edilmesi gerekenler,
İnternet ve sosyal medyanın içerdiği fırsatlar ve tehditler,
İnternet ve sosyal medya bağımlılığının sosyal yaşama etkileri,
Güvenli internet,
İnovasyon
konularında bilgiler verilmektedir.
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Hayata Değer Kat
Gençlerimizin psikolojik, bilişsel ve sosyal gelişimlerine uygun olarak, bizi biz yapan değerlerimizi kazanmalarını sağlamak amacıyla ‘ilkokul-ortaokul’ ve ‘lise-üniversite’ düzeylerinde olmak üzere
“Hayata Değer Kat” sunumları hazırlanmıştır.

Çalışmalarda gençlerimize evrensel değerler olan alçak gönüllülük, sadakat, cömertlik, sabır, dayanışma, sevgi, dostluk, saygı, dürüstlük, adalet, güven, barış, yardımlaşma, empati, merhamet, çalışkanlık, paylaşma, vefalı olma, vicdanlı olma gibi değerlerimiz ve kültür kodlarımız aktarılmaktadır.
Çaya Geliyoruz
‘’Gönül ne çay ister ne çayhane, gönül sohbet ister çay bahane” sloganıyla gençlik merkezleri çalışanlarının, merkezlerimize üye gençleri evinde ziyaret ederek çay sohbeti eşliğinde gönül bağlarının güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.
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Bu sayede; gençlerin aileleri ile tanışma fırsatı bulan gençlik merkezleri çalışanları, gençlik merkezlerince yürütülen faaliyetler hakkında ailelere bilgi aktarmaktadır.

Sosyal Medyadan Sosyal Meydana
Gençlerimizin sosyal medya bağımlılığını azaltıp onları toplumla bir araya getirerek klavye aktivizminden uzaklaştırmak, milli ve manevi değerlerimizle sosyalleştirmek, sportif, sosyal ve kültürel
faaliyetlerle hayatın içinde aktif bir şekilde yer almalarını sağlamak, günün önemli bir zaman diliminde vakit geçirdikleri sosyal medyanın yerini toplumla iç içe olabilecekleri, gelişimlerine olumlu
katkı sağlayan alternatif etkinliklerle donatmak ve bunları süreklilik haline dönüştürmek amacıyla
“Sosyal Medyadan Sosyal Meydana” etkinliği düzenlenmektedir.
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Sosyal Medyadan Sosyal Meydana projesi; kış, bahar, yaz ve güz dönemlerinde günübirlik faaliyet
olmak üzere yılda 4 kez uygulanmaktadır. Meydanlarda kurulan stantlarda resim, ebru, hat ve
tezhip sanatları, maket yapımı gibi el becerilerini geliştirecekleri ve deneyimleyebilecekleri çeşitli
sanatsal ve kültürel faaliyetlerin yanı sıra sportif faaliyetler, sokak oyunları ve gönüllülük faaliyetleri de yer almaktadır.

Salon Programları
Toplumumuzun saygın ve tanınmış şahsiyetleriyle gençlerimizin bir araya getirildiği salon programlarında gençlerimizin gelişimlerine katkıda bulunulması amaçlanmaktadır.
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Gençler Sabah Namazında Buluşuyor
Her ay 81 ilimizde eş zamanlı olarak tüm gençlik merkezlerimizde binlerce üye gencimiz ile birlik ve
beraberlik duygularını, manevi iklimin atmosferi içinde diri tutmak amacıyla sabah namazı buluşmaları gerçekleştirilmektedir.

Fuarlar, Organizasyonlar, Festivaller
Verimlilik ve Teknoloji Fuarı
31 Ekim – 3 Kasım 2019 tarihleri arasında Ankara’da “Gelecek İçin Teknolojiler” temasıyla Verimlilik
ve Teknoloji Fuarı gerçekleştirilmiştir. Verimliliğin artırılmasına katkı sağlayan teknolojik ürünlerin
sergilenmesi, gerçekleştirilen çalışmaların geniş kitlelere ulaştırılması ve verimlilik alanında farkındalığın artırılması amacıyla düzenlenen fuara katılım sağlanmıştır. Bakanlığımız standında, fuar
süresince sıfır atık, verimlilik ve teknoloji temalı faaliyetler gençlerin katılımı ile uygulamalı olarak
gerçekleştirilmiştir.

87

FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

Güzel Sanatlar Kulübü
Fotoğrafçılıktan resme, müzikten seramiğe, tezhipten hat sanatına, peyzajdan Hacivat ve Karagöze, tiyatrodan sinemaya kadar gençlerimizin ilgi duydukları ve kendilerini hem bilgi hem de donanım olarak geliştirmek istedikleri alanlarda eğitim planlamaları, uygulama yapmaları, toplumda
yaptıkları ile kendilerini ifade edebilmeleri, böylece bir yandan kişisel gelişimlerini gerçekleştirirken
bir yandan da kültürümüze katkı sağlayabilmeleri amaçlanmaktadır.
Güzel Sanatlar Kulübü uygulama başlıkları:
Fotoğrafçılık
Resim
Müzik
Yöresel Halk Oyunları
Tiyatro
Karikatür ve Mizah
El Sanatları
Sinema
Mimari
2019 yılı içerisinde Güzel Sanatlar Kulübü kapsamında gerçekleştirilen 24.382 faaliyete 78.806 gencimiz katılmıştır.
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Bilim ve Teknoloji Kulübü
Bilim ve Teknoloji Kulübü uygulamaları ile bilim ve teknolojiye ait gelişmeleri yakından takip eden
yenilikçi uygulamalar yolunda ‘’Biz de varız!’’ diyen; tüketen değil üreten gençler yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Bilim ve Teknoloji Kulübü uygulama başlıkları:
Proje Uygulamaları
Münazara Uygulamaları
Kod Adı: 2023
Tasarım
Sosyal Medya
Medya
Robotik
Bilim ve Teknoloji Dünyası
Yenilikçi Uygulamalar
Uygulamalı Girişimcilik Çalışmaları
2019 yılı içerisinde Bilim ve Teknoloji Kulübü kapsamında gerçekleştirilen 4.987 faaliyete 37.522 gencimiz katılmıştır.
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Kod Adı 2023
Kod Adı: 2023 projesi kapsamında gençlerimize algoritma, web ve mobil uygulama geliştirme,
elektronik, İHA (İnsansız Hava Aracı) yapımı ve kullanımı ve 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.

DENEYAP Türkiye
Milli teknoloji hamlesinde rol alacak gençlerin gelişimlerini sağlamak üzere DENEYAP Teknoloji Atölyesi kurulmasına ilişkin protokol TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Bakanlığımız
arasında imzalanmıştır. Protokol kapsamında Ankara, Adana, Antalya, Edirne, Eskişehir, Hakkâri,
Muğla, Trabzon, Erzurum, İzmir, Konya ve Manisa olmak üzere 12 ilde DENEYAP atölyeleri 15 Temmuz 2019 tarihinde hayata geçmiştir.
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DENEYAP teknoloji atölyelerinde gençlerimize tasarım ve üretim, nanoteknoloji ve malzeme bilimi,
elektronik programlama, ileri robotik, siber güvenlik, nesnelerin interneti ve mobil uygulama eğitimleri verilmektedir. DENEYAP ürün uygulamaları, atölye çalışmalarının sergilenmesini ve uygulama sınavlarını kapsamaktadır.
Münazara Uygulamaları
Münazara uygulamaları faaliyetleri çerçevesinde belirlenen 16 ilde (İstanbul, Konya, Eskişehir,
Bursa, Balıkesir, Mardin, Van, Gaziantep, Manisa, İzmir, Antalya, Adana, Edirne, Trabzon, Mersin,
Samsun) eğitimler düzenlenmiştir.

Eğitimlerde, temel münazara kuralları, argümantasyon gibi konu başlıklarının yanı sıra münazara
yapmanın önemi ve sosyal etkinliklerin okul başarısına etkisi üzerine de bilgilendirme yapılmıştır.
Eğitimlere 5.000’den fazla öğretmen, öğrenci ve gençlik merkezi çalışanı katılmıştır.

Akıl ve Zeka Oyunları
Çeşitli akıl ve zekâ oyunlarıyla birlikte, gençlerimizin analitik düşünme ve problem çözme kabiliyetlerinin artırılması, konsantrasyonları ile sözel ve sayısal algılarının geliştirilmesi planlanmaktadır.
Gençlik merkezlerimizde düzenli olarak yapılması planlanan oyunlara ilişkin olarak eğitici eğitimine
de başlanılmıştır.
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Sağlıklı Yaşam ve Spor Kulübü
Sağlıklı Yaşam ve Spor Kulübü uygulamaları ile hayatı etkin yaşamanın bedensel ve ruhsal sağlıktan geçtiğine inanan, sağlıklı beslenme kadar aktiviteyi de hayatın merkezine koyan gençlerin
gençlik merkezlerimizde buluşturulması sağlanmaktadır.
Sağlıklı Yaşam ve Spor Kulübü uygulama başlıkları:
Sportif Faaliyetler
Sağlıklı Yaşam Faaliyetleri
		

• Doğa Yürüyüşleri

		

• Bisiklet Etkinlikleri

		

• Diğer Faaliyetler
Bağımlılıklarla Mücadele

2019 yılı içerisinde Sağlıklı Yaşam ve Spor Kulübü
kapsamında gerçekleştirilen 32.141 faaliyete 727.315
gencimiz katılmıştır.
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Gönüllülük Kulübü
Gönüllülük Kulübü “Gönüllülük Yılı Eylem Planı” kapsamında kurulmuş olup gençlerin topluma karşı
sorumluluk duygularının geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Bu kapsamda gençler; çevre, sivil savunma ve güvenlik, toplumsal yaşam, eğitim, kültür-sanat
alanlarında gönüllülük faaliyetleri gerçekleştirmektedirler.
Gönüllülük Kulübü Uygulama Başlıkları:
Gençlerin İyilik Ağacı
		

• Ensar Muhacir Kardeşliği

		
		

• Her Gençlik Merkezinin Bir Yetim Kardeşi
olsun

		

• Genç Dönüşüm (SIFIR ATIK)

.

Diğer Gençlerin İyilik Ağacı Faaliyetleri
		

• Çevre

		

• Sivil Savunma ve Güvenlik

		

• Toplumsal Yaşam

		

• Eğitim

		

• Kültür-Sanat

2019 yılı içerisinde Gönüllülük Kulübü faaliyetleri
kapsamında 17.926 faaliyet gerçekleştirilmiş olup
689.192 genç katılım göstermiştir.
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Gençlerin İyilik Ağacı
Gençlerimizin yerel ve evrensel sorunlara karşı duyarlılığının artırılması, bu sorunların çözümünde
aktif olarak yer almalarının sağlanması ve bilinçli bir nesil yetiştirilmesi adına yürütülen gönüllülük
faaliyetidir. Gençlerin toplumsal sorumluluklarının artmasına katkı sağlamak adına çevre, sağlıklı
yaşam, eğitim, sivil savunma, güvenlik, kültür ve turizm gibi çeşitli kategorilerde ülkemiz genelinde
faaliyetler gerçekleştirilmiştir.

Her Gençlik Merkezinin Bir Yetim Kardeşi Olsun
Gençlik merkezimizin üyelerince bir yetimin aylık ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla gençlik merkezlerimize kumbaralar konulmuştur. Ayrıca bu yetim kardeşlerimiz belirli dönemlerde gençlik
merkezlerimizde ağırlanmaktadır.
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Ensar Muhacir Kardeşliği
Mülteci kamplarındaki gençlerin toplumsal entegrasyonu ve uyum sürecini dil eğitimleri, sanatsal,
kültürel ve sportif faaliyetler aracılığı ile destekleyerek sosyal hayata aktif katılımlarını sağlamak
amaçlanmaktadır.
Proje kapsamında, gençlik liderlerinin gönüllü katılımları ile gerçekleştirdikleri çalışmalardan elde
ettikleri bilgi, beceri ve tecrübelerini kendi bölgelerindeki mülteci gençlerle ilgili faaliyetlerde kullanmaları hedeflenmekte olup bu kapsamda gerçekleştirilen 1.100 faaliyete 23.096 gencimiz katılmıştır.
Genç Dönüşüm Projesi
ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda dağıtılan kırtasiye malzemelerinin gençlik merkezi gönüllüleri tarafından toplanarak ihtiyaç
sahiplerine ulaştırılması amaçlanmaktadır.
Bugüne kadar yaklaşık 3.500.000 malzeme
toplanarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılmıştır.
Gençlik merkezlerinde atık pil toplama kampanyası kapsamında gerçekleştirilen 4.089
faaliyete 209.021 gencimiz katılmıştır.
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GENÇLİK KAMPLARI
Gençlik kampı faaliyetleri, 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 düzenlenen organizasyonlardır.
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.
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Gençlerin serbest zamanlarını çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle değerlendirmelerini
sağlamak amacıyla kurulmuş 19 mavi, 20 yeşil olmak üzere toplam 39 tesiste gençlik kamplarımız
gerçekleştirilmektedir.
Gençlik kamplarına katılan gençlerin ulaşım, konaklama ve yemek ihtiyaçları Bakanlığımızca karşılanmaktadır. Ayrıca, kampa katılan gençlere kamp dönemi boyunca seyahat ve sağlık sigortası
yapılmaktadır.
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Gençlik ve İzcilik Kamp Sayıları

2013

2016
6

2018
29

37

2019
39

Gençlik kamplarımıza 12 - 22 yaş grubundan gençler katılmakta olup başvurular e-devlet üzerinden alınmaktadır. Aile aylık net geliri asgari ücretin altında olanlara, ilgili eğitim-öğretim döneminde takdir belgesi alanlara ve kamplarımıza daha önce katılmayan gençlere öncelik verilmiştir.
Ayrıca şehit ve gazi yakını olan gençler başvurmaları halinde gençlik kamplarına doğrudan kabul
edilmektedir.
Bu kapsamda; 2019 yılında 125.000 gencimiz kamplardan yararlanmıştır.
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Kamplardan Yararlanan Genç Sayısı

2013
6.000

2017
110.250

2018
120.000

2019
125.000

Gençlik kamplarımız, mavi ve yeşil kamplar 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.

Gençlik Kamplarında Gerçekleştirilen Faaliyet ve Etkinlikler
Gençlik kamplarımızda; değerler eğitimi, temel görgü kuralları, tarih ve medeniyet, etik ve insani
değerler, bağımlılıkla mücadele, önemli şahsiyetlerin hayatları ve vatan sevgisi gibi konu başlıklarında verilen eğitimlerin yanı sıra sosyal ve sportif faaliyetler ile atölye çalışmaları da gerçekleştirilmektedir.
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EĞİTİMLER

• Madde Bağımlılığı
• Adet ve Geleneklerimiz
• Ahlaki ve İnsani Değerler
• Görgü Kuralları
• Fedakarlık
• Hayırseverlik
• Vatan Sevgisi
• İnsan Sevgisi
• Kurtuluş Savaşı
• Çanakkale Zaferi
• Dumlupınar, Sakarya Zaferi
• Kuran-ı Kerim’den Sure/Meal Okumaları
• İstanbul’un Fethi
• Sarıkamış Destanı
• Hz. Peygamberin Hayatından Örnekler
• Hz. Peygamberin Örnek Ahlakı
• Tarihimizden Örnek Şahsiyetler
• Tarihimizden Örnek Olaylar

SOSYAL FAALİYETLER

• Tiyatro

• Kendine Güven

• Halk Oyunları

• Kendini İfade Edebilme

• Müzik

• Problem Çözme

• El Sanatları

• Sorumluluk Alabilme

• Kitap Okuma

• Motivasyon

• Arkadaşlık Dostluk İlişkileri

• Cesaret

• Kişisel Gelişim Programları

• Gönüllülük ve Yardımlaşma

• Liderlik

• Paylaşma

SPORTİF FAALİYETLER

• Okçuluk
• Bisiklet
• Trekking
• Yüzme
• Sokak Oyunları
• Basketbol
• Voleybol
• Futbol
• Tenis
• Binicilik
• Kano
• Paintball
• Rafting
• Mini Golf
• Matrak
• Tırmanma Duvarı
• Yüksek İp Parkuru
• Oryantring
• Macera Parkuru

KÜLTÜR VE DOĞA GEZİLERİ

• Abant, Gölcük, Yedigöller

• Ilgaz

• Köprülü Kanyon, Tahtalı Teleferik

• Sümela Manastırı

• Manavgat, Düden Şelalesi

• Uzungöl Yaylası

• Akdamar Adası, Van Kalesi

• Harbiye Şelaleleri,

• Olympos, Phasilis, Tekirova

• Payas Kalesi

• Muradiye Şelaleri

• Titus Kaya Tüneli

• Safranbolu, Tokatlı Kanyon

• Konya-Mevlana, Tuz Gölü

• Güzelçamlı Milli Parkı

• Kastabala Antik Şehri

• Selçuk-Efes Antik Şehri

• Aslantaş Açık Hava Müzesi

• Mudurnu, Safranbolu,

• Cennet ve Cehennem Mağaraları

ATÖLYE ÇALIŞMALARI

• Tarih Atölyesi
• Empati Atölyesi
• Sosyal Medya Atölyesi
• Yakın Tarih Atölyesi
• Değerler Atölyesi
• İnovasyon Atölyesi
• Ateş Başı Sohbetleri
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Farklı Temalarda Gerçekleştirilen Gençlik Kampları
Yaz Dönemi Gençlik Kampları
Her yıl düzenlenen yaz dönemi gençlik kampları 2019 yılında kamp başvuruları Nisan-Temmuz tarihleri arasında genclikkamplari.gsb.gov.tr adresinden veya e-Devlet aracılığıyla elektronik başvuru yoluyla yapılmıştır. Elektronik başvuru yapma imkânı bulunmayan gençlerin gençlik merkezlerine gitmeleri halinde, bu kişilerin başvuruları da görevlilerce aynı sistem üzerinden yapılmıştır.
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Ekolojik Tarım ve Hayvancılık Kampı
Köy hayatından hızlı bir kopuş yaşayan ve bununla birlikte tarım ve hayvancılıktan uzaklaşan gençlerin, yeniden tarım ve hayvancılığa özendirilmesi, kentlerde köy hayatını merak eden ve özlem
duyan gençlere imkân sağlanması ve ekolojik tarım ve hayvancılık konusunda gençlerde farkındalık
uyandırılması amacıyla düzenlenmektedir.

Proje 18-24 yaş aralığındaki, büyükşehirlerde doğup yaşayan ve köy hayatı hakkında bilgisi olmayan ancak bu hayata ilgi ve merak duyan bütün gençleri kapsamaktadır.

Temel Afet Bilinci ve Gönüllü Ekip Oluşturulması Kampı
Doğal afetlere karşı gençlerin bilinçlendirilmesi, afet öncesinde, sırasında ve sonrasında ne yapacağını bilen gençlerin arttırılması, afetlerin olası zararlarının en aza indirilmesi ve gençlerde önlem
alma bilincinin oluşturulması ve buna bağlı olarak gençlerin kendileri ve içinde yaşadıkları toplum
için sorumluluk alabilir hale gelebilmesi amacıyla düzenlenmektedir.
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Edebiyat Kampı (Cahit Zarifoğlu Anısına)
Edebiyatımızın çok mühim bir temsilcisini yarınlara aktarmak ve mesajını güçlü bir şekilde anlatmak amacıyla düzenlenmiştir.

Kariyer/Girişimcilik Kampı
Gençlerin geleceklerini şekillendirmelerine yardımcı olmak, başarmak istediklerinde neler yapılabileceğini onlara göstermek amacıyla Girişimcilik Kampı düzenlenmektedir.
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Anne-Kız ve Baba-Oğul Gençlik Kampları
Gençlerimizin sağlıklı gelişiminin temel taşlarını oluşturan toplumsal ve evrensel değerleri kazanmaları ile kişiliklerinin her yönüyle gelişimini sağlamak, sosyal sorumluluk bilinci ve duygusu gelişmiş bireyler olarak yetiştirmek amacıyla Anne-Kız ve Baba-Oğul Gençlik Kampı düzenlenmektedir.

Engelsiz Kamp
Engelsiz kamplarımızın hedefi, engelli gençlerimizin sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamaktır. Projenin amacı engelli gençlerin, sosyal açıdan kendilerini geliştirebilecekleri ve eğlenebilecekleri sıcak bir yuva oluşturmaktır.
Bu kapsamda 2.542 dezavantajlı genç çeşitli illerde kampa katılmıştır. Ayrıca 1.253 engelli gencimize de kamp yapma imkânı verilmiştir.

108

FAALİYET RAPORU 2019

Yurt Dışı Türkler Kampı
Yurt dışında doğup büyüyen Türk gençlerinin kaynaşmalarını sağlamak, dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendirmek ve vatan hasretlerini bir nebze dindirmek, Türk kültürünü yerinde görmelerini
sağlamak amacıyla düzenlenmektedir.

Temel İlk Yardım ve Sağlık Bilinci Kampı
Gençlerin ilk yardım konusunda bilinçlendirilmesi ve farkındalık oluşturulması amacıyla düzenlenmektedir.

Umut Kampı
Gençlerin terör örgütlerinin her türlü zararlı faaliyetlerinden uzak tutulması, sosyal ihtiyaçlarının
terör örgütleri tarafından istismar edilmesinin önlenmesi, milli birlik beraberlik duygularının pekiştirilmesi ve hedef kitlenin, terör örgütlerinin eleman temin etme faaliyetleri hakkında bilgilendirilmesi amacıyla kamplar düzenlenmektedir.
“Bölücü Faaliyetlere Yönelik Eylem Planı” çerçevesinde terörden etkilenen gençlere yönelik çeşitli
illerimizde yer alan gençlik kamplarında “Umut Kampı” projesi gerçekleştirilmiştir.
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Eğitim-Öğretim Dönemi Gençlik Kampı
Eğitim ve öğretim yılı devam ederken orta öğretim öğrencilerinin hafta sonlarını çeşitli faaliyetler
yaparak kaliteli vakit geçirdikleri zaman ve mekânı oluşturmak ve gençlik kamplarının yıl boyunca
kullanılmasını sağlamak amacıyla düzenlenmektedir.

Sosyal Uyum Kampı
Ülkemizde misafir edilen Suriyeli gençlerle gençlerimizin kaynaşmaları ve birbirlerinin kültürlerini
yakından tanıma fırsatı bulmalarını sağlamak amacıyla düzenlenmiştir.
Kampta Suriyeli misafir gençlere dair önyargıları ortadan kaldırmak, ensar-muhacir kardeşliğine
vurgu yaparak iki ülke arasındaki tarihi kader birliğinin altını çizmek ve iki ülkenin gençleri arasında
kardeşlik bağları oluşturmak hedeflenmiştir.
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Bağımlılık ile Mücadele Kampı
Gençlerin bağımlılık konusunda bilgilendirilmesi, bağımlılık alanında önleme ve sosyal uyum süreçlerine yönelik olarak bilimsel temellere dayanan yenilikçi uygulamaların gençlere aktarılması,
sigara, alkol ve uyuşturucu gibi zararlı maddelerin tüketiminin en aza indirilmesi, sağlıklı bir nesil
ve toplumun oluşmasına zemin hazırlanması amacıyla Yeşilay iş birliğinde düzenlenmektedir.

Uluslararası Genç Gönüllülük Kampı
İslam İşbirliği Teşkilatı iş birliğinde Türkiye, Cezayir, Afganistan, Tunus, Azerbaycan, Kırgızistan,
Mısır, Endonezya, Irak, Somali, Sudan, Fas, Pakistan, Malezya gibi birçok ülkeden gençlerin katıldığı
kamp, gönüllülük bilincinin oluşturulması, Türk tarihinin ve kültürünün tanıtılması amacıyla düzenlenmektedir.
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Üstün Yetenekliler Kampı
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bilim ve Sanat Merkezinde eğitim hayatını sürdüren üstün zekâlı öğrenciler için düzenlenmektedir.
Kampa katılan gençler için inovasyon fikirleri istasyonu, kampta makine teknolojileri, oyun programlama ve edebiyat söyleşileri gibi etkinlikler düzenlenmektedir. Kamp süresi boyunca “Python
Programlama Dili” adlı eğitim ile gençlere kampta bir programlama dili verilmektedir.
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Çanakkale 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
katkı sağlamak amacıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden gelen gençlerin katılımıyla düzenlenmektedir. Bu doğrultuda 2017, 2018, 2019 yıllarında 10.000’in üstünde gencimiz kampa katılmıştır.
Ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden gelen gençlerimiz ulusal dönem yaz kamplarında çeşitli
illerde misafir edilmiştir. Kamp boyunca çeşitli aktiviteler ve sportif faaliyetler ile Türkiye’de yaşayan kardeşleriyle kaynaşmaları sağlanmıştır.
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Uluslararası Gençlik Medya Kapasite Geliştirme Kampı
İslam İşbirliği Teşkilatı’na üye olan ülkelerden gelen gençlerle gençlerin medyayı etkin kullanması,
Türk kültürünün tanıtılması ve kültürlerarası kaynaşmanın sağlanması amacıyla düzenlenmektedir.
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EĞİTİMLER VE SOSYAL FAALİYETLER
Türkiye Ulusal Gençlik Konseyi
Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 215 inci maddesi
ile Türkiye Ulusal Gençlik Konseyi’nin statüsü tanımlanmıştır.
Gelişmiş ülkelerin hemen hemen tamamında gençlik organizasyonlarını bir araya getiren ve hem bu
organizasyonları hem de gençliği temsil eden gençlik üst yapı kuruluşları uzun yıllardır varlıklarını
devam ettirmektedir.
Ulusal Gençlik Konseyi’nin kurulmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Kapılar Kapanmasın
Genç hükümlülerin yeniden hayata uyumlarını, sosyalleşmelerini sağlamak, tutukluluk süreleri bittiği zaman adaptasyon sorunu yaşamalarının önüne geçmek, ilgi, istek ve becerileri doğrultusunda
hobiler edinerek serbest zamanlarını değerlendirmelerini sağlamak ve suça tekrar karışmalarını
önlemek amacıyla eğitsel, kültürel, sosyal ve gönüllülük faaliyetleri ile sportif etkinlikler gerçekleştirerek rehberlik ve danışmanlık hizmetinin verildiği projedir.
2019 yılında çocuk eğitim
evinden 275 genç, çocuk kapalı cezaevinden 250 genç ve
kadın ile kapalı cezaevinden
310 genç yararlanmıştır.
2015 yılında pilot uygulama
olarak Ankara Sincan T Tipi
Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda pilot uygulama ile projenin
ülke genelinde uygun görülen
Ceza İnfaz Kurumlarında yaygınlaştırılması kararlaştırılmış olup bu kapsamda ceza
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ve infaz kurumlarındaki tutuklu ve hükümlüler ile denetimli serbestlik yükümlülerine yönelik eğitsel,
sosyal, kültürel, sportif faaliyetler düzenlenmesini içeren Adalet Bakanlığı ile İşbirliği Protokolü imzalanmıştır.
Protokol ile proje, Ankara Sincan Ceza İnfaz Kurumu Kampüsündeki 3 cezaevi müdürlüğü ile 22
ilde bulunan çocuk eğitim evi, çocuk kapalı cezaevi ve kadın kapalı ceza infaz kurumlarını kapsayacak
şekilde genişletilmiştir.
2019 yılında 23 ilde gerçekleştirilen eğitsel, sosyal, kültürel, sportif ve gönüllülük faaliyetlerinden
toplam 3.740 tutuklu, hükümlü ve yükümlü yararlanmıştır.
2020 yılında eğitsel, sosyal, kültürel, sportif ve gönüllülük faaliyetleri gerçekleştirilecek iller ve ilgili
çocuk eğitim evleri, çocuk ve gençlik kapalı ceza infaz kurumları, kapalı ceza infaz kurumları ve denetim serbestlik müdürlükleri belirlenmiş olup projenin uygulanmasına devam edilecektir.

Gençlik Ruh Sağlığı Alanında Yürütülen Çalışmalar
Sağlık Bakanlığının başlattığı Gençlik Ruh Sağlığı çalışmalarının desteklenmesi amacıyla Bakanlığımızca çeşitli faaliyetler düzenlenmektedir. Gençlik ve Ruh Sağlığı seminerlerinin ilki Şizofreni
Dernekleri Federasyonu ortaklığında Bakanlığımız konferans salonunda 26 Şubat 2019 tarihinde
gençlik merkezleri gençlik çalışanları, öğrenci yurtlarında görevli psikolog, sosyolog, sosyal çalışmacı ve yurt yönetim memurları ile Bakanlığımız uzman ve uzman yardımcılarına yönelik olarak
gerçekleştirilmiştir.
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Söz konusu farkındalık eğitiminde gelişim dönemleri içinde gençliği tanımak ve yaşam boyunca ruh
sağlığında dayanıklı, gönüllülük faaliyetlerine katılan gençlerin yetişmesine katkı sağlayacak konu
başlıklarına değinilmiştir.
Bununla birlikte; Bakanlığımızca Gençlik Ruh Sağlığı kurumlar arası toplantısına ev sahipliği yapılmıştır.

Gençlerden Ecdada Mektup 1919
13-17/18-21/22-29 yaş kategorilerinde düzenlenen yarışmaya 185.000 genç başvurmuştur.
1 Ocak-31 Mart tarihleri arasında düzenlenen yarışma kapsamında katılımcı gençler, milli mücadele
dönemi ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak milli mücadeleyi başlatmasının 100. yılı
konularında mektup yazmışlardır.
13-17 yaş kategorisi Türkiye birincisi Çanakkale’den İclal Yılmaz, ikincisi Kocaeli’den Zülal Çavdar,
üçüncüsü Ordu’dan Süheyla Elma; 18-21 yaş kategorisi Türkiye birincisi, İzmir’den Hande Çatalkaya, ikincisi ve üçüncüsü Kırşehir’den Şahinde Esen ile Muhammet Alparslan Türkel, 22-29 yaş
kategorisi Türkiye birincisi, Konya’dan Hanife Rana Tekin, ikincisi Van’dan Hüseyin Hakan, üçüncüsü
Tekirdağ’dan Elif Yılmaz olmuştur.
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Anadolu Mektebi Yazar Okumaları
Milli ve manevi değerlerimize sahip çıkan, kültür ve medeniyetimizin gelişmesine katkı sunmuş yazarların tüm eserlerinin okunarak, her bir eser üzerine değerlendirme yapılması, okuma sonuçlarının yazı ve konuşma ile ifade edilmesi amacıyla belirlenen illerde gerçekleştirilen programa farklı
şehirlerden seçilen 1.011 öğrenci katılmıştır.
Proje kapsamında 2019 yılında Adana, Amasya, Düzce, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Kocaeli, Nevşehir, Samsun, Trabzon ve Van illeri ile Kırgızistan’da programlar düzenlenmiştir.
Belirlenen yazarların kitaplarını, biyografilerini inceleme imkânı bulan gençlerimiz edindikleri bilgileri
seminer şeklinde katılımcılara aktarmaktadırlar.
Bu kapsamda Samiha Ayverdi, Mehmet Akif Ersoy, Tarık Buğra, Necip Fazıl Kısakürek, Cengiz Aytmatov, Cengiz Dağcı gibi ünlü yazarların eser okumaları gerçekleştirilmiştir.

TRT SPOR 2

1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 190 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi kapsamında; olimpik, paralimpik ve deafolimpik branşları temsil eden spor dallarının yoğun olarak yayınlanması ile bu branşlara ait sporcuların hayatını takip eden ve yansıtan, sporu teşvik eden ve gençleri spora yönlendiren programların hazırlanması ve yayınlanması, Türk spor hayatının ve amatör
branş federasyonlarının desteklenmesi amaçları ile Bakanlığımız ile Türkiye Radyo ve Televizyon
Kurumu Genel Müdürlüğü arasında TRT SPOR 2 televizyon kanalı için yapılacak olan işbirliği protokolü imzalanmıştır.
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Gençlik Radyosu
Eğitici ve öğretici yayın çizgisiyle gençlere rol model
olacak konuklar ağırlanarak, Bakanlığımızın faaliyet
alanlarına ilişkin konular ile hizmetlerimize ilişkin duyuruların yapıldığı Gençlik Radyosu 26 Ocak 2019 tarihinden itibaren faaliyete başlamıştır.
Gençlik Radyosunun teknolojik alt yapısı ve ekipmanları iyileştirilerek ulusal festivallere vb. etkinliklere katılarak canlı yayın yapabilecek yeterliliğe ulaştırılmıştır. Söz konusu etkinliklerin gerçekleştiği alanlarda
radyo canlı yayınlar ve etkinliklere katılan gençler ile
canlı röportajlar yapılmaktadır.

Hızlı Ayaklar Çizgi Filmi
Bakanlığımızın desteğiyle hazırlanan, eğlendirici ve eğitici unsurları içinde barındıran ve Türkiye’nin
ilk spor temalı çizgi filmi Hızlı Ayakların tanıtımı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile milli sporcular ve ünlü
isimler ile birlikte çok sayıda çocuk ve gencin katılımı ile yapılmıştır.
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35. Marmara Üniversitesi Türk Müziği Topluluğu Konseri
Bakanlığımız tarafından, ülkemizin kültür ve sanat birikimini gençlerin etkin katılımıyla geliştirmeyi
hedefleyen, kültürel mirasımızı tanıtıcı çalışmaları destekleyen proje ve faaliyetler yürütülmekte
ve desteklenmektedir. Bu bağlamda, Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi’nde 26 Kasım
2019 tarihinde saat 19:30’da gönüllü akademisyen, öğretmen ve üniversite öğrencilerinden oluşan
75 sanatçının yer aldığı Marmara Üniversitesi Türk Müziği Topluluğu’nun yorumlarıyla yurdumuzdan ezgilerin genç sanatseverlerle buluştuğu bir konser programı gerçekleştirilmiştir. Söz konusu programa Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Mustafa Varank, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan davetliler ile üniversite ve lise öğrencileri katılım
gösterdi.

29 Ekim Farkındalık Koşusu
2019 yılında engelli bireylerimiz ve özel sporcularımızla birlikte 29 Ekim Farkındalık Koşusu gerçekleştirilmiştir.
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İstanbul’dan başlayan ve Ankara’da tamamlanan koşu güzergâhında bulunan 6 ilimizde belirlenen
temalar doğrultusunda programlar icra edilmiştir.

Şampiyonlar Filmi Galası
Zihinsel engelli gençlerin basketbolla değişen hayatlarını anlatan “Şampiyonlar” filminin galası milli
sporcular ve gençlerin katılımıyla Bakanlığımızda gerçekleştirilmiştir.

121

FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

Kültür ve Sanat Yarışmaları
Şiir, tiyatro ve Türk müziğinin gençlerimiz arasında yaygınlaşması, benimsenmesi ve gençlerimizin
sanata sahip çıkan bireyler olarak yetişmesi amacıyla kültür ve sanat yarışmaları adı altında 2019
yılında ‘Hayallerini Sahneye Taşı’ sloganıyla tiyatro, ‘Bir Şiir Bir Nefes’ sloganıyla şiir okuma, ‘Sahne
Sırası Sende’ sloganıyla Türk müziği, ‘Kim Bilir’ sloganıyla bilgi yarışmaları düzenlenmektedir.
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Gençler Arası Tiyatro Yarışmasında ‘Değerler Eğitimi’ konusunda gençler tarafından yazılan özgün
senaryolar sahneye taşınmaktadır. Gençler Arası Şiir Okuma yarışmasında ‘Milli Mücadele, Vatan
Sevgisi, Şehitlik ve Bağımsızlık Temalı’ şiirler okunmaktadır. Gençler Arası Türk Müziği yarışmasında
Türk Halk Müziği-Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Müziği dallarından eserler seslendirilmektedir. Gençler Arası Bilgi yarışmasında ise; genel kültür, tarih, spor kültürü, sayısal mantık, sanat ve
güncel konulara ilişkin hazırlanan sorular gençlere yöneltilmektedir.
Yarışmaların il birinciliği aşamaları Ocak-Şubat, bölge finalleri Mart-Nisan aylarında ve Türkiye Finalleri ise 30 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında Bakanlığımız Konferans Salonunda yapılmıştır.
Yarışmalara 81 ilden katılım sağlanmakta olup bu yıl toplamda 34.000 gence yeteneklerini sergileme fırsatı sunulmuştur.

Farkındayız
14 Mayıs 2018 tarihinde 5’i Bakanlık 9’u ilgili
kamu kurum ve kuruluşlarının katılımlarıyla geniş
kapsamlı bir toplantı gerçekleştirilerek Bilgisayar
Oyunlarında İslam Düşmanlığı İle Mücadele konusundaki çalışmaların “Farkındayız” projesi adı altında yürütülmesi kararı alınmıştır.
Bilgisayar oyunlarındaki İslam karşıtlığına yönelik
çalışmalar genişletilerek; çizgi film, sinema filmi,
dizi film, animasyon, müzik gibi görsel, işitsel ve
yazılı eserlerdeki İslam düşmanlığı ve milli, manevi
ve ahlaki değerlerimize zarar verici içerikleri de kapsayan http://farkindayiz.gov.tr/ web sitesi Bakanlığımızca kurularak erişime açılmıştır.
Site içeriğinde milli, manevi ve ahlaki değerlerimizi tahrip etmek amacıyla dijital oyunlar, çizgi filmler, sinema filmleri, animasyonlar, diziler, şarkılara yönelik sistematik biçimde her biri için ayrı ayrı
yer verilen kategoriler oluşturulmuştur.
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 çevrimiçi taciz, siber zorbalık, algı yönetimi, propaganda, dini ve kültürel
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değerlere hakaret, şiddet ve cinsel içerikli yayınlar gibi risklerin muhtemel olumsuz etkilerinin
azaltılması, karşı karşıya oldukları eserlerdeki zarar verici içerikler konusunda bilgilendirilmeleri,
farkındalıklarının arttırılması amaçlanmaktadır.
Farkındayız Projesi kapsamında farkındalık ve bilinçlendirme çalışmalarını arttırmak amacıyla ortaokul, lise, üniversite öğrencileri ve aileler olmak üzere 4 gruba yönelik eğitim programı içerikleri
hazırlanmıştır. Eğitim programlarını desteklemesi amacıyla gençlik merkezlerinde görevli gençlik
liderlerine yönelik eğitici eğitimleri gerçekleştirilmiştir.
2019 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 ilk
altı ayda 39.637 ve ikinci altı ayda 46.105 kişiye ulaşılmıştır.
Ayrıca konu ile ilgili hazırlanan kısa animasyon filmi 1.050.000 kişi tarafından izlenmiş ve
farkindayiz.gov.tr internet sitesi 650.000 kişi tarafından ziyaret edilmiştir.

Sınırsız Futbol
Avrupa’da ve ülkemizde dağınık halde yaşayan Nogay Türklerinin sportif bir etkinlik etrafında bir
araya gelmesinin sağlanmasının yanı sıra hem kendi aralarındaki hem de ülkemiz ile olan bağlarını
kuvvetlendirip ortak kültür, tarih, din ve medeniyet geçmişimizi günümüzde de koruyarak gelecek
nesillere aktarmak amacıyla düzenlenen projedir.
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Turnuvaya Rusya, İsveç, Norveç, Hollanda, Almanya, Romanya ve Türkiye’de yaşayan Nogay Türkleri
katılım sağlamıştır.
16 Kasım 2019 tarihinde karşılaşmalar gerçekleştirilmiş turnuvanın şampiyonu belirlenmiştir. Ardından kapanış yemeği programında katılımcılara madalya ve kupa verilmiştir. Törenden sonra Türk
dünyasında özel bir yeri olan Sultanbek Arslanbekov tarafından bir konser verilmiştir.
Turnuvanın ardından Nogay Türkleri için düzenlenen şehir gezisi ile Side Antik Kenti, Apollon Tapınağı, Manavgat Şelalesi, Alanya Kalesi, Dim Çayı, Dim Barajı gezi güzergâhına göre katılımcılara
Antalya ilinin doğal güzelliklerinin yanında geçmiş medeniyetlerden kalan mimari eser ve kalıntıları
tanıtılmıştır.

Sağlıklı Pedallar
Gençlerin sağlıklı gelişimini desteklemek, gençlerde çevre bilinci oluşturmak, dezavantajlı gençlere
yönelik faaliyetleri desteklemek ve sporu teşvik etmek, tabana yaymak ve yaygınlaştırmak ve bisiklet sporunun tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla proje gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında
Ankara, Ağrı ve Manisa’da 150 başarılı ve dezavantajlı gence bisiklet dağıtılmıştır.
Bu sayede gençlerin sağlıklı gelişimine yönelik katkıda bulunulmuş olup bisiklet kullanımı teşvik edilerek gençlerde doğaya zarar vermeyen ulaşım biçimlerine yönelme ve çevre bilinci oluşması konularında farkındalık sağlanmıştır.

Gençlink
Gençlink, girişimcilik, staj ve mentörlük başlıkları altında oluşturulan web platformudur. Proje kapsamında; girişimcilik konusunda KOSGEB ile protokol yapılmış olup diğer başlıklara ilişkin çalışmalar
da devam etmektedir.

İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST)
İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) ilk kez 2018 yılında düzenlenmiştir. İkincisi ülkemizin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelerin katılım
ve destekleriyle 17-22 Eylül 2019 tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanında gerçekleştirilmiştir.
Festival ile Türkiye’nin teknoloji üreten bir topluma dönüşmesi hedeflenmektedir. Festivalde 2019
yılında “Ayakları Yere Basmayan Tek Festival” ve “Milli Teknoloji Hamlesi” sloganları kullanılmıştır.
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Türkiye’nin gelişmesi ve her alanda bağımsızlığını güçlendirmesi hedefleri doğrultusunda milli ve
özgün teknolojik ürün ve sistemler geliştirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar “Milli Teknoloji
Hamlesi” olarak tanımlanmıştır.

Bu çalışmaların artarak devam etmesi, gençlerimizin milli ve yerli teknolojileri yerinde görmesi,
incelemesi, Bakanlığımız faaliyetlerinin tanıtılması amaçlarıyla TEKNOFEST’e paydaş olarak katılım
sağlanmıştır.
Bakanlığımız; gençlerimizin milli ve yerli teknolojileri yerinde görmesi, incelemesi, faaliyetlerimizin
tanıtılması amaçlarıyla 300 m2 büyüklüğünde stant açmıştır.
Bakanlığımızca açılan stantta çeşitli aktivite ve etkinlikler gerçekleştirilmiştir. “Kod Adı 2023”
Projesi ve “DeneYap Atölyeleri” kapsamında elektronik ve robotik kodlama, arduino, web ve mobil
uygulama geliştirme, maket uçak yapımı faaliyetlerinin yanı sıra 2019 Gönüllülük Yılı kapsamında
gönüllü olarak neler yapılabileceği, neden gönüllü olunması gerektiği konusunda gençlerimize bilgi
verilmiştir.
Dünyanın en hızlı araçlarının yarıştığı milli teknoloji hamlesi sloganıyla, çocuklarda ve gençlerde
havacılık, uzay ve teknoloji konularına ilgi uyandırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan
TEKNOFEST, organizasyonun paydaşlarından olan Bakanlığımız tarafından 23 ilimizden seçilen
16.931 gencin de yer aldığı binlerce ziyaretçinin katılımıyla gerçekleşmiştir.
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Sanayinin Çırakları Geleceğin Yıldızları
Mesleki eğitim merkezlerinde çıraklık eğitimi görmekte olan 12-19 yaş arası serbest zamanlarını
faydalı bir şekilde değerlendirebilecekleri imkânlardan yoksun gençlere sportif, sosyal ve kültürel
faaliyet alanı temin etmek, yetenek ve potansiyellerinin keşfedilmesine ve geliştirilmesine katkı
sağlamak amacıyla uygulanan projedir.

5 Kasım-18 Aralık 2019 tarihleri arasında İstanbul, Kocaeli, İzmir, Antalya, Adana, Mersin ve Ankara illerinde gerçekleştirilen projeye 3.200 genç katılım sağlamıştır.
Proje kapsamında mesleki eğitim merkezlerinde çıraklık eğitimi görmekte olan ve sanayide çalışan
gençlerden; 7 asil 2 yedek olmak üzere toplam 9 kişilik takımlardan ve 1 antrenörden oluşan 64
takım arasında eliminasyon sistemiyle bir futbol turnuvası düzenlenmiştir.

İthal Spor Malzemelerinin Yerlileştirilmesi
Ülkemizde çeşitli spor faaliyetlerinde kullanılan malzemelerin büyük bir bölümü yurt dışında üretilmekte ve yüksek fiyatlarla ithal edilmektedir. Böylelikle büyük miktarda kaynak yurt dışına aktarılmaktadır. Bu anlamda ülkemizin potansiyeline bakıldığında ithal edilen birçok spor malzemesinin
çok daha düşük maliyetlerle yerli imkânlarla üretilmesinin mümkün olacağı değerlendirilmektedir.
Bakanlığımızca sporun yaygınlaştırılması, ithal malzeme yerine daha düşük fiyatlarla ihtiyaç duyulan spor malzemelerinin yerli kaynaklardan temini ve uzun vadede dünya piyasasına ihracatının
da ülkemizde yapılabilmesi amacıyla bu proje başlatılmıştır. Bu kapsamda Bakanlığımız, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı ile ortaklaşa bir çalışma yürütmektedir.
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Proje kapsamında başlangıç olarak modern pentatlon silahından 2 farklı model ve hedef sistemlerinden 2 farklı model olmak üzere prototiplerinin üretilmesi çalışmaları başlamış bulunmaktadır.

Sosyal Fayda Zirvesi
İklimimiz hızla değişirken, artan eşitsizlikler ve bunlara bağlı krizler, göçler arasında toplumların
daha dayanıklı ve sürdürülebilir bir şekilde inşa edilmesine odaklanan Sosyal Fayda Zirvesi’nde
Birleşmiş Milletler‘in 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında 25 Ekim 2019 tarihinde İstanbul’da düzenlenen zirve kapsamında Bakanlığımız tarafından yürütülen Gönüllülük temalı
projelerin tanıtımı gerçekleştirilmiştir.

3. Türk Konseyi Gençlik Festivali
Türk Konseyi üye ülkelerin gençlik alanındaki etkin işbirliğini artırarak, gençlik politikaları konusunda bilgi paylaşımına katkı sağlamak, Türkçe konuşan ülkeler arasında kültürel kaynaşma sağlamak
ve Türk Konseyi ülkelerinin ortak değerlerini tanıtmak amacı ile 02-06 Aralık 2019 tarihleri arasında İstanbul’da Türk Konseyi 3. Gençlik Festivali gerçekleştirilmiştir.
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Festivale Türk Konseyi üyesi olan Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan’dan
20’şer, misafir ülkeler Macaristan, Türkmenistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden ise 10’ar
katılımcı davet edilmiştir. Ülkemizin ilk defa ev sahipliğini yaptığı Türk Konseyi 3. Gençlik Festivali, şu
ana kadar yapılan Türk Konseyi festivalleri arasında en yoğun katılımlı festival olmuştur.
Festival programı kapsamında atölye çalışmaları yapılmış, ortak tarih-ortak kültür konulu bir panel
gerçekleştirilmiş, ülke temsilcileri gençlik alanında ülkelerinin yaptıkları faaliyetleri ve çalışmaları
anlatmış, İstanbul gezisi ve gençlik merkezi ziyareti gerçekleştirilmiştir. Gala gecesinde ise üye ülke
katılımcılarının kendi kültürlerini ve geleneklerini yansıtan sahne performansları sergilenmiştir.

Kudüs-2018 İslam Dünyası Gençlik Başkenti
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın mütevelli heyeti onursal başkanlığını üstlendiği, “Kudüs-2018 İslam Dünyası Gençlik Başkenti” programının devir teslim töreni, 11 Mart 2019
tarihinde İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) tarafından Filistin Gençlik ve Spor Yüksek Konseyi
ile Bakanlığımız işbirliğinde gerçekleştirilmiştir. Kudüs’ün 2018 yılında üstlendiği İslam Dünyası
Gençlik Başkenti unvanı, sembolik anahtar teslimiyle 2019 yılında Katar’ın başkenti Doha’ya devredilmiştir.
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Avrupa Spor ve Kültür Festivali - ASKFest
Avrupa Spor ve Kültür Festivali-ASKFest, Türkiye ve Almanya arasındaki diyalog ve işbirliğinin
geliştirilmesi maksadıyla, 28-30 Haziran 2019 tarihlerinde Hamm Belediyesi ile Bakanlığımız,
Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı
iştiraklerinde düzenlenmiştir.
“Birlikte Spor Yap – Birlikte Eğlen – Birlikte Yaşa” “Terin rengi yoktur!” sloganıyla yola çıkan
ASKFest etkinliğinde; futbol, basketbol ve voleybol turnuvaları, mini golf, tenis, badminton, kaykay,
tırmanma parkurları, masa tenisi, frizbi atışları, E-spor, zeka oyunları, milli ve geleneksel güreş,
okçuluk yarışmaları, aşık oyunu, trambolin, bowling ve langırt gibi oyunlar Türk-Alman sporcular
tarafından icra edilmiştir.
Bakanlığımızın Lippepark Festival alanında yaklaşık 100 m2’lik bir tanıtım çadırı ile yer almış, gençlik merkezlerimizde gerçekleştirilen ebru gösterisi, robot gösterisi, kaligrafi sanatı vb. etkinliklerin
tanıtımının yapılmış; “2019 Gönüllülük Yılı” na ilişkin tanıtım filmimiz festival süresinde yayınlanmış;
“Damla Projesi” gönüllülerinin aktif katılımlarıyla projeye ilişkin bilgilendirmede bulunulmuş; Bakanlığımız yayınları sergilenmiş ve ücretsiz olarak katılımcılara dağıtılmıştır.

UNICEF Fotoğraf Sergisi (ABD-Fransa)
Bakanlığımız ile UNICEF Türkiye işbirliğinde yürütülmekte olan “Sosyal Uyum ve Gençlik Katılımı
Projesi” dâhilinde İran asıllı Fransız fotoğrafçı Reza Deghati tarafından İstanbul, İzmir ve Gaziantep
şehirlerinde Türk ve Suriyeli çocukların katılımları ile gerçekleştirilen fotoğrafçılık atölyelerinde çekilen fotoğraflar 20-24 Mayıs 2019 tarihleri arasında “Rêve d’avenir”(Gelecek Hayali) başlığında
Paris’te; 10 Haziran 2019 tarihinde New York’ta bulunan UNICEF Genel Merkezi’nde sergilenmiştir.

Sivil Toplum Kuruluşları (STK) İle İlişkiler
İşbirliği Toplantıları
81 İlden gençlik alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla gerçekleştirilen Sivil Toplum Kuruluşları ile İşbirliği Toplantıları Projesi ile STK-Kamu işbirliğine ilişkin önemli adımlar
atılmış ve ortaya çıkan ortak çalışma kültürünün korunmasına ilişkin niyet birlikteliği sağlanmıştır.
Oluşturulan ortak çalışma kültürüne süreklilik kazandırmak, gençlik alanında faaliyet gösteren
STK’lar ile gençlik merkezlerimiz arasında bilinirlik, işbirliği ve koordinasyon sağlamak amacıyla 81
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ilde bulunan gençlik merkezlerimizde STK temsilcileriyle işbirliği ve istişare toplantılarının düzenlenmesi öngörülmüş ve gerçekleştirilmeye başlanılmıştır.
Söz konusu işbirliği ve istişare toplantılarına Bakanlığımız temsilcileri ile gençlik alanında faaliyet
gösteren STK temsilcileri gençlik merkezlerimizle 4 ayda bir olacak şekilde istişare ve işbirliği
toplantıları gerçekleştirmesi planlanmıştır.
Toplantılar 66 ilimizdeki gençlik merkezlerimizde yapılmış olup 2019 yılında 1.205 STK temsilcisi
ile gerçekleştirilmiştir.

Sivil Toplum Kuruluşları ile 2019 Yılı Gençlik Zirvesi
81 ilden gençlik alanında faaliyet gösteren STK’ların katılımıyla gerçekleştirilen Sivil Toplum Kuruluşları ile İşbirliği Toplantıları Projesi ile STK-Kamu işbirliğine ilişkin önemli adımlar atılmış ve faydalı
sonuçlar elde edilmiştir.
Sivil Toplum Kuruluşları ile 2019 Yılı Gençlik Zirvesinde; Sivil Toplum Kuruluşları ile İşbirliği Toplantıları Projesi kapsamında Gaziantep, Diyarbakır, Mardin, Antalya, Adana, Kocaeli, Bursa, Tekirdağ,
İzmir, Afyon, Erzurum, Van, Elâzığ, Trabzon, Samsun, Çankırı, Konya, Kayseri, Nevşehir, Ankara ve
İstanbul olmak üzere 21 ilde bölge çalıştayları düzenlenmiş ve saha araştırmaları yapılmıştır. Bu
çalıştaylara, farklı bölgelerde gençlik alanında faaliyet gösteren STK temsilcileri davet edilmiştir.
Böylece, 81 ildeki yaklaşık 1.650 STK temsilcisi çalıştaylara katılım sağlamıştır.
Çalıştaylara katılan STK temsilcileriyle,
Yasal düzenlemeler ve bürokratik süreçler,
Kurumsal faktörler,
Dış faktörler,
Dış paydaş ilişkileri
başlıklarında paylaşımda bulunulmuş olup derinlemesine analiz yapılabilmesi için bu 4 temel başlık
da 10 alt başlığa bölünmüştür.
Ayrıca çalıştaylara katılan 1.650 STK temsilcisinin 975’i yarı yapılandırılmış anketi doldurmuştur.
Daha sonra, çalıştaylarda sözlü ve yazılı olarak dile getirilen konulardan, anket araştırmasından ve
ikincil kaynaklardan elde edilen nitel ve nicel veriler değerlendirilerek 7 coğrafi bölgeye özgü 7 adet
“Sivil Toplum Kuruluşları Araştırma Raporu” hazırlanmıştır. Raporlar akademik ve idari ihtiyaçları
karşılayacak, gençlik alanında yürütülecek faaliyetlere ışık tutabilecek mahiyette, bölgesel ve ulusal düzeyde alanında ilk defa hazırlanan raporlar olma özelliğini taşımaktadır.

131

FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

HAREKETLİLİK PROJELERİ
Şehirler ve Kültürler-Yörelerimiz
14-29 yaş aralığında olan dezavantajlı gençlerin tarihi ve kültürel yönden zengin çevre iller ile kendi
il ve ilçelerini daha yakından tanımalarını, buralarda yaşayan akranlarıyla tanışmalarını sağlamak ve
gençler arasında diyaloğun arttırılmasına katkı sunmak amacıyla 7 ilde (Adana, Antalya, Gaziantep,
Mersin, İzmir, Kocaeli ve Şırnak) Şehirler ve Kültürler-Yörelerimiz Projesi gerçekleştirilmiştir.

Her bir etkinlik günübirlik ve konaklamasız programlar halinde gerçekleştirilmiştir. Programlar, her
il için ilin tarihi, dini, sosyal ve kültürel yapıları göz önünde bulundurularak ayrı ayrı hazırlanmıştır.
Gerçekleştirilen programlar ile katılımcı gençler, bir gün boyunca merak ettikleri ve daha önce görme fırsatı elde edemedikleri yerleri ziyaret etmiştir.
Profesyonel turist rehberler eşliğinde, kültürel açıdan zengin programlar çerçevesinde görülen
yörenin milli, manevi ve kültürel özelliklerinin tanıtılması ve kültürel, manevî, sosyal içerikli olayların
gençlere aktarılması sağlanmıştır.
Projeye 2019 yılında 11.854 kişi katılım sağlamıştır.
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Biz Anadoluyuz
Daha önce İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen Biz Anadoluyuz projesi 2018 yılı Aralık ayı itibarıyla Bakanlığımız koordinasyonunda yürütülmeye başlanmıştır.
Biz Anadoluyuz projesi ile; farklı çevrelerden 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 oluşturulması ve gençlere tarihi ve kültürel mirasımızın aktarılması amaçlanmaktadır.

Projede yer alan kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler ile gençlerin problem çözme ve sosyal becerilerinin geliştirilmesi hedeflenerek; gençlere iletişim, takım çalışması, gönüllülük, sosyal sorumluluk, sağlıklı yaşam, israfı önleme, doğa, hayvan sevgisi ve çevre bilinci gibi pek çok konuda farkındalık
oluşturulmaktadır.
2019 yılında 12-15 yaş aralığında 40 genç ile 4 Biz Anadoluyuz gönüllüsü ve 4 öğretmen olmak
üzere toplam 48 kişilik gruplar halinde uygulamaya konulmuştur.
22 Şubat- 16 Aralık 2019 tarihleri arasında 16’sı İstanbul-Çanakkale özel programı olmak üzere,
toplam 220 program gerçekleştirilmiş olup 13.258 katılımcı genç projeden faydalanmıştır.
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Biz Anadoluyuz Projesi Eğitmen Eğitimi
05-08 Nisan 2019 tarihlerinde; Ankara’da 84 katılımcı ve 7 eğitmen olmak üzere toplam 91 kişi ile
Biz Anadoluyuz Projesi Eğitmen Eğitimi gerçekleştirilmiştir.
Eğitim programı kapsamında; çok kültürlü ortamlarda ergenlerle çalışma etiği, ergenlerde kültürler arası karşılaşmaları yönetme etiği, ölçme ve değerlendirme, liderlik eğitimi, ilk yardım eğitimi ve
farklı kültürlerle çalışırken gönüllülük konu başlıklarında eğitimler gerçekleştirilmiştir.
Eğitim, gençlik merkezi müdürlerine ve gençlik liderlerine yönelik olarak da düzenlenmiştir.
Gençlik merkezi müdürlerine;
İletişim
Gönüllülük yönetimi
Kriz yönetimi
Ölçme ve değerlendirme
Gençlik liderlerine;
İletişim
Gönüllülük yönetimi, gençlik çalışmaları
Öğrenme ve deneyimsel öğrenme, kriz yönetimi
Ergenlerle çalışma etiği
Drama çalışması
Yaygın eğitim yöntemi ile çok kültürlülük
İlk yardım
Ölçme ve değerlendirme
konularında eğitimler verilmiştir.

Genç Kâşifler Treni
Balkan coğrafyasında yer alan ülkeler ile uzun yıllara dayanan tarihi ilişkilerimiz ile sosyal ve kültürel bağlarımızın daha da güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen ve tren yolculuğu etrafında şekillenen, eğitsel, sosyal ve kültürel boyutları olan bir hareketlilik projesidir.
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Gençlerimizin bu ülkeleri tanımasına yardımcı olmak ve tarih bilinçlerine katkı sunmak, farklı sosyal
ve kültürel ortamlardan gelen gençlerin birbirleri ile kaynaşmalarını sağlamak amaçlanmaktadır.
13 gün süreli program ile gençlerin Osmanlı İmparatorluğu coğrafyası içerisinde yer alan ülkeler
ile akraba topluluklarının bulunduğu ülkelerin tarihi değerlerini ve doğal güzelliklerini görmeleri ve
tarih bilincini artırmaları hedeflenmiştir.
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Proje 18-30 Ekim 2019 ve 04-16 Kasım 2019 tarihleri arasında iki dönem halinde uygulanmış olup
toplamda 240 gencimiz katılım sağlamıştır.
Katılımcılara tarih, siyaset bilimi ve Balkanlardaki Osmanlı tarihi konulu seminerler verilmiş ve
ziyaret edilen yerler yerel rehberler tarafından gençlere tanıtılmıştır.
Program 1. Gün İstanbul (Sirkeci Garı), 2. gün Bulgaristan-Sırbistan-Macaristan, 3. gün Viyana
(Avusturya), 4. gün Budapeşte (Macaristan), 5. gün Zagrep (Hırvatistan), 6. ve 7. gün Saraybosna, Mostar (Bosna Hersek), 8. gün Belgrad (Sırbistan), 9. gün Priştine, Prizren (Kosova), 10. gün
Bitola ve Ohri (Kuzey Makedonya), 11. gün Üsküp (Kuzey Makedonya), 12. gün Selanik, Kavala (Yunanistan), 13. gün Türkiye’ye dönüş şeklinde uygulanmıştır.

Gençlik Değişim Programı
Uluslararası gençlik ve uzman değişimleri, devletler ve gençler arasında iyi ilişkilerin, karşılıklı saygı
ve dostluğun oluşturulması, gençlerin bireysel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunulması, gençlik
çalışmalarının yerinde görülmesi ve gençlerin yurtdışı deneyimi kazanması amacı ile kültür, spor,
tarih, gönüllülük, barış, çevre, eğitim, göç, ayrımcılık gibi gençleri ve toplumu ilgilendiren birçok
temada gerçekleştirilmektedir.
2019 yılında Almanya, Kıbrıs, Azerbaycan, Kuzey Makedonya, Fas, Tunus, Sırbistan gibi ülkelerle
gençlik/uzman değişimleri gerçekleştirilmiş olup 16 değişime 610 kişi katılmıştır.
Almanya programı; 2019 yılı içinde İstanbul Vefa, İzmir Atatürk ve Muğla Uluslararası Gençlik
Merkezlerinin Alman partnerleriyle gerçekleştirdikleri gençlik değişimi programına 90 kişi katılmıştır.
Fas programı; Faslı ve Türk gençler arasında
karşılıklı saygı, dayanışma kardeşlik duygularının
geliştirilmesi maksadıyla sürdürülen işbirliği çerçevesinde Bakanlığımız ile Fas Gençlik ve Spor
Bakanlığı arasında 22-30 Ağustos 2019 tarihlerinde ülkemizde, 09-17 Ekim 2019 tarihlerinde
ise Fas’ta gerçekleştirilen programlara 90 kişi
katılmıştır.
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Tunus programı; Tunuslu ve Türk gençler arasında karşılıklı saygı, dayanışma kardeşlik duygularının geliştirilmesi amacıyla Bakanlığımız ile Tunus Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında 10-18 Eylül
2019 tarihlerinde ülkemizde, 01-08 Kasım 2019 tarihlerinde Tunus’ta gerçekleştirilen programlara 80 kişi katılmıştır.
Diğer programlar; İstanbul Vefa Gençlik
Merkezi ile Makedonya Adeksam Gençlik
Kuruluşu arasında 18-26 Temmuz 2019
ve 22-30 Ağustos 2019 tarihlerinde;
Bolu Gençlik Merkezi ile KKTC Gençlik
Dairesi arasında 17-23 Şubat 2019 ve
07-13 Nisan 2019 tarihlerinde; Ankara
Yenimahalle Gençlik Merkezi ile Hollanda
Jongerencentrum Doetinchem Kuruluşu arasında 16-22 Haziran 2019 tarihlerinde; Bursa İnegöl Gençlik Merkezi ile
Sırbistan’ın Novipazar kuruluşu arasında
10-17 Nisan 2019 tarihlerinde gençlik değişimleri gerçekleştirilmiştir.
Manisa Akhisar Gençlik Merkezi ile Azerbaycan Tafakkur Youth Association kuruluşu arasında 1924 Kasım 2019 tarihlerinde uzman değişimi gerçekleştirilmiş olup söz konusu programlara 350
kişi katılmış bulunmaktadır.

Gençlerin Öz’e Yolculuğu: Türkiye
Yurt dışında doğup büyüyen gençlerin, kültürünü ve değerlerini kaybetmemeleri ve ülkemize olan
bağlılıklarını yitirmemeleri için özellikle anayurduna hiç gelmeyen ya da çok az gelen gençlerin kültürel değerlerimizi yerinde görmeleri oldukça önemlidir. Bu kapsamda “Gençlerin Öz’e Yolculuğu:
Türkiye” programı düzenlenmiştir.
Evladı Fatihanla Türkiyem
09-16 Nisan 2019 tarihleri arasında, Bosna Hersek’ten gelen 37 katılımcının Edirne, Çanakkale
ve İstanbul’da çeşitli etkinliklerde bulunduğu program kapsamında, tarihi ve kültürel mekânlar da
profesyonel rehberler eşliğinde ziyaret edilmiştir.
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Gençlerin Öz’e Yolculuğu: Avustralya’dan Türkiye
Mounth Hira Okulu işbirliğinde 16-27 Nisan 2019 tarihleri arasında 34 kişinin katılımıyla İstanbul,
Ankara, Konya, Bursa ve Çanakkale’yi kapsayan programda çoğu Türk kökenli olan gençler ata
yadigârı toprakları ziyaret etme fırsatı elde etmişlerdir.
Gençlik Buluşması: Türkiye-Macaristan
Türkiye ve Macaristan arasında işbirliğinin geliştirilmesi amacı ile “Gençlik Buluşması: Türkiye-Macaristan” 1913 ve 1916 yıllarında Kabataş Lisesinin bütün son sınıf öğrencileri Balkan ve Çanakkale
Savaşları’na katıldığından dolayı bu tarihlerde hiç mezun veremesi olayından hareketle, Kabataş
Lisesinden bir gençlik kafilesi 17-24 Mart 2019 tarihleri arasında Galiçya şehitlerimizi Macaristan’da anmış ve Macar gençlerle ortak faaliyetler düzenlemişlerdir.
Benzer şekilde 12-19 Nisan 2019 tarihleri arasında Macaristan’dan gelen 23 kişilik gençlik heyeti de Türkiye’de İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale ve Ankara illerindeki tarihi ve kültürel yerler ile
şehitlikleri ziyaret ederek gençlerimizle aynı tema doğrultusunda ortak etkinlikler gerçekleştirmiştir. Program kapsamında Macaristan’dan gelen heyet Cumhurbaşkanımız Sayın Recep
Tayyip ERDOĞAN’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ziyaret etmiştir.

Medeniyetimizin Keşfi: Balkanlar
Gençlik faaliyetlerine katılımı teşvik etmek, bu faaliyetlerde başarı göstermiş gençleri ödüllendirmek, Balkanlarda bulunan ecdat yadigârı eserleri, gönül coğrafyamız olan beldeleri ziyaret etmek,
farklı ülkeler ve kültürlerin görülmesini sağlamak amacıyla 2019 yılı içerisinde iki program gerçekleştirilmiştir.
“Medeniyetimizin Keşfi: Balkanlar” programlarının ilki Kosova, Makedonya, Arnavutluk, Karadağ ve
Bosna Hersek’te gerçekleşen Evladı Fatihanla Balkanlar programıdır. 12-18 Temmuz 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen program sayesinde gençlik merkezi faaliyetlerine aktif katılım sağlamış gençler ile Türkiye genelindeki dergicilik-kültür sanat kolları ile ilgilenen 45 katılımcı ve Balkan
ülkelerindeki gençler kültürel, sanatsal, milli birlik ve beraberlik duygusu içerisinde bir araya gelmiştir. Ayrıca programa katılan 45 genç Balkanlar’da önemli yazarlar ile söyleşi yapma imkânı elde
etmiştir.
Gençler Asla Unutmaz: Hür Yürekli Neslin Destanı programı kapsamında ise Srebrenitsa Soykırımının 24. yılı anma etkinliklerine katılım sağlanması ve 15 Temmuz 2016 yılında FETÖ tarafından
gerçekleştirilmeye çalışılan hain darbe girişimi hakkında Bosna halkının bilgilendirilmesi ve duyarlılık geliştirilmesi amacıyla 43 gencin katılımıyla 09-17 Temmuz 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.
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Japonya Gençlik Gemisi
Dünya Gençlik Gemisi Japon Hükümeti tarafından düzenlenen hareketlilik ve kültürlerarası öğrenme temalı bir gençlik projesidir. Japon Hükümetince 1989 yılında başlatılan Dünya Gençlik Gemisi Programı, Japonya’da, gemide ve ziyaret edilecek ülkelerde geçmekte, farklı sosyal, kültürel
ve sportif etkinlikler, ev ziyaretleri, seminerler, eğitimler, gençlik kuruluşları ve sanayi tesislerini
ziyaretler, tartışma oturumları gibi programları içermektedir. 2019 yılında adı geçen programa
ülkemiz 9. kez davet edilmiştir.
5 Ocak- 1 Mart 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen ve yaklaşık 50 gün süren programa ülkemizi temsil etmek üzere 1 ulusal lider ve 10 katılımcı genç seçilmiştir.

Türk Konseyi 2. Genç Liderler Forumu
Astana’da 12 Mart 2019 tarihinde düzenlenen “Türk Konseyi 3. Gençlik ve Spordan Sorumlu Bakanlar Toplantısı”nda alınan karar gereği Türk Konseyi 2. Genç Liderler Forumu’nun 22-26 Nisan
2019 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanmıştır.
Bu kapsamda; Forum’a üye ülkelerden 1 yönetici ve 9 katılımcı gençten oluşan heyetler davet edilmiş ve 10 kişilik Türk heyeti ülkemizi Kazakistan’ın Türkistan ilinde temsil etmiştir.
Forum programı, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi tarafından organize
edilen “Türk Gençliği Kültür ve Sanat Festivali” ile birlikte yürütülmüştür.
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BAĞIMLILIKLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI
Başta gençlik merkezlerimiz, gençlik kamplarımız ve yurtlarımızda olmak üzere gençlerimize, gençlik çalışanlarımıza, antrenörlerimize, il, ilçe ve gençlik merkezi müdürlerimize bağımlılığın her türüyle mücadele hakkında gerçekleştirilen seminer ve eğitimlerin yanı sıra bağımlılıkla mücadele
hakkında gerçekleştirilen programlara ve projelere destek verilmektedir.
9 Aralık 2017 tarihli ve 2017/23 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamında, Bakanlığımızın da paydaşı olduğu 11 Bakanlığın katılımı ile “Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu” oluşturulmuş; Yüksek
Kurulun onayı ile Bakanlığımızın da arasında bulunduğu ilgili 19 kurum ve kuruluşun temsilcilerinden
oluşan “Bağımlılıkla Mücadele Kurulu” oluşturulmuştur. Söz konusu “Bağımlılıkla Mücadele Yüksek
Kurulu” 14 Şubat 2019 tarihli Cumhurbaşkanlığının Bağımlılıkla Mücadele Konulu 2019/2 Sayılı
Genelgesi ile yeniden düzenlenmiş olup 2019 yılında yapılan çalışmalar bu düzenlemeye göre yürütülmektedir.
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Bakanlığımızın da paydaşı olduğu Uyuşturucu ile Mücadele Eylem Planı çalışmaları kapsamında
gençlerin ve gençlik çalışanlarının bağımlılık türleri ve özellikle madde bağımlılığı ile mücadele konusunda bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ve gençlere yönelik önleyici ve koruyucu rehberlik çalışmaları Bakanlığımızın görevleri arasında yer almaktadır.

Bağımlılıkla Mücadele Konusunda Yapılan Çalışmalar
2019 yılında Bağımlılık ile mücadele kapsamında aşağıda yer alan çalışmalar yürütülmüştür:
Uzaktan Eğitim Portalı aracılığı ile sanal sınıf uygulaması kapsamında şube müdürleri, tesis amirleri ve sportif eğitim uzmanlarından oluşan kuruluşlarda görevli 1.000 kişiye yönelik
bağımlılıkla mücadele farkındalık eğitimi gerçekleştirilmiştir.
Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından 24-25 Ocak 2019 tarihlerinde İstanbul’da; 6-7
Aralık 2019 tarihlerinde Gaziantep’te 1. kademe yardımcı antrenör kursuna katılan 196 antrenöre bağımlıkla mücadele eğitimleri gerçekleştirilmiştir.
Bağımlılıkla mücadelede önleyici çalışmalar kapsamında, 1.660 ortaokul, lise ve üniversite
öğrencisine yönelik Sincan Belediyesi Millet Kıraathanesi, Pursaklar Gençlik Merkezi, Etimesgut Bağlıca Şehit Kalender Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi, Bayat Gençlik ve Spor İlçe
Müdürlüğünde eğitimler gerçekleştirilmiştir.
“Genç odaklı ve genç dostu olmak” temasıyla bilgi, birikim ve deneyimler doğrultusunda
teori ve pratiğin en güzel uygulama örneklerinin paylaşıldığı Bağımlılıkla Mücadele Uygulayıcı
Eğitimi Programı; il müdürleri, yurt müdürleri, gençlik merkezi müdürleri ve gençlik liderleri
olmak üzere 531 personelin katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir.
8–9 Ekim 2019 tarihlerinde, Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem
Planı kapsamında Altındağ bölgesinde yürütülen pilot çalışma ile Altındağ Gençlik ve Spor İlçe
Müdürlüğü, Altındağ Gençlik Merkezi Müdürlüğü ve yurtlarda görevli 244 personele eğitici
eğitimi, 165 kişiye farkındalık eğitimleri verilmiştir.
21 Mayıs 2019 tarihinde ise Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire
Başkanlığında “TUBİM’in Veri Toplama Kapasitesinin Güçlendirilmesi” isimli AB ile işbirliğinde
gerçekleştirilen eşleştirme projesi ile 30 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirilen Uyuşturucu
ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı İzlem Platformu Tanıtım Toplantısına katılım sağlanmıştır. Ayrıca 19 Haziran 2019 tarihinde Bakanlığımızın Ulusal Mücadele Eylem Planı
(2018-2023) çalışmaları kapsamında yürüttüğü çalışmalar ve faaliyetlere ilişkin olarak “Gösterge Tanımlama Kartları” hazırlanmıştır.
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Bağımlılıkla mücadele konusunda yeni yaklaşım ve söylemlerle yürütülen proje, faaliyet ve
çalışmaların daha etkin ve verimli bir yapıya kavuşturulması, hizmet ve faaliyet alanlarının daha
da güçlendirilmesi, birimler içi ve birimler arasında var olan işbirliğinin ve koordinasyonun en
üst seviyede sürdürülerek güçlendirilmesi amacıyla Bağımlılıkla Mücadele Uygulayıcı Eğitimi ve
İstişare Kampı 16 Eylül–03 Ekim 2019 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.
30 Kasım 2019 tarihinde Ankara/Altındağ bölgesinde bağımlılıkla mücadele alanında faaliyetler yürüten 12 sivil toplum kuruluşundan 25 kişi ile bağımlılık ile mücadele konulu istişare
toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Bunların yanında; gençlerin interneti ve sosyal medyayı bilinçli, güvenli ve etkin kullanması konusunda farkındalık oluşturulması, bilinçli internet ve sosyal medya kullanıcısı olmalarına destek sağlanması, projeler üretilmesi, sivil toplum örgütleri, gönüllü kuruluşlar, kamu kurum ve kuruluşları ile
işbirliği içinde çalışmalar yapılması için Bilgi Teknolojileri Kurumuyla işbirliği protokolü imzalanarak
hayata geçirilmiştir.
Protokol kapsamında; il müdürleri, yurt müdürleri, gençlik merkezi müdürleri ve gençlik liderleri olmak üzere toplam 531 personelin katılımıyla 16 Eylül – 03 Ekim 2019 tarihleri arasında “Bağımlılıkla
Mücadele Uygulayıcı Eğitimi ve İstişare Kampı” düzenlenmiştir.
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GENÇLİK HAFTASI VE ANMA ETKİNLİKLERİ
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ve Gençlik Haftası
Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası, 15-21 Mayıs 2019 tarihleri arasında 81 ilimiz ile KKTC, Almanya, Fransa, Avusturya, Hollanda, Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan,
Türkmenistan ve Kazakistan ülkelerinden 2’şer katılımcı olmak üzere toplam 182 temsilci genç ve
yüzbinlerce vatandaşımızın katılımıyla kutlanmıştır.
Temsilci gençler 14-15 Mayıs tarihleri arasında; Ankara’nın tarihi ve kültürel mekânlarını ziyaret
etmiştir. Gençler 15 Mayıs’ta Anıtkabir’de düzenlenen Gençlik Haftasının açılış programına katılmış
ve Türkiye Büyük Milet Meclisi Başkanı Sayın Mustafa ŞENTOP tarafından kabul edilmiştir.

Temsilci gençler Milli Mücadele’nin 100. yıl dönümü kapsamında, İstanbul’dan Piri Reis Milli Mücadele Gemisi ile Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Bandırma Vapuru ile
izlediği rotayı takip ederek Samsun’a gitmiştir.
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Gemide gençlere ünlü tarihçiler ve sporcular eşlik etmiştir. Gemide milli mücadele konulu tarih
atölyeleri düzenlenmiş, tarihçilerle söyleşiler gerçekleştirilmiş ve milli mücadele konulu filmler izletilip kitaplar okutulmuş ve kritiği yapılmıştır.

Piri Reis Milli Mücadele Gemisini Samsun’da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN
karşılamıştır. Temsilci gençler Cumhurbaşkanımıza Türk Bayrağını takdim etmiştir.
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Samsun Tütün İskelesi’ndeki gösterilerin ardından Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla iftar
yemeği düzenlenmiş ve gençler programlarının bitiş noktası olan Ankara’ya dönmüştür.
Öte yandan Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yurdun dört bir yanındaki sportif, kültürel ve
sanatsal faaliyetlerle kutlanmıştır.

Milli Mücadelemizin 100. Yılı Gençleri (Bitmeyen Yolculuk Kongreler)
Milli Mücadelemizin 100. yılı kapsamında; 81 ilimizden 162 genç Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi
Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadelemizde önemli yer tutan kongre merkezlerini ziyaret etmiştir.

Bu kapsamda; gençler 18 Mayıs’ta Tokat’ta buluşmuş, 19 Mayıs’ta Samsun’a geçerek burada Sayın Cumhurbaşkanımızın katıldığı programa iştirak etmiştir. Gençler 20 Mayıs’ta Amasya’da, 21
Mayıs’ta Erzurum’da, 22 Mayıs’ta Sivas’ta kongrelerin gerçekleştiği binaları ziyaret etmiş ve 23
Mayıs’ta Ankara’da 1. Meclisi ziyaret ederek programlarını noktalamıştır.
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Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı ve Yürüyüşü
Gençlerimize tarih bilincini kazandırmak, vatan sevgisini aşılamak ve gençlerimizde tarih şuurunu
ve milli benlik duygusunu artırmak adına, atalarımızın zor şartlar altında göstermiş olduğu fedakârlıklardan yola çıkarak farkındalık oluşturmak ve vatan savunması uğrunda çekilen sıkıntıları göstermek amacıyla 2012 yılından bu yana her yıl Ocak ayının ilk haftasında Bakanlığımızca 10 binlerce
gencimizin katılımının sağlandığı Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı düzenlenmektedir.

Sarıkamış Harekâtı’nın 104 üncü yıldönümü dolayısıyla 4-6 Ocak 2019 tarihlerinde Kars Sarıkamış’ta “Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü ve Anma Programları” 40.000 kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.
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Çanakkale 57. Alay Vefa Yürüyüşü
Çanakkale Savaşlarında gösterdikleri kahramanlıklarla destanlaşan, 57. Piyade Alayı Şehitleri başta
olmak üzere Çanakkale Şehitlerimizi yad etmek için her yıl olduğu gibi bu yıl da 24-25 Nisan 2019
tarihlerinde “Vefa Yürüyüşü” düzenlenmiştir.

Proje ile gençlerin, milli ve manevî değerlere bağlılığının sağlanması, tarih bilinçlerinin pekiştirilmesi, vatan ve millet sevgilerinin artırılması amaçlanmıştır.
Bunların yanı sıra çeşitli sebeplerle il sınırları dışına çıkamamış, kırsalda yaşayan, dezavantajlı gençlerin farklı yerler, farklı tarihi ve kültürel alanları görmelerini sağlamak ve bu anlamda fırsat eşitliği
yaratmak da projenin hedefleri arasında yer almaktadır. Bu kapsamda 80 ilde ve Çanakkale ilinde
57. Alay Vefa Yürüyüşü gerçekleştirmiştir.
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24 Nisan günü Gelibolu Yarımadasında Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi ile Bigalı Şehitlikleri ziyaret edilmiştir. Kamp alanında ise Kuran-ı Kerim tilâveti, Mevlid-i Şerif dinletisi, Mehteran gösterisi, belgesel film gösterimi, kına yakımı ve açık hava konferansı gibi çeşitli etkinlikler düzenlenmiştir.
25 Nisan tarihinde sabaha karşı dağıtılan yarma çorbasının ardından sabah namazı kılınarak akabinde mehteran eşliğinde Kocadere’den Conkbayırı’na 5 km’lik 57. Alay Vefa Yürüyüşü gerçekleştirilmiştir. Yürüyüş Conkbayırı’nda sona ererken Conkbayırı’nda anma töreni yapılmış, sonrasında
gençlerin Çanakkale Şehitler Abidesine otobüslerle intikalleri sağlanmıştır. Abide’de yapılan kapanış programında Türk Yıldızları gösterisi, şehitlik ziyaretleri ve şehitliklere karanfil bırakmaları ile
program sona ermiştir.
Çanakkale ilinde gerçekleştirilen yürüyüşe Çanakkale, Tekirdağ, Balıkesir, Edirne, Kırklareli, Bursa,
İstanbul, Manisa, İzmir, Yalova, Ankara ilinden gençlerle gönül coğrafyamızda yer alan ve Türkiye’de öğrenim gören toplam 3.000 gencin katılımı sağlanmıştır.

30 Ağustos Zafer Bayramı
Kütahya’da 5.300 gencimizin katılımıyla “Kocatepe’den-Dumlupınar, Zafertepe’ye Bağımsızlığa Giden Yolda” sloganıyla 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları gerçekleştirilmiştir.
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Dumlupınar Şehitliği’nde Afyonkarahisar ve Kütahya illerinden gelen 1.500 gencin katılımıyla başlayan program, Zafertepe Zafer Anıtı’ndaki resmi tören ile Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli,
Eskişehir, Isparta, Balıkesir, Bilecik ve Burdur illerinden gelen 5.300 gencin katılımıyla Zafertepe
Tören Alanındaki programlar ve ‘Solo Türk-Türk Yıldızları’ gösterisi ile sona ermiştir.

Anadolu’nun Kapısı Malazgirt
26 Ağustos 1071 tarihinde kazanılan ve Anadolunun kapılarını Türklere açan Malazgirt Muharebesinin 948 inci yıldönümü anısına, milli ve manevi değerlerimizi gençlere daha etkin şekilde tanıtmak
amacıyla; 23-26 Ağustos 2019 tarihleri arasında Bitlis-Ahlat ve Muş-Malazgirt’te çeşitli etkinlikler gerçekleştirilmiştir.

Bakanlığımızca Ahlat ilçesinde çadır stant açılmış ve gençlerimiz, izcilerimiz ve yerel halkın katılımıyla Bayrak yürüyüşü gerçekleştirilmiştir. Gençlik Radyosu ilk canlı yayınını Ahlat’tan gerçekleştirmiştir. Programa yaklaşık 100.000 kişi katılmıştır.
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Gençler Asla Unutmaz
15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin gençlerce unutulmaması amacıyla düzenlenen projeye 14-29
yaş arası gençler katılım sağlamaktadır. 2017 yılında 24 kez yapılan ve 5.000 gencin faydalandığı
program 2019 yılında; 15 Temmuz’un 3. yıl dönümünde 600 gencin katılımıyla tekrar icra edilmiştir.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Konferans Salonunda anma programı ile başlayan program 15 Temmuz
darbe girişiminin izlerini taşıyan yerlerin görülmesiyle devam etmiştir.

Program kapsamında;
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü
Beştepe Millet Camii ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Hacı Bayram-ı Veli Camii ve Türbesi
Ulucanlar Cezaevi Müzesi
ziyaret edilmiş ve 15 Temmuz gazileri ile gençler bir araya gelmiştir.
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GÖNÜLLÜLÜK FAALİYETLERİ
Ülkemizde Bakanlığımız tarafından 7 Aralık 2018 tarihinde 2019 yılı “Gönüllülük Yılı”
ilan edilmiştir.
22 Mart 2019 tarihinde İstanbul Lütfi Kırdar Kültür ve Kongre Merkezinde 2019
Gönüllülük Yılı Lansman Programı yapılmıştır. Programda 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:
1. Gönüllülük kültürünün güçlendirilmesi,
2. Teknolojinin daha etkin kullanımı,
3. Daha etkili düzenleme ve risk yönetimi,
4. Gönüllü yönetiminin güçlendirilmesi ve eğitimin artırılması,
5. Kurumlar arası ilişkilerin güçlendirilmesi,
6. 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.
Strateji Belgesinin hayata geçirilmesi için 2019 yılı boyunca gönüllülük alanında gerçekleştirmeyi
planladığımız proje ve faaliyetlere yer verilen Eylem Planı yürürlüğe konulmuştur.
Eylem planı kapsamında;
Eğitici eğitimleri ve farkındalık eğitimleri sayısı artırılmıştır.
Tüm faaliyetlerde gönüllülük yılı logoları kullanılmaya başlamıştır.
Tüm spor federasyonlarına ve federasyonların il temsilcilerine gönüllülük ve gönüllü yönetimi eğitimi gerçekleştirilmiştir.
Tarım ve Orman Bakanlığı Taşra teşkilatında çalışan 1600 kişiye gönüllülük ve gönüllü yönetimi eğitimi verilmiştir.
Genç Gönüllüler Platformunun bireysel üye sayısı lansman programından bugüne kadar
yaklaşık 20.000 kişi artmıştır. (mevcut üye yaklaşık 118.041)
Yurtlarda kalan yaklaşık 700.000 öğrenciye kısa-mesaj bilgilendirme yapılmıştır.
İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumuyla işbirliği içinde gönüllülük konulu bir fotoğraf yarışması başlatılmıştır.
Teması gönüllülük olan 4. Uluslararası Gençlik Araştırması Kongresi Bakanlığımızın destekleri ile 23-27 Ekim tarihleri arasında Muğla’da gerçekleştirilmiştir.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 11 Kasım 2019 tarihinde düzenlenecek ve Guinness Rekorlar Kitabına aday fidan dikim etkinliğinde Bakanlık olarak gönüllülerimizle birlikte
2.000.019 fidan dikilmiştir.
Bakanlığımız ile Alman İşbirliği Teşkilatı (GIZ) işbirliğiyle yürütülmesi planlanan Gönüllü
Genç Hizmet Programı pilot çalışması için hazırlıklar devam etmektedir.
3-8 Şubat 2019 tarihleri arasında ülkemizdeki gönüllülük çalışmalarına katkı sağlaması amacıyla
Alman Uluslararası İşbirliği Forumu (GIZ) tarafından düzenlenen “Suriyeli Mültecilerin Ev Sahibi
Topluluklara Entegrasyonu Üzerine Türk-Alman Değişim Projesi” kapsamında Almanya’da Berlin,
Köln ve Bonn şehirlerinde çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir.
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Gönüllülük çalışmaları kapsamında tüm kamu kurumları ile ortak çalışmalar yürütülmesi hedeflenmiş olup bu kapsamda; Tarım ve Orman Bakanlığı, YÖK, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul
Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi
ile “Gönüllülük Alanında İş Birliği Protokolü” imzalanmıştır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ile protokol
hazırlıkları tamamlanmış olup imza aşamasındadır.
5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Gençlik ve Spor Bakanlığı ve SosyalBen
Vakfı iş birliğinde 2019 Gönüllülük Anketi gerçekleştirilmiştir. Anket çalışması ile
ülkemizde gönüllülüğe ilişkin motivasyonu
ve demografiyi irdeleyerek gönüllülük politikalarının oluşturulmasına katkı sağlamak
amaçlanmaktadır. Anket 5-14 Aralık 2019
tarihleri arasında aktif kalmıştır. Bu süre
içerisinde SMS yoluyla, Bakanlığımız ve

SosyalBen Vakfı sosyal medya platformları ve Genç
Gönüllüler Platformu aracılığıyla anketin dolaşımı
sağlanmıştır. Anket analizleri rapor haline getirilerek kamuoyuna açıklanacaktır.
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Gençlerin gönüllülük yoluyla toplumsal hayata katılımının artırılması, sosyal uyumun desteklenmesi ve eğitim alanındaki açığın gönüllülük yoluyla kapatılmasına katkı sağlamak amacıyla Suriyeli
ve Türk gençlere uzun süreli gönüllülük yapabilme imkânı sunacak Gönüllü Genç Hizmet Programı
(Youth Corps) kurulacaktır.
Proje kapsamında görev yapacak 18-29 yaş aralığındaki Suriyeli ve Türk gönüllülere ilk aşamada
projeye ilişkin gerekli bilgi ve becerileri sağlayacak bir eğitim programı uygulanacaktır. Proje kapsamında Suriyeli gençlerin gönüllülüğün sadece faydalanıcıları değil aynı zamanda aktif aktörleri
olarak sosyal entegrasyonlarına katkıda bulunmak da hedeflenmektedir.
2020 yılında Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu iş birliğiyle gerçekleştirilecek 150.000 Avro
bütçeli “Youth Corps” projesinin 12 ay sürmesi planlanmaktadır. Genç gönüllülüğünün yaygınlaştırılmasına yönelik pilot “Youth Corps” projesi kapsamında Genç Gönüllüler Platformundan da aktif
olarak yararlanılacaktır.

Damla
Damla Projesi; 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, yalnızca içlerinden gelerek ve doğru
olduğuna inanarak, toplumun yararına olduğu değerlendirilen sosyal faaliyetleri kapsayan, merhamet duygularını geliştirmek amacıyla başlatılmış bir gönüllülük projesidir.
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Proje ile ülkemiz üniversitelerinde öğrenim gören Türk vatandaşı gençler ile yabancı uyruklu öğrenciler gönüllülük esasına göre ziyaret edecekleri illerde çeşitli etkinlikleri gerçekleştirme ve 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 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 oyunlarıyla 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.
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Köy ziyaretlerinde çocuklarla ve köy halkıyla bir araya gelinmektedir. 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. Muhtarlarla görüşülerek belirlenen ihtiyaç sahibi aileler, yaşlılar ve
hastalara yardım sağlanmaktadır. Hasta ve yaşlıların evlerinde temizlik yapılmakta, bahçelerindeki
otlar biçilmekte ve bu sayede günlük hayatlarına bir nebze de olsa katkı sağlanması 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 kurmakta, 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 sosyalizasyonuna katkı sağlanmaktadır. Gönüllü gençlerin bir kısmı engellilerle ilgilenirken
bir kısmı da kurumda çalışan personelle zaman geçirmektedir.
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 sağlamaktadır.
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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.
Damla Projesi ülkemizde eğitim gören yabancı öğrencilerin de kültürümüzü tanımalarını, kaynaşmalarını ve gönüllülük çalışmalarıyla birlikte insanî değerleri yeşertmelerini hedeflemektedir.
Her bir ilde uygulanan programlar ile gençlere gönüllülük bilinci kazandırılmakta, aynı zamanda gönüllü gençlerimizin sayısının artırılması sağlanmaktadır.
2014’ten 2019 sonuna kadar 81 ilde 919.434 kişi ile birebir temas kurularak onların tebessüm
etmesi sağlanmıştır.
Projeyle 36 ilde 34 üniversite topluluğundan 7.581 gönüllü ile yurt içi ve yurt dışında yardıma muhtaç insanlara yardım faaliyetleri yürütülmekte olup 2019 yılı içerisinde 36 ilde gerçekleştirilen 39
program sayesinde 390.000 kişiye ulaşılmıştır.

Damla Projesi Eğitici Eğitimi
Damla Gönüllülük Hareketinde koordinatör ve eğitici olarak görev yapacak gençlerin yetiştirilmesi
amacıyla Bakanlığımız ve İstanbul Üniversitesi arasında imzalanan protokol gereğince sertifikasyon
programı uygulamaya konulmuştur.
16-19 Mayıs tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilen son eğitim ile birlikte 2019 yılında toplam
26 genç sertifika almıştır.
Katılımcılara;
Tarih ve Coğrafya Işığında İnsan Eğitimi
Türkiye’de Gönüllü Olmanın İmkânları
Gönüllü Yönetimi
İletişim ve Savunuculuk
Stratejik Liderlik
Yaratıcı Drama Atölyesi
alanlarında eğitimler verilmiştir.
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Eğitime katılan gençlerin Bakanlığımız tarafından çeşitli illerde 2020 yılı faaliyetlerinin plânlama ve
uygulamasında görevlendirilmesi planlanmaktadır.

Genç Gönüllüler Platformu
Ülkemizde gönüllülük faaliyetlerine katılmak isteyen başta gençler olmak üzere tüm bireyler ile gönüllü
arayan kurum ve kuruluşları bir araya getiren Genç Gönüllüler Platformu-www.gencgonulluler.gov.tr
2019 yılı Haziran ayı itibarıyla dört yaşını doldurmuştur.
Genç gönüllüler sitesi ülkemizde gönüllülük kültürünün gençler başta olmak üzere her kesimden
birey tarafından kabul edilmesini, toplumun gelişimi ve bireyler arasındaki ilişkilerin kuvvetlendirilmesini ve değerlerimize sahip çıkılmasını hedeflemektedir. Mayıs 2019’da mobil uygulaması devreye girmiştir. Platforma e-Devlet üzerinden de giriş yapılarak ulaşılabilmektedir.
Ülkemizde gönüllülük kültürünü oluşturmak amacıyla “Sen de gönül ver!” sloganıyla harekete geçen Genç Gönüllüler Platformunda;
Afet ve Acil Durum,
Çevre,
Eğitim,
Spor,
Kültür ve Turizm,
Sağlık ve Sosyal Hizmetler
olmak üzere altı farklı kategori bulunmaktadır.
Genç Gönüllüler Platformunda Ocak 2020 itibarıyla;
Gönüllü sayısı 122.306,
Gönüllü arayan kurum sayısı 2.110,
Site üzerinden verilen ilan sayısı ise 21.722’ye
ulaşmıştır.
7.996 ilan ile eğitim alanı en çok gönüllülük ilanı verilen kategori olurken bunu sırasıyla, 4.744 ilanla
kültür ve turizm, 5.145 ilanla sağlık ve sosyal hizmetler, 3.945 ilanla spor, 2.295 ilanla çevre ve
338 ilanla afet ve acil durum kategorileri izlemiştir.
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GönüllüYÜZ
Gençlerin sosyal sorumluluk bilincinin artırılması, bilgi ve tecrübelerinin ihtiyaç sahiplerine aktarmalarının sağlanması, yardımlaşma ve dayanışma kültürünün oluşturulması amacıyla Bakanlığımız
ile yurtdışındaki paydaş kurumlar işbirliğinde “GönüllüYÜZ” adı altında bir gönüllülük projesi düzenlenmiştir.

Söz konusu proje “Gönül Coğrafyamız” dediğimiz aynı kültürel değerlere ve tarihten gelen bağlara
sahip olduğumuz 20-30 Ocak 2019 tarihleri arasında Suriye Cerablus’ta, 22-31 Ocak 2019 tarihleri arasında Makedonya Üsküp’te ve 08-14 Şubat 2019 tarihleri arasında Bulgaristan Razgrad’da
gerçekleştirilmiştir. Proje ile geçmişe birlikte tanıklık ettiğimiz ve ortak kültüre sahip olduğumuz
ülkelere gidilerek hedef kitledeki gençlere yönelik 100 gönüllü genç aracılığı ile eğitsel, sosyal, kültürel ve sportif destek sağlanması ile ihtiyaç gruplarına yönelik sosyal sorumluluk faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.
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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.
Bu kapsamda; 2019 yılında, 2018 yılı içerisinde çıkılan iki ayrı çağrı programına ilişkin ilanların değerlendirmeleri sonuçlandırılarak, desteklenmesi uygun görülen projeler açıklanmış, proje destek
sözleşmelerinin imzalanması ve proje bütçelerinin aktarılmasının akabinde projelerin yürütülmesine başlanmıştır.

2018 – I Özel Çağrı Dönemi
Üniversitelerde gençlik toplulukları ve resmi ortaöğretim kurumlarında gençlik grupları vasıtasıyla gençlere yeni fırsatlar sağlamak, gençlerin kişisel ve sosyal
gelişimlerini desteklemek, potansiyellerini gerçekleştirebilmelerine imkân sağlamak, sosyal hayatın her
alanına etkin katılımlarını artırmak amaçları doğrultusunda bir çağrı olarak tasarlanmıştır.
Özel programla, gençlerin oluşturacakları gençlik
grupları ya da gençlik toplulukları vasıtasıyla bir yandan proje yapma, proje yürütme süreçlerine kolayca
dâhil olabilecekleri diğer yandan gençlerin sorunlarına
kendilerinin çözüm bulup, uygulamaya çalışacakları bir
yapının kurulması ile gençlerin zaman zaman karşılaştıkları dezavantajlı durumun pozitif ayrımcı bir yaklaşımla asgariye indirilmesi ve gençlerin enerjisi kullanılarak avantaja dönüştürülmesi beklenmektedir.
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Gençlik Projeleri Destek Programı 2018-I Özel Çağrı Programı ile ilk defa sadece üniversite gençlik toplulukları ile resmi ortaöğretim kurumları (lise) gençlik gruplarının kültür ve sanat, yenilikçi
fikirler ve sağlıklı yaşam ve spor başlıklarında sunduğu proje tekliflerinin desteklenmesi amaçlanmıştır. “Hayata Katıl” sloganı ile çıkılan çağrı ile gençlerin projeye dönüştürdükleri fikirlerini yine
kendilerinin uygulaması amaçlanmıştır.
Proje teklif çağrısına gençler tarafından yoğun ilgi gösterilmiş olup, 09-23 Nisan 2018 tarihleri
arasındaki başvuru döneminde 68.657.442 TL toplam bütçe talebini içeren 3.629 adet proje
teklifi alınmıştır.
Değerlendirmeler sonucunda; 714’ü lise gençlik grubu, 287’si üniversite gençlik topluluğuna ait
olmak üzere toplam 1.001 projeye 16.500.000 TL destek sağlanmıştır.
GPDP 2018-I
Proje Sayısı
Proje Tutarı (TL)

BAŞVURU

DESTEKLENEN PROJELER

3.629

1.001

68.657.442

16.500.000

YÜRÜTÜCÜ TÜRLERİ VE PROJE BAŞLIĞI BAZINDA PROJE SAYISI VE
BÜTÇESİNİN DAĞILIMI - 2018-I ÖZEL ÇAĞRI
Yürütücü Türü

Lise - Gençlik Grubu

Üniversite - Gençlik
Topluluğu

Proje Başlığı

Proje Sayısı

Bütçe

Sağlıklı Yaşam ve Spor
Kültür ve Sanat
Yenilikçi Fikirler

308

5.052.906,00

267

4.245.184,00

139

2.265.880,00

Toplam

714

11.563.970,00

Sağlıklı Yaşam ve Spor
Kültür ve Sanat
Yenilikçi Fikirler

80

1.328.980,00

135

2.335.840,00

72

1.271.210,00

Toplam

287

4.936.030,00
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DESTEK VERİLEN PROJELERİN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI
LİSE GENÇLİK
GRUBU
PROJE SAYISI

LİSE GENÇLİK
GRUBU
PROJE
BÜTÇESİ (TL)

ÜNİVERSİTE
- GENÇLİK
TOPLULUĞU
PROJE SAYISI

ÜNİVERSİTE
- GENÇLİK
TOPLULUĞU
PROJE
BÜTÇESİ (TL)

TOPLAM
PROJE SAYISI

TOPLAM
PROJE
BÜTÇESİ (TL)

AKDENİZ

93

1.542.015

24

397.925

117

1.939.940

DOĞU
ANADOLU

86

1.458.100

42

727.850

128

2.185.950

EGE

91

1.450.448

27

485.200

118

1.935.648

GÜNEYDOĞU

96

1.611.885

21

357.450

117

1.969.335

İÇ ANADOLU

136

2.130.703

49

865.710

185

2.996.413

KARADENİZ

97

1.543.984

50

833.040

147

2.377.024

MARMARA

115

1.826.835

74

1.268.855

189

3.095.690

TOPLAM

714

11.563.970

287

4.936.030

1.001

16.500.000

BÖLGESİ

2018 – II Genel Çağrı Dönemi
Türkiye geneline yönelik 2018 – II Genel Çağrısı, Gençlerimiz için daha iyi hayat şartları ve yeni fırsatlar
sağlamak, gençlerimizin kişisel ve sosyal gelişimlerini
desteklemek, potansiyellerini gerçekleştirebilmelerine imkân sağlamak, sosyal hayatın her alanına etkin
katılımlarını artırmak amaçlayan bir çağrı olarak tasarlanmıştır.
Gençlik Projeleri Destek Programı 2018-II Genel Çağrı Programı ile sivil toplum kuruluşlarının kitap kahve,
mobil gençlik merkezi, bağımlılıkla mücadele, kültür ve
sanat, yenilikçi fikirler, sosyal uyum, sağlıklı yaşam ve
spor ve muhtelif projeler başlıklarında sunduğu proje tekliflerinin desteklenmesi amaçlanmıştır. “Düşün,
Tasarla, Uygula” sloganı ile çıkılan çağrı ile gençlerin
projeye dönüştürdükleri fikirlerinin uygulanma süreçlerine katılımına verilen önem vurgulanmıştır.
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Bakanlığımızca yapılan proje teklif çağrısına sivil toplum kuruluşları tarafından yoğun ilgi gösterilmiş olup 27 Nisan - 13 Mayıs 2018 tarihleri arasındaki başvuru döneminde 267.473.451 TL
toplam bütçe talebini içeren 2.187 adet proje teklifi alınmıştır.
2018-I Özel Hibe Çağrısına ilişkin değerlendirmeler sonucunda toplam 444 projeye 34.617.250
TL destek sağlanmıştır.
GPDP 2018-II
Proje Sayısı
Proje Tutarı (TL)

BAŞVURU AŞAMASI

DESTEKLENEN PROJELER

2.187

444

267.473.451

34.617.250

2018-II GENEL ÇAĞRI SONUÇLARI
PROJE TÜRÜ
KİTAP KAHVE
BAĞIMLILIKLA MÜCADELE
SAĞLIKLI YAŞAM VE SPOR
MOBİL GENÇLİK MERKEZİ
KÜLTÜR VE SANAT
SOSYAL UYUM
YENİLİKÇİ FİKİRLER
MUHTELİF
TOPLAM

PROJE SAYISI

BÜTÇE (TL)

178
33
35
48
68
48
28
6
444

15.453.875
2.122.375
2.311.250
3.745.000
5.034.250
3.578.250
1.935.250
437.000
34.617.250
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BÖLGE BAZINDA PROJE SAYISI VE BÜTÇE DAĞILIMI
BÖLGESİ
AKDENİZ
DOĞU ANADOLU
EGE
GÜNEYDOĞU
İÇ ANADOLU
KARADENİZ
MARMARA
TOPLAM

PROJE SAYISI
34
70
41
56
93
54
96
444

BÜTÇE (TL)
2.766.500
5.211.750
3.200.750
4.384.750
6.937.125
4.189.375
7.927.000
34.617.250

Bu dönemde ayrıca geçmiş yıllara ait devam eden projelerin uygulanmasına, rapor aşamasında
olan projelerin Sonuç Raporlarının değerlendirilmesi işlemlerine de devam edilmiştir. Dönem boyunca geçmiş yıllara ait 360 adet proje sonuçlandırılmıştır.

2019 - I Özel Çağrı Dönemi
“Fikir sizden uygulama sizden” sloganıyla yürütülen
Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında gerçekleştirilen 2019-I Özel Çağrısı sonuçlanarak, desteklenecek projeler belirlenmiştir. Farklı alanlarda yapılan başvurulardan seçilen 1.001 projeye 17,5 milyon lira destek
sağlanmıştır.
09-30 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen 2019-I
Özel Çağrısına başvuru sürecinde gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaşılmıştır.
Değerlendirme sonucunda gönüllülük, kültür ve sanat,
fiziksel aktivite, egzersiz ve spor, yenilikçi fikirler, çevre
bilinci ve hayvanların korunması başlıklarındaki sunulan
1.001 projeye 17,5 milyon TL destek verilmesi kararlaştırılmıştır.
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Gençlerin beklenti ve ihtiyaçları da dikkate alınarak tasarlanan 2019-I Özel Çağrısı’nın kapsamına ilk defa ilkokul ve ortaokullar ile bilim ve sanat merkezleri dahil
edilmiş; resmi okulların yanı sıra program
özel okulları da kapsayacak şekilde genişletilmiştir.
Desteklenecek konular; gönüllülük, kültür
ve sanat, fiziksel aktivite, egzersiz ve spor,
yenilikçi fikirler, çevre bilinci ve hayvanların
korunması olarak belirlenmiştir. Desteklenecek projelerde gençlerin beklenti ve isteklerinin karşılanması, topluma ve dünyaya karşı sorumlu, bedenen ve ruhen sağlıklı dinamik ve üretken bir gençliğin yetiştirilmesi amaçlanmıştır.
“Fikir sizden uygulama sizden” sloganıyla yürütülen 2019-I Özel Çağrısı kapsamanda gençlerimizin
kültür-sanat alanında 371, gönüllülük alanında 170, yenilikçi fikirler alanında 148, fiziksel aktivite,
egzersiz ve spor alanında 135, çevre bilinci alanında 135 ve hayvanların korunması alanında 42
adet olmak üzere toplam 1.001 projesine destek verilmiştir.
Program kapsamında ilkokulların 104, ortaokulların 240, liselerin 442, BİLSEM’lerin 58, üniversitelerin 157 adet projesine destek sağlandı. Engelli gençlere yönelik farklı düzeylerde eğitim veren
kurumların 21 projesi de desteklenecek projeler arasında yer almıştır.
“15 Temmuz” ve “Prof. Dr. Fuat Sezgin” temalı projelere öncelik verilmiştir.
Kültür-sanat başlığı altında sunulan 15
Temmuz temalı proje tekliflerine öncelik
verilirken, bu kapsamda 78 proje desteklenmiştir.
Bilim tarihi araştırmalarına ömrünü adayan, dünyanın önde gelen otoriteleri arasında yer alan Prof. Dr. Fuat Sezgin de unutulmamış; kültür sanat ve yenilikçi fikirler
başlıklarında ‘Prof. Dr. Fuat Sezgin’ temalı
153 proje teklifine onay verilmiştir.

165

FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

2019-I Özel Gençlik gruplarının projelerine 5 bin - 20 bin TL, Üniversite gençlik topluluklarının
projelerine 5 bin – 25 bin TL arası destek verilmesi onaylanmıştır.
GPDP 2019-I

BAŞVURU

DESTEKLENEN PROJELER

Proje Sayısı

25.735

1.001

Proje Tutarı (TL)

221.070.403 TL

17.500.000 TL

KURUM TÜRLERİ VE KONU BAZINDA PROJE SAYISI VE BÜTÇE
DAĞILIMI- 2019-I ÖZEL ÇAĞRI
KONU

DESTEK TUTARI

Çevre Bilinci

53

862.800 TL

Fiziksel Aktivite, Egzersiz ve Spor

61

1.079.950 TL

Hayvanların Korunması

20

306.800 TL

Gönüllülük

57

944.850 TL

Kültür Sanat

192

3.297.050 TL

Yenilikçi Fikirler

59

1.006.900 TL

442

7.498.350 TL

Çevre Bilinci

32

486.050 TL

Fiziksel Aktivite, Egzersiz ve Spor

39

676.250 TL

8

132.000 TL

Gönüllülük

43

688.200 TL

Kültür Sanat

73

1.239.500 TL

Yenilikçi Fikirler

45

757.000 TL

240

3.979.000 TL

Çevre Bilinci

21

321.750 TL

Fiziksel Aktivite, Egzersiz ve Spor

14

233.000 TL

Hayvanların Korunması

6

75.000 TL

20

329.750 TL

LİSE- Gençlik Grubu

Hayvanların Korunması

ORTAOKUL- Gençlik Grubu

Gönüllülük
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Kültür Sanat

30

490.500 TL

Yenilikçi Fikirler

13

235.750 TL

İLKOKUL- Gençlik Grubu

104

1.685.750 TL

Çevre Bilinci

6

104.250 TL

Fiziksel Aktivite, Egzersiz ve Spor

3

55.000 TL

Hayvanların Korunması

4

59.500 TL

Gönüllülük

12

195.500 TL

Kültür Sanat

21

340.150 TL

Yenilikçi Fikirler

12

217.500 TL

BİLSEM- Gençlik Grubu

58

971.900 TL

Çevre Bilinci

23

485.500 TL

Fiziksel Aktivite, Egzersiz ve Spor

18

385.500 TL

Hayvanların Korunması

4

84.500 TL

Gönüllülük

38

814.000 TL

Kültür Sanat

55

1.195.500 TL

Yenilikçi Fikirler

19

400.000 TL

ÜNİVERSİTE- Gençlik Topluluğu

157

3.365.000 TL

Çevre Bilinci

135

2.260.350 TL

Fiziksel Aktivite, Egzersiz ve Spor

135

2.429.700 TL

Hayvanların Korunması

42

657.800 TL

Gönüllülük

170

2.972.300 TL

Kültür Sanat

371

6.562.700 TL

Yenilikçi Fikirler

148

2.617.150 TL

TOPLAM

1.001

17.500.000 TL
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BÖLGE BAZINDA PROJE SAYISI VE BÜTÇE DAĞILIMI
BÖLGE

168

PROJE SAYISI

DESTEK TUTARI

AKDENİZ

160

2.767.000 TL

DOĞU ANADOLU

99

1.759.900 TL

EGE BÖLGESİ

127

2.283.500 TL

GÜNEYDOĞU ANADOLU

123

2.145.250 TL

İÇ ANADOLU

173

3.055.450 TL

KARADENİZ

136

2.370.750 TL

MARMARA

183

3.118.150 TL

TOPLAM

1001

17.500.000 TL

FAALİYET RAPORU 2019

ARAŞTIRMA VE YAYIN FAALİYETLERİ
Basılı Yayınlar
Gençlerin 2019 yılında gençlerin okuma alışkanlıklarına katkı sunması beklenen 37 farklı eserden
toplam 95.750 adet basılmıştır.
2019 yılında 128.231 eserin dağıtımı başta Bakanlığımıza bağlı gençlik merkezleri, genç ofisler, kitap kafeler ve Bakanlığımız faaliyetlerinde olmak üzere dağıtımı gerçekleştirilmiş olup aynı zamanda MEB’e bağlı okullar, çeşitli STK’lar ile diğer kamu kurumlarına gönderim yapılmıştır.

Gençlik Araştırmaları Dergisi
Gençlik alanında yapılan araştırmalara yön verecek ve ihtiyaçları karşılayacak nitelikte akademik
çalışmaların elde edilmesi, gençlikle ilgili inceleme ve araştırmaların yapılması, gençlik konusunun
farklı bakış açılarıyla değerlendirilmesi ve gençliğin problemlerine çözüm aranması amacıyla yayımlanmaktadır.
Gençlik Araştırmaları Dergisi, disiplinlerarası bir yaklaşımla gençlik, spor, toplum, siyaset, ekonomi, istihdam ve gençlikle ilişkili kavramları merkez alarak hazırlanan çalışmaların yer aldığı hakemli
bir dergidir.
Yılda üç kez yayımlanan ve 1.500’er adet basılan derginin 19. sayısı yayımlanmış olup yılda bir kez
özel sayısı olan Derginin 2019 yılı özel sayısı “Gönüllülük” temalıdır

Araştırma Faaliyetleri
Ölçme, Değerlendirme ve Haber Bülteni
Bakanlığımız tarafından genç hedef kitlelere yönelik yürütülen proje ve programlar için bilimsel
ölçme değerlendirme teknikleri kullanılarak memnuniyet ve başarı ölçümlemeleri yapılmaktadır.
Gerçekleştirilen ölçme değerlendirme faaliyetleri; programlara iştirak eden gençler tarafından
yapılan objektif değerlendirmelerden oluşmakta ve raporlanmaktadır.
Bu kapsamda; gençlerin yaptığı değerlendirmeler sonucu programın olumlu ve olumsuz özellikleri
tespit edilmekle birlikte yapılan ölçme değerlendirmenin ileriki dönemlerde uygulanacak projeler
için Bakanlık adına yol gösterici nitelikte olması beklenmektedir.
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Gerçekleştirilen ölçme değerlendirme faaliyetleri ile Bakanlığımız tarafından yürütülen projelere
katılan gençlerin yaş, cinsiyet, eğitim durumu gibi bilgilerine ulaşmaya yönelik demografik bilgiler,
katılımcıların programa yönelik memnuniyetlerini ölçmeye yönelik anket ve anket sonucu elde edilen verilerin değerlendirmesi yer almaktadır.
Bu kapsamda;
Araştırma ve İstatistiksel Veri Analizi Eğitimi,
Kamp Ateşi Programı Ölçme ve Değerlendirmesi,
Sinema Kampı Programı Ölçme ve Değerlendirmesi,
Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi Ölçme ve Değerlendirme,
EKAGM Personel Memnuniyeti ve Bağlılığı Raporu 1-2,
Bağımlılıkla Mücadele Uygulayıcı Eğitimi Ölçme ve Değerlendirme,
Biz Anadoluyuz Projesi Eğitmen Eğitimi Ölçme ve Değerlendirme,
İstişare Kampı Raporu,
Zararlı Alışkanlıklar ile Mücadele Eğitimi Değerlendirme,
Genç Kaşifler Treni Etki Analizi
yapılmıştır.
Gençleri ilgilendiren ve ilgilerini çekebilecek konulara gençlerin dikkatini çekebilmek ve farkındalık
oluşturabilmek amacıyla, Gençlik Araştırmaları Haber Bülteni hazırlanmaktadır.
Bu kapsamda;
Dünya Ülkeleri Ulusal Gençlik Stratejileri Raporu
İnternet ve Sosyal Medya Kullanımı Raporu
Bağımlılıkla Mücadele İzlanda Modeli Raporu
E- Spor Raporu
Kudüs Raporu
Genç Nüfus Raporu
hazırlanmıştır.
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Gençlik/Spor Veritabanı
Bakanlığımız birimlerinin etkili gençlik politikaları oluşturabilmeleri, ihtiyaca yönelik proje geliştirebilmeleri, hizmet kalitesini artırabilmeleri, genç hedef kitle özelinde planlama yapılırken mümkün
olan en geniş kitlenin gerçek ve güncel verilerine eş zamanlı olarak ulaşabilmeleri amaçları ile
elektronik ortamda “Gençlik ve Spor Veri Tabanı” kurulması için detaylı fizibilite çalışmaları bitmiş
olup veritabanının temelleri atılmıştır.
Veritabanı 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 yapılması; gençlerin ilgi, istek, sorun ve ihtiyaçlarının belirlenmesi sağlanacaktır.
Veritabanı kapsamında girdi olacak veriler:
TÜİK, OECD, Eurostat vb. istatistik verileri,
Kurum içi veriler,
e-Devlet ve farklı kamu kurumu verileri,
Veri toplama cihazlarından alınan veriler,
Spor/Sporcu verileri (Yetenek taraması)
Yeni Medya verileri
Saha araştırma verileri.

GSB Artırılmış Gerçeklik Uygulaması
Bakanlık uygulama ve projelerinin sesli ve görsel hale getirilmesi günümüz teknolojisi ile geniş kitlelere ulaştırılması hedeflenmektedir.
Uygulama marketlerinden indirilen Bakanlığımıza ait basılı yayınlar, billboard, afiş vb. görsel tanıtım
öğeleri üzerine akıllı cihazların kameraların tutulmasıyla önceden tanımlanmış video veya 3 boyutlu model ekranda oynatılmaya başlanarak Bakanlık hizmetlerinin vatandaşa tanıtımı ve duyurulması konusunda günümüz teknolojisinden yararlanılması sağlanmıştır.
9 başlık altında program kullanılmaya başlanmıştır. Temmuz 2017 itibari uygulama marketlerinde
aktif olarak ücretsiz kullanıma sunulan GSBAR Uygulaması içerisinde 15 Temmuz, Bilgisayar Oyunlarında İslam Karşıtlığı, Tarihi Mekânlar, Yayınlar, Şehit Teğmen Naci, Sporcu Kartları, Sarıkamış
Programı, Sporla Kal, Güvende Kal Projelerinde ve Tesisler menü başlıkları ile 3D görseller ile
desteklenmektedir.
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BURS,
KREDİ VE YURT
FAALİYETLERİ
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YURT HİZMETLERİ
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 imkan sağlanmaktadır.

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 çalışmalar aralıksız yürütülmektedir.
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Bu kapsamda; yurtlarda barınmak isteyen öğrencilerin başvuruları e-devlet portalı üzerinden
alınmış ve değerlendirme yapıldıktan sonra Bakanlığımız web sitesinden ve cep telefonu mesajları
ile duyurulmuştur.

Ayrıca internet üzerinden başvuru imkânı sağlanarak öğrencilere yurt kayıtlarında da büyük kolaylık sağlanmış, bulundukları yerlerde e-devlet üzerinden kayıt hakkı verilerek, yurda yerleştirme
işlemleri yapılmıştır.

Yurt Yatak Kapasiteleri
Yükseköğrenim öğrencilerine sunulan yurt hizmeti, 1961 yılında 3 il 18 yurtta 5.182 yatak kapasitesi ile başlamıştır.
2019 yılı sonu itibarıyla;
81 il, 236 ilçede 773 yurtta (5‘i yurt dışında),
421.157 kız, 256.256 erkek olmak üzere
677.413 yatak kapasitesine ulaşılmış bulunmaktadır.
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Yıllar İtibarıyla Toplam Yatak Sayıları

1961
5182

200

2

182.258

2013

2014

286.849

367.962

2015
454.631

2016
556.611

2019

2017
652.549

677.413

2019 yılında yurtlarda barınmak için başvuran 422.660 öğrencinin 345.572’si yurtlarımıza yerleştirilmiş olup, başvuruların karşılanma oranı %81,76 olarak gerçekleşmiştir.
Asıl listeden yurda girmeye hak kazanan öğrencilerin kayıtları Eylül ayı içerisinde tamamlanmış ve
yedek listeden yurda girmeye hak kazanan öğrencilerin kesin kayıtları yıl boyunca devam etmiştir.

KIZ KAPASİTESİ: 421.157
ERKEK KAPASİTESİ: 256.256
TOPLAM KAPASİTESİ: 677.413

Kız
Öğrenci
62%

Erkek
Öğrenci
38%

175

FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

Bununla birlikte; ülke genelinde yurt yatak kapasitesinin ihtiyaca göre artırılmasının sağlanması ve
yurt bulunmayan il/ilçelerde yurt ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla il ve ilçe bazında üniversitelerin öğrenim gören öğrenci sayıları, son dört yılda yapılan yurt başvuruları ile karşılanma oranları
değerlendirilerek hangi yerleşim merkezinde ne kadar kapasiteye ihtiyaç bulunduğu tespit edilmiştir.
2019 yılında;
14 il merkezi, 16 ilçede ve K.K.T.C’de 1 adet olmak üzere; 16.747 kız, 11.494 erkek toplam
28.241 yatak kapasiteli 57 bloktan oluşan 34 adet yurt,
10 il merkezi, 10 ilçede olmak üzere; mevcut 21 yurdumuza bağlı olarak 9.574 kız, 1.397
erkek toplam 10.971 yatak kapasiteli 33 blok hizmete açılmış olup
2019 yılı içerisinde hizmete açılan yurt ve bloklarda 26.321 kız, 12.891 erkek toplam
39.212 yatak kapasitesi hizmete girmiştir.

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.
Temizlik, güvenlik ve 24 saat sıcak su imkânları yanında ortak ders çalışma alanları, kantin, kafeterya 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 imkanı sunulmaktadır.
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Yeni yurt binalarımız engelli öğrencilerin ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabilecekleri şekilde projelendirilirken, eski yurtlarda da engelli öğrencilere yönelik fiziki iyileştirmeler yapılmış ve yapılmaya
devam edilmektedir.

Yeni yurtlarımız öğrencilerin konforlu bir ortamda barınmalarını sağlayacak şekilde inşa edilmekte, mevcut yurtlarımızda iyileştirme çalışmaları devam etmekte, iyileştirilmesi mümkün olmayan
yurtlarımızın ise kullanımından vazgeçilmektedir.
Yapılan bütün bu çalışmalar neticesinde yurtlarımız öğrenciler ve aileleri tarafından gönül rahatlığıyla öncelikli olarak tercih edilmektedir. Geçmiş yıllarda %60-70 düzeyinde olan doluluk seviyesinde hizmet verilmekte iken günümüzde %100’e yakın doluluk seviyesinde hizmet verilmektedir.

Yurtlarımızda Barınan Uluslararası Öğrencilerle İlgili İşlemler
Bakanlığımız yurtlarında uluslararası öğrencilere de barınma imkânı sağlanmaktadır.
Ülkemize yükseköğrenim görmek üzere gelen uluslararası öğrencilerin 2019-2020 eğitim-öğretim dönemine ilişkin Bakanlığımız yurtlarına yerleştirilme işlemleri kontenjanları dâhilinde gerçekleştirilmiştir.
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TÜRKİYE
BURSLUSU

AFGANİSTAN
HÜKÜMETİ
BURSLUSU

YÖK BURSLUSU

BURSLU
ULUSLARARASI
ÖĞR.DIŞINDA
KALAN ÖĞR.

KKTC

MAARİF VAKFI

TAI

TOPLAM

2019-2020 eğitim-öğretim döneminde yurtlara yerleştirilen uluslararası öğrenci sayıları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

KIZ

1037

0

57

1282

58

6

20

2460

ERKEK

1435

1

102

835

31

29

45

2478

TOPLAM

2472

1

159

2117

89

35

65

4938

Ücretsiz Barındırma İşlemleri
Şehit ve gazi çocukları, devlet koruması altında olan (Lise ve dengi öğrenimini Aile, Çalışma ve
Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı sevgi evlerinde barınarak bitirenler) ve anne ve babası vefat
etmiş olan öğrenciler öncelikli olarak yurda yerleştirilmekte ve bu öğrencilerden yurt ücreti ve
güvence bedeli alınmamaktadır.
Bu kapsamda; 2019 yılında 2.086 öğrenci yurtlarımıza yerleştirilmiştir.
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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 sunulmakta, bu hizmetlerin sağlıklı ve temiz bir ortamda yerine
getirilmesi ve güvenli bir yemek üretimi için gerekli tedbirler alınmaktadır.
Ayrıca ayakkabı tamiri, kuru temizleme, kırtasiye, fotokopi, terzi, kuaför, berber, çamaşırhane vb.
işletmeler de açılmakta ve işletilmektedir.

Beslenme yardımı, yurtlarımızda barınan öğrencilere 2019 yılında 420 TL (4,50 TL sabah kahvaltısı, 9,50 TL akşam yemeği yardımı olmak üzere günlük 14 TL) olarak uygulanmaya başlanmıştır.
Yurt ücreti ve güvence bedeli alınmadan öncelikli olarak barındırılan şehit ve gazi çocukları, gazi
öğrenciler, lise ve dengi öğrenimlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı sevgi
evlerinde tamamlayan, devlet koruması altında olan öğrenciler ile anne ve babası hayatta olmayan
muhtaç öğrencilere günlük 24 TL beslenme yardımı yapılmaktadır.
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KKTC’deki yurtlarımızda barınan öğrencilerimize ise aylık 405 TL beslenme yardımı yapılmaktadır.
Ayrıca Kasım 2017 tarihinden itibaren vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu yararına çalışan
derneklere ait yükseköğrenim yurtlarında barınan öğrencilere de beslenme yardımı yapılmaya
başlanmıştır. Bu öğrencilere günlük 13,6 TL, aylık 408 TL beslenme yardımı yapılmaktadır.
Yurtlarımızda beslenme yardımının kullanımı parmak izi sistemiyle elektronik ortamda yapılmaktadır.

Beslenme Yardımları

2016

2012
11

180

285

2017
330

2018
375

2019
420
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Günlük Beslenme Yardımı Katkısı (TL)

Akşam Yemeği

Sabah
Kahvaltısı

Toplam

2003

Devlet
Koruması
Altındaki
Öğrenciler
5,20

0,70

-

0,70

2004

6,25

1,25

2005

7,50

1,50

-

1,50

2006

8,50

1,50

1,00

2,50

2007

10,00

1,80

1,20

3,00

2008

10,30

2,00

1,30

3,30

2009

10,60

2,10

1,50

3,60

2010

13,00

2,40

1,60

4,00

2011

15,00

3,25

1,75

5,00

2012

16,00

4,00

2,00

6,00

2013

16,70

4,50

2,20

6,70

2014

17,30

5,00

2,30

7,30

2015

18,00

5,50

2,50

8,00

2016

19.50

6,50

3,00

9,50

2017

21,00

7,50

3,50

11,00

2018

22,50

8,50

4,00

12,50

2019

24

9,50

4,50

14,00

Yıllar

Diğer Öğrenciler

1,25

Barınma Yardımı
2018-2019 eğitim-öğretim döneminden itibaren, vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu yararına çalışan derneklere ait yükseköğrenim yurtlarında barınan öğrencilere Bakanlığımızca 2019
yılında aylık 240 TL barınma yardımı yapılmaktadır.
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BURS VE KREDİLER
Aylık Burs ve Öğrenim Kredisi Miktarları
Başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere burs verilmekte olup müracaat eden tüm öğrencilere kredi
tahsisi yapılmaktadır.
Yükseköğrenim bursu verme yetkisi 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.
2017-2018 öğretim yılından itibaren ilk defa burs/öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilere Ekim ayından itibaren ödeme yapılmaya başlanmıştır.
2018 yılında bir öğrenciye ödenen aylık burs/öğrenim kredisi miktarı 470 TL iken 2019 yılında %
9,4 oranında artırılarak 500 TL’ye yükseltilmiştir.

Burs ve Kredi Miktarı

200

2
45
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2016
400

2017
425

2018
470

2019
500
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Yüksek lisans öğrencilerine aylık burs/öğrenim kredisi (aylık burs/öğrenim kredisi miktarının 2
katı) 2018 yılında 940 TL olarak ödenmişken, 2019 yılında ise 1.000 TL olarak ödenmiştir.
Doktora öğrencilerine aylık burs/öğrenim kredisi (aylık burs/öğrenim kredisi miktarının 3 katı)
2018 yılında 1.410 TL olarak ödenmiş iken, 2019 yılında ise 1.500 TL olarak ödenmiştir.
Yurt dışında burs ve öğrenim kredisi alan öğrencilere öğrenim gördükleri ülkelerin satın alma
gücü paritesine göre belirlenen tutarlarda burs/öğrenim kredisi ödemesi yapılmaktadır.
2020 yılından itibaren ise bir öğrenciye ödenen aylık burs/öğrenim kredisi miktarı 550 TL, yüksek
lisans öğrencilerine 1.100 TL ve doktora öğrencilerine ise 1.650 TL olarak ödenmektedir.

Burs Hizmetleri
2019 yılında yurt içinde ve yurt dışında 402.812 öğrenciye 2.419.076.729 TL burs ödemesi
yapılmıştır.

Burs Alan Öğrenci Sayıları

201

9

200

5

402.812
54.724
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YILLAR
1962–2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Toplam

YURT İÇİ
54.724
98.110
135.497
168.923
181.490
198.707
234.130
320.912
348.774
395.679
359.583
353.476
377.994
431.721
451.151
402.364
4.110.871

BURS
YURT DIŞI
331
942
707
885
829
779
600
448
5073

TOPLAM
54.724
98.110
135.497
168.923
181.490
198.707
234.130
320.912
349.235
396.621
360.290
354.361
378.823
432.500
451.751
402.812
4.116.074
4.116.074

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, bekar ise kardeşlerine ve gazi bekar ise kendisine evli ise çocuklarına,
Anne ve babası vefat edenlere,
Lise ve dengi öğrenimini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Sevgi Evlerinde barınarak bitirenler ile
% 40’ın üzerinde engeli olan öğrencilere
burs verilmektedir.

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 tarafından bir ay önceden Bakanlık hesabına aktarılması kaydı
ile herhangi bir kesinti yapılmadan sağlanmaktadır.

Kredi Hizmetleri
2019 yılında yurtiçinde ve yurtdışında 1.190.200 öğrenciye 6.696.928.718 TL
öğrenim kredisi ödemesi yapılmıştır.

Kredi Alan Öğrenci Sayıları

201

9

200

2

1.190.200
451.550
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1962–2002

YURT İÇİ
451.550

ÖĞRENİM KREDİSİ
YURT DIŞI
-

TOPLAM
451.550

405.791

2003

494.070

-

494.070

428.270

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Toplam

522.670
537.031
569.276
572.552
578.009
587.131
611.903
592.582
667.293
706.512
865.309
1.000.483
1.127.836
1.163.467
1.140.632
1.159.828
11.047.674

4.106
6.780
10.544
16.422
22.857
27.389
30.875
30.372
118.973

522.670
537.031
569.276
572.552
578.009
587.131
611.903
592.582
671.465
713.292
875.653
1.016.905
1.150.693
1.190.856
1.171.507
1.190.200
12.307.145

459.595
481.011
505.348
451.842
466.492
474.792
478.601
494.024
509.801
-

YILLAR

KATKI
KREDİSİ

5.155.567

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 11 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.türkiye.gov.tr) sayfasında yayımlanmaktadır.
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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.
2019 yılında toplamda 1.593.012 öğrenciye öğrenim kredisi ve burs ödemesi yapılmıştır.

2019 Yılı Burs ve Kredi Alan Öğrenci Sayıları

Kre

di
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1.190.200
402.812

Top
la

m

1.593.012
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YÜKSEK ÖĞRENİM ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK
OLARAK DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİ İLE
SOSYAL, KÜLTÜREL VE SPORTİF FAALİYETLER
Öğrencilerimizin ders dışı zamanlarını, gönüllülük esasına dayalı olarak, yaşam boyu öğrenme çerçevesinde değerlendirerek bedensel, zihinsel ve kültürel yönden gelişimlerine katkıda bulunmak,
onları her türlü kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, aralarında birlik ve beraberlik duygularını pekiştirmek ve kardeşlik bağlarını güçlendirmek, milli, manevi ve akademik gelişimlerine destek olmak
amacıyla eğitsel, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler düzenlenmektedir.
Bu faaliyetler, yurtların fiziki yapısı da dikkate alınarak öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda belirlenmiştir. Faaliyetlere gönüllülük esasına göre 1.443.297 öğrenci katılmıştır.

Akademi Faaliyetleri
Öğrencilerin, motivasyonu yüksek, zamanı iyi yöneten, özgüveni artmış, başarıya odaklanmış, değişime ve çağa ayak uyduran, sosyal iletişimi güçlü bireyler olmalarına katkı sağlamak amacıyla faaliyetler düzenlenmektedir. Akademi faaliyetleri kapsamında düzenlenen 12.293 faaliyete 378.906
gencimiz katılım sağlamıştır.
Gelin Tanış Olalım; her yıl yurda yeni kayıt yaptıran öğrencilerin il ve ilçeyi tanımalarına
yardımcı olmak amacıyla belediye, kampüs, hastane, adliye gibi öğrencinin yaşamını kolaylaştıracak yerler ziyaret edilmekte, ayrıca şehrin tarihi ve kültürel mekânları gezdirilmektedir. 2019
yılında 22.217 öğrencimiz etkinliklere katılmıştır. (Uyum programı bilgilendirme gezileri)
Zoru Başaranlar; yılda en fazla 2 kez, il müdürlüklerince il veya ilçe merkezinde geniş katılımlı programlara, öncelikle yaşadığı şehre yatırımlar yapmış, yörenin maddi ve manevi kalkınmasına destek olmuş, Bakanlığımıza yurt veya arsa bağışlamış kişiler ile huzurevinde yaşayan, gençlerde olumlu davranış değişikliğine neden olabilecek bir hayat hikâyesi olan deneyimli
büyükler, engelli milli sporcular, sanatçılar ve vali, belediye başkanı, kaymakam gibi protokol
mensupları katılmaktadır. 2019 yılında 14.404 öğrencimiz etkinliklere katılmıştır. (Kariyer Sohbetleri)
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Bilgiden Bilince Konferansları; İl müdürlüklerince aile içi iletişim sorunları ve çözüm yolları, ekonomi, enerji verimliliği, gençler üzerinde arkadaş ve çevre etkisi, güvenli yaşam, israf,
iş piyasasına erişim, madde bağımlılığı, sağlık, sosyal güvenlik, stres yönetimi, şiddet ve öfke
kontrolü, teknoloji bağımlılığı ve sosyal yaşama etkileri, tütünle mücadele, vergi bilinci konularında il veya ilçe merkezinde geniş katılımlı salon programları düzenlenmektedir. Programlara
2019 yılında 141.472 öğrencimiz katılmıştır.

Kurslar; Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılmış olan işbirliği protokolü ile halk eğitim merkezlerinde görevli, usta öğretici belgesi olan öğreticiler tarafından yurtlarımızda, en az 12 kişilik
sınıflarda, öğrencilerin talepleri doğrultusunda kurslar açılmaktadır. 115.685 öğrencimiz bu
kurslara katılmıştır. (Türk-İslam sanatları, dil, el sanatları, müzik-görsel sanatlar, akademik
destek ve insan kaynakları gibi çeşitli alanlarda kurslar)
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Din ve Değerler Eğitimi; Diyanet İşleri Başkanlığında görevli personel tarafından yurtlarımızda Hz. Peygamberin hayatı ve değerler eğitimi, Kur’an-ı Kerim, temel dini bilgiler konularında eğitimler verilmektedir. Eğitimlere 34.422 öğrencimiz katılmıştır.
Atölye Çalışmaları; öğrencilerin talepleri doğrultusunda en az 6 en fazla 20 kişilik gruplar
oluşturularak 4-6 hafta süreli, haftada 1 gün ve 2 saat şeklinde yapılmaktadır. Atölye çalışmalarına 50.706 öğrencimiz katılmıştır. (İnsan ve toplum, dini ilimler ve edebiyat konulu atölye
çalışmaları)

Sosyal ve Kültürel Faaliyetler
Öğrencilerin, güzel sanatlara ilgi duymaları, yeni ilgi alanları kazanmaları, yetenek ve kişiliklerinin
sağlıklı bir şekilde gelişmesi, öğrencilerin daha çok sosyal ilişkiler kurmasına ve toplumun değerleriyle barışık bir kişilik geliştirmelerine yardımcı olmak amacıyla düzenlenen faaliyetlerdir.
Sosyal Sorumluluk Projeleri; öğrencilerin ders dışı zamanlarını olumlu bir şekilde değerlendirmek, bağımlılık, kötü alışkanlıklar ve olumsuz davranışlardan korumak, gençlerin toplum-
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sal hayatın her alanına etkin katılımını sağlamak, aidiyet ve vatandaşlık bilincini geliştirmek,
üretkenlik düzeylerini yüksek tutmak, yaşlılar, engelliler, çocuklar ve şehit yakınları ile bağ kurmalarını sağlamak, yaşadığı toplumun insani, vicdani ve manevi değerlerini tanımalarına yardımcı olmak amacıyla gerçekleştirilmektedir. 2019 yılında etkinliklere 237.774 öğrencimiz katılmıştır. (Gönül bağı etkinlikleri, çevre faaliyetleri, Kızılay ve Yeşilay faaliyetleri)

Önemli Gün ve Haftalar; yurtlarımızda önemli gün ve haftalarda günün anlam ve önemine
uygun bir şekilde faaliyetler, öğrencilerin katılımı da teşvik edilerek gerçekleştirilmektedir. 2019
yılında faaliyetlere 197.197 öğrencimiz katılmıştır. (Çanakkale Zaferi, İstanbul’un Fethi, Kut’ül
Amare Zaferi, Mehmet Akif’i Anma ve İstiklal Marşının Kabulü, Mevlana Haftası, Yunus Emre
Haftası Etkinlikleri, Gençlik Haftası, Aşure Günü, Orman Haftası, 10 Kasım, Sivil Savunma Günü,
Türk Dil Bayramı, Mesleki Günler, Kütüphaneler Haftası, Dünya Kadınlar Günü)
Gezi ve Kamp Programları; il ve ilçe sınırları içerisinde dini mekân ve manevi şahıslara
yönelik geziler, doğa gezileri, kültürel geziler, şehitlik ziyaretleri ve piknikler düzenlenmektedir.
Gezi ve kamp programlarına 2019 yılında 31.907 öğrencimiz katılmıştır.
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Milli-Dini Gün ve Bayramlar; her yurtta
milli-dini gün ve bayramlarda anlam ve önemine uygun bir şekilde faaliyetler öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilmektedir. 2019
yılında düzenlenen faaliyetlere 269.034 öğrencimiz katılmıştır. (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 etkinlikleri)
Kültürel ve Sanatsal Programlar; öğrencilerde tarih ve medeniyet bilinci oluşturacak ve
toplumsal sorumluluk duygusu kazandıracak filmlere ve tiyatro gösterilerine katılım sağlanmaktadır. 2019 yılında düzenlenen faaliyetlere 109.295 öğrencimiz katılmıştır. (Belgesel izleme,
müzik dinletisi, sergiler, kültür sanat sokağı, sinema izleme, şiir dinletisi, tiyatro izleme etkinlikleri)
Yarışmalar; Bilgi yarışması, şiir yarışması, Osmanlıca yarışması, kuşevi tasarım yarışması,
karikatür yarışması, fotoğrafçılık yarışması gibi düzenlenen yarışmalara 13.625 öğrencimiz katılmıştır.

Sportif Faaliyetler
Öğrencilerin beden ve ruh sağlıklarının korunması, geliştirilmesi, onlara disiplinli çalışma alışkanlığı kazandırılması, spora ilgi duymalarının sağlanması, enerjilerinin olumlu yöne yöneltilmesi ve
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öğrenciler arasındaki iletişimin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen sportif faaliyetlere 47.705 öğrencimiz katılmıştır. (Basketbol, voleybol, futbol, masa tenisi, atletizm, bilardo, satranç, yüzme,
jimnastik, aerobik, step, boks ve uzakdoğu sporları, kort tenisi, dart, badminton, plates, güreş,
bilek güreşi, okçuluk vb. faaliyetler)

Turnuvalar
Her kesimden öğrencinin bir araya geldiği ve bu sayede birbirlerini tanımalarına, dostluk kurmalarına ve ortak amaçlar etrafında birlikte çalışarak toplumsal dayanışma ve bütünleşmeyi sağlamak
amacıyla gerçekleştiren turnuvalara 47.114 öğrencimiz katılmıştır.

Çınaraltı Gençlik Söyleşileri
Her kesimden öğrencinin bir araya geldiği ve bu sayede birbirlerini tanımaları, dostluk kurmaları
ve ortak amaçlar etrafında birlikte çalışarak toplumsal dayanışma ve bütünleşmeyi sağlamaları
amacıyla gerçekleştirilen söyleşilerdir.
Öğrencilerin tarih ve medeniyet konusunda bilinçlendirilmesi, özellikle Ortadoğu coğrafyasında yaşanan gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmaları, Osmanlı Devleti hâkimiyeti ve sonrasında bölgede yaşanan hadiselerin uluslararası kamuoyuna yansımalarının nasıl olduğu konusunda
haberdar edilmesi, Kudüs’ün tarihi ve dini statüsünün anlatılması amacıyla Gül ve Ateş başlıklı
salon programları düzenlenmektedir.
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İşte O An programı ile öğrencilerimize başarı ideali aşılamak, spor ahlakı ve fair play (temiz
oyun) bilinci kazandırmak amacıyla spor tarihimizin hafızalara kazınmış önemli anlarının kahramanları öğrenciler ile buluşturulmaktadır.
Eserleriyle halka mal olmuş, duygularımızı, düşüncelerimizi ve gönül dünyamızı türküleriyle
zenginleştiren türkü üstâdları ve halk ozanlarının yâd edildiği Anadolu’nun Mihenk Taşları başlıklı salon programları düzenlenmektedir.

Nebinin Ayak İzleri programı ile öğrencilerin inançlarına yönelik bilgileri doğru kaynaklardan öğrenmelerini sağlamak, kitle iletişim araçları ve sosyal medya yoluyla oluşan bilgi kirliliğinin önüne geçebilmek, rol model alabilecekleri ehli-beyt ahlakının zarafet ve incelik ifade eden
nadide örneklerini sunmak amaçlanmaktadır.
Uluslararası alanda yaşanan son gelişmeleri değerlendirmek, bu gelişmelerde Türkiye’nin
hamlelerinin arka planını analiz etmek ve uluslararası alanda Türkiye’yi oyun dışında bırakmak
için kurgulanan hamleler konusunda öğrencilerimizi bilinçlendirmek amacıyla Oyun Bozan Türkiye başlıklı salon programları düzenlenmektedir.

Vefa Günleri programı ile öğrencilerimizin kültür ve medeniyet hafızalarını canlı tutmak ve
vefa duygularını geliştirmek amacıyla eserleriyle yaşadığımız coğrafyaya değer katan, gelecek
nesillerin gönül ve düşünce ufuklarını açan ve coğrafyamızın yaşadığı sorunları kendisine dert
edinen düşünür, sanatçı ve edebiyatçılar yâd edilmektedir.
Günümüz “modern yaşam” anlayışının hızlı düşünmeye, hızlı karar vermeye, hızlı tüketmeye
sürüklediği gençlerde sade ama anlamlı ve hikmetli bir hayat konusunda farkındalık oluşturmak
amacıyla Modern Zamanın Prangaları programı gerçekleştirilmektedir.
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Beden ve ruh sağlığına yönelik olarak farkındalık oluşturmak ve sporun beden ve ruh sağlığına etkilerini anlatmak amacıyla Kendine İyi Bak başlıklı salon programları düzenlenmektedir.
Yaşayan Hazineler programı ile tarih, toplum, dil ve kültür üzerinde etkili olan kıymetli şahsiyetlerimizi öğrenciler ile buluşturarak, onların tarih ve medeniyetin farkında olmaları amaçlanmaktadır.
Birinci Dünya Savaşı’nda ülkemiz için biçilen sınırların bize dar geldiğini ve eski vatan topraklarında ülkemizin bir “beklenen” olduğunu bütün dünyaya anlatmak için Eski Vatan isimli
programlar düzenlenmektedir.
Bugünün ve geleceğin meslekleri, kariyer planlamada yapay zekânın rolü, inovasyon, girişimcilikte yapay zekânın yeri ve yapay zekânın hayatımıza etkileri konularında öğrencilerimizi
bilgilendirmek amacıyla Yapay Zekâ Nesli isimli salon programları düzenlenmektedir.
Haberler kamuoyu oluşturmada en etkin araçlardan birisidir. “Haberci-Aslında Ne Oluyor” isimli programımızda geleceğin gazetecileriyle haberlere konu olan olayların arka planlarını
sorgulamakta, gazeteciliğin farklı yönlerini ele alarak basın-yayın hayatımızda yaşadığımız bilgi
kirliliğinin önüne geçebilmek amacıyla Aslında Neler Oluyor isimli salon programları düzenlenmektedir.

Faaliyetler

Faaliyet sayısı

Öğrenci sayısı

Akademi Faaliyetleri

12.293

378.906

Sosyal ve Kültürel Faaliyetler

14.824

881.590

407

87.982

Turnuvalar

1.528

47.114

Sportif Faaliyetler

1.586

47.705

30.638

1.443.297

Çınaraltı Gençlik Söyleşileri

Toplam
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SPOR
FAALİYETLERİ
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SPOR FEDERASYONLARINA, SPOR KULÜPLERİNE
VE SPORCULARA VERİLEN DESTEKLER
Spor Kulüplerine Yardım
Spor altyapısının güçlendirilmesi amacıyla 2019 yılında 1.578 spor kulübüne 15.124.250 TL nakdi
yardım yapılmıştır.
2002-2019 yılları arasında Bakanlığımız bütçesinden 18.042 spor kulübüne 212.214.865 TL nakdi
yardım yapılmıştır.

Spor Federasyonlarının Desteklenmesi
Spor federasyonlarının desteklenmesi amacıyla 2018 yılında 58 spor federasyonuna 113.485.000
TL kaynak aktarılmıştır.

2020 Olimpiyatlarına Katılacak Muhtemel Sporcuların Desteklenmesi
2020 Yılı Sonuna Kadar Yapılacak Yaz ve Kış Olimpiyat ve Paralimpik Oyunlarına Hazırlanmak
Amacıyla Yetiştirilecek Sporcuların Tespiti, Harçlıklarının Belirlenmesi, İaşe, İbate ve Yol Giderlerinin Karşılanmasına Dair Yönetmelik 11 Nisan 2015 tarihli ve 29323 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup Değerlendirme Kurulunun oluşturulmasına müteakip sporcular belirlenerek harçlıklarının ödenmesi işlemleri yapılmaya başlanmıştır.
Değerlendirme Kurulunun aldığı kararlar doğrultusunda 4.355 sporcuya 24.875.694,01 TL ödeme yapılmıştır.

Özel Üniversitelerle İşbirliği Mutabakatı (Protokolü)
Bakanlığımız ve 28 vakıf üniversite arasında uluslararası spor organizasyonlarında başarı gösteren sporcuların desteklenmesi amacıyla işbirliği mutabakatı imzalanmıştır.
Bu işbirliği mutabakatı ile sporcular, son 4 yıl içerisinde uluslararası spor müsabakalarında başarılı
olduklarını belgelendirmeleri durumunda eğitim-öğretim süreleriyle sınırlı olmak kaydıyla %100
oranında eğitim bursu alma hakkı kazanmışlardır. Bu işbirliği sayesinde artık milli sporcular 28
vakıf üniversitesinde burslu olarak eğitimlerini sürdürebileceklerdir.
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SPOR ALANINA İLİŞKİN PROJELER
Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi
Sağlıklı ve hareketli bir yaşamın gereği olarak topluma spor yapma kültürü yerleştirmek, sporun
geniş kitlelere yaygınlaştırılmasıyla çocuk ve gençlere sporu sevdirerek onları sporla tanıştırmak,
spora başlama yaşında bulunan yetenekli çocukları tespit ederek spor branşlarına yönlendirmek
ve üst düzey sporcu olarak yetiştirilmelerini sağlamak amacıyla Sportif Yetenek Taraması projesi
hayata geçirilmiştir.

Projenin ilk uygulaması 2017-2018 eğitim-öğretim dönemi sonunda 02 Mayıs-02 Haziran 2018
tarihleri arasında tüm Türkiye’de yürütülmüş ve yaklaşık 423.000 ilkokul 3. sınıf öğrencisi taramalarımıza katılmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 46.884 çocuğumuz seçilmiş ve
Temel Hareket Becerileri ve Spor Becerileri Eğitimine çağrılmıştır. Ayrıca proje kapsamında ülkemizde eğitim gören 64 ülke vatandaşı 9.151 öğrenci Sportif Yetenek Taramasına katılmış ve
816’sı Temel Hareket ve Sportif Beceriler Eğitimine davet edilmiştir.
Bununla birlikte; 869 engelli öğrencimizin Sportif Yetenek Taraması yapılarak Temel Hareket ve
Sportif Beceriler Eğitimine katılmaları sağlanmıştır.
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Yeni tarama faaliyetlerimiz 2018-2019 eğitim-öğretim dönemi içerisinde 01 Ekim 2018 tarihinde
başlamış olup tarama faaliyetleri 81 ilimizde 135 ekip halinde 1.350 öğretmen ve 1.495 antrenör
ile gerçekleştirilmiş ve 802.946 öğrencimiz taramaya katılmıştır.
Taramalar sonrasında 100 bin çocuğumuz halk eğitim merkezleri üzerinden açılan Sporcu Eğitimi
ve Gelişimi Temel Hareket Becerileri Programını (Temel Düzey) tamamlamış olup ara ölçümlerinin
ardından 4 ay sürecek Sporcu Eğitimi ve Gelişimi Spora Özgü Temel Eğitim ve Hareket Becerileri
Programına (Orta Düzey) devam etmektedir.

Öte yandan ülkemizde eğitim gören 88 ülke vatandaşı 40.807 öğrencinin 3.510’u Sportif Yetenek
Taramasına katılarak Sporcu Eğitimi ve Gelişimi Temel Hareket Becerileri Programına (Temel Düzey) çağrılmıştır.
Ayrıca Sportif Yetenek Taraması yapılan 3.551 engelli öğrencinin Sporcu Eğitimi ve Gelişimi Programına katılımları için çalışmalar yürütülmektedir.
Bakanlığımız tarafından çocuk ve gençlerimizi spor branşlarına yönlendirmek, yetenekli çocuklarımızın üst düzey sporcu olarak yetiştirilmelerini sağlamak amacıyla geliştirilen Sportif Yetenek
Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi “En İyi İnovasyon Projesi” dalında ödüle layık görülmüştür.
Spor Bilgi Sistemi Yetenek Taraması Modülü ile öğrencilerin test verileri sisteme girildiği anda
merkezden anlık olarak görüntülenebilmekte ve raporlanabilmektedir.
Tarama dönemi bittiği anda tüm veriler modül içerisinde raporlanmaya hazır hale getirilebilmekte
ve verileri kaydederken uygulama üzerinde oluşturulan kontrol ve kısıtlamalar ile hata payı asgari
seviyeye indirilmektedir. Ayrıca taramaya katılan öğrencilerin performans bilgileri e-Devlet üzerinden velileri tarafından da görüntülenebilmektedir.
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Yüzme Bilmeyen Kalmasın
Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri bünyesindeki havuzların daha aktif olarak kullanılması, ilkokulda
okuyan öncelikle 3. ve 4. sınıf öğrencilerin beden eğitimi ve oyun dersini yüzme öğrenerek değerlendirmeleri amacıyla Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesiyle yaklaşık 100 bin çocuğa yüzme öğretilmesi hedeflenmiştir.

Proje kapsamında 1’er aylık periyotlarla 3 dönem halinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerince ücretsiz yüzme kursları verilmiştir.
Proje, 2018-2019 eğitim-öğretim dönemi sonuna kadar uzatılmış olup ilk etapta 65 ilde başlamış,
6 dönem olarak gerçekleşmiş ve 14 Haziran 2019 tarihi itibarıyla 71 ilin katılımıyla sonuçlanmıştır.
Temmuz ayından itibaren ise tüm yaş gruplarında yüzme bilmeyen kişilere yönelik devam eden
proje, 81 il ve 243 ilçede, 155 yüzme havuzunda devam etmektedir. Bu kapsamda, Temmuz-Aralık
döneminde yüzme bilmeyen 300.000 kişiye yüzme eğitimi verilmiştir.
2019-2020 eğitim-öğretim döneminde Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesine ortaokulda okuyan
öğrenciler de dahil edilerek devam edilecektir.
2020 yılı sonuna kadar bir milyonun üzerinde kişiye yüzme öğretilmesi hedeflenmektedir.

Spor Turizmi Çalıştayı
Son yıllarda meydana gelen gelişmelerle birlikte spor, önemli bir ekonomik faaliyet kolu olan turizm
ile birlikte anılmaya başlanmış ve bir alt sektör olarak spor turizmi, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de giderek önem kazanmaya başlamıştır.
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Ekonomik faaliyet olarak spor turizmi ülkelerin kalkınması yanında kamu diplomasisi ve tanıtımına
da önemli katkılar sağlamaktadır. Bu çerçevede spor turizmini geliştirme konusu Bakanlığımız
öncelikleri arasına girmiştir.
Bununla birlikte; 2019 yılı Temmuz ayı içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul
edilen ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 11. Kalkınma Planı (2019-2023) ile spor
turizminin uzun vadeli ve sağlıklı gelişmesini sağlamak üzere “Türkiye Spor Turizmi Stratejisi”nin
hazırlanması öngörülmüştür.
Bütün paydaşlarla birlikte spor turizmine ilişkin tüm hususların tartışılması neticesinde spor turizmini geliştirmeye yönelik müteakip süreçlere rehberlik edecek bir eylem planının hazırlanması
planlanmaktadır. Bu sayede; ülkemizin dünya spor turizmi pazarından alacağı payın artırılması
hedeflenmektedir.
Türkiye Spor Turizmi Stratejisi ile birlikte spor turizmi yol haritasının oluşturulması amacıyla ilgili
paydaşların katkıları ile spor turizmi konusunun tüm boyutlarının ele alındığı Türkiye Spor Turizmi
Çalıştayı gerçekleştirilmiştir.
Bu itibarla 10-13 Kasım 2019 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilen Türkiye Spor Turizmi Çalıştayı’na; Bakanlığımız çalışanlarının yanı sıra bilim insanları, sektör temsilcileri (seyahat
acentaları, konaklama sektörü vb.), kamu kuruluşu temsilcileri, meslek örgütü ve STK’lar ile basın
mensupları katılmıştır.
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Çalıştayda müzakere edilen konu başlıkları şunlardır:
Spor Turizminde Ürün Çeşitliliği ve Sürdürülebilirlik
Spor Turizmi Örgütlenme ve Destinasyon Yönetimi
Spor Turizminde Çevre, Planlama ve Tesisleşme
Spor Turizminde Yatırım, Finansman ve Teşvik
Spor Turizminde Tanıtım, İletişim ve Pazarlama
Spor Turizminde İnsan Kaynağı Yönetimi ve Ar-Ge.

3. HESTOUREX Dünya Sağlık, Spor ve Alternatif
Turizm Fuarı ve Kongresi
Ülkemizde turizmi 12 aya yaymak, çeşitlendirmek, katma değeri yüksek, nitelikli turizm hareketleri
geliştirmek, bölge ve ülke turizmi tanıtımına katkı sağlamak amacı ile Bakanlığımızın desteklediği
HESTOUREX Dünya Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm Fuarı ve Kongresi’nin 3 üncüsü 04-07 Nisan
2019 tarihleri arasında T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Antalya’da gerçekleştirilmiştir.
HESTOUREX 2019 fuarının teması “Spor Turizmi” olarak belirlenmiş olup fuarda Bakanlığımız ile
birlikte 29 spor federasyonu yer alarak yurt dışından gelen federasyon ve satış acenteleri ile ülkemizin spor turizmine sunduğu imkanların tanıtılması ve pazarlanmasına yönelik katkı sağlanmıştır.
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Spor İle Sosyal Uyum
Olimpik Mülteci Vakfı ile Bakanlığımız işbirliğinde yürütülen “Geçici ve Uluslararası Koruma Altındaki Bireyler ve Ev Sahibi Toplum İçin Spor ile Sosyal Uyumu Güçlendirme” projesi hazırlık ve
programlama aşamaları tamamlanmış ve “Mülteci ve Türk Gençlerinin Sosyal Uyumunun ve Katılımın Sporla Güçlendirilmesi” projesi kapsamında protokol 05.08.2019 tarihinde imzalanmış ve
yürürlüğe girmiştir.
Spor ile Sosyal Uyum projesi kapsamında yılda 3 dönem şeklinde yapılan kursların her biri 4 ay sürecek şekilde tasarlanmış ve her bir dönem için 1.200 katılımcıya ulaşılması hedeflenmiştir. 8-12
ve 13-18 yaş grubuna 6 spor branşında eğitim verilmektedir.
Bahsi geçen spor kurslarının ilk dönemleri başlamış olup Ankara ili için; futbol, badminton, voleybol, basketbol, masa tenisi, taekwondo, Bursa ili için; güreş, karate, masa tenisi, taekwondo,
tenis, yüzme, Samsun ili için; basketbol, masa tenisi, güreş, yüzme, judo, futbol, Şanlıurfa ili için;
basketbol, futbol jimnastik, atletizm, voleybol, taekwondo, Mersin ili için; hentbol, futbol, voleybol,
basketbol, okçuluk, atletizm kursları açılmıştır.

10 Bin Pota Projesi
Vatandaşlarımızın, semtinde spor yapabilmeleri sportif katılım açısından önem arz etmektedir. Bu
sebeple; Türkiye genelinde “10 Bin Pota” projesi başlatılmıştır.
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Aynı anda, basketbol, voleybol, badminton ve ayak tenisinin oynanabildiği, çok amaçlı spor alanı
projesi olan “10 Bin Pota” ile milyonlarca vatandaşımızın evine en yakın yerde spor yapması amaçlanmaktadır.
Proje kapsamında, ülkemizin dört bir yanında 585 adet spor tesisisin yapımına başlanılmıştır.

Okul Spor Faaliyetleri
2010-2011 eğitim-öğretim döneminden itibaren Bakanlığımızca okul spor faaliyetleri düzenlenmektedir.
Okul spor faaliyetleri 2010-2011 eğitim-öğretim döneminde 21 branşta düzenlenirken 2018-2019
eğitim-öğretim döneminde 57 branşta düzenlenir hale gelmiştir.
2018-2019 eğitim-öğretim döneminde okul spor faaliyetleri 57 spor dalında 272 Grup, 40 Yarı Final
ve 110 Türkiye Birinciliği olmak üzere toplam 422 ulusal organizasyon şeklinde düzenlenmiştir.
Okul spor faaliyetlerine katılan sporcu sayısı, 2011 yılında 529.801 iken 2019 yılında 2.391.900
kişiye ulaşmıştır.

Okul Spor Faaliyetlerine Katılan Sporcu Sayıları

2011
529.801
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2012
532.417

2013
687.145

2014
1.053.363

2015
1.077.313

2016
1.569.228

2017
2.225.946

2018
2.214.651

2019
2.391.900
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Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG)
İllerde spor altyapısı oluşturulmasına büyük katkı sağlayan, Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) faaliyetlerine 2018-2019 sezonunda; 21 branşta (atletizm, badminton, basketbol, buz pateni, buz
hokeyi, cimnastik, hentbol, judo, karate, kayak, masa tenisi, sutopu, taekwondo, voleybol, beyzbol,
softbol, güreş, bocce, hokey, modern pentatlon, yüzme) 81 ilimizden, 164 takım, 10.023 kadın,
12.241 erkek sporcu katılmıştır.

Üniversiteler Ligi (ÜNİLİG)
Üniversite gençliğimizin spora teşvik edilmesi amacıyla 2012-2013 sezonunda başlatılan Üniversiteler Ligine (ÜNİLİG) 16 spor dalında (Basketbol 3x3), Buz Hokeyi, Crossminton, Curling, Dragon
Bot, Hentbol, Hokey, Kayak (Kuzey Disiplini), Korfbol, Korumalı Futbol, Kürek, Modern Pentatlon
(Lazer Run) Ragbi, Salon Futbolu, Su Topu, Voleybol) 55 ilimizden, 117 üniversiteden, üniversite
takımı olmak üzere 5.231 sporcu katılmıştır.
ÜNİLİG 2019-2020 sezonunda 17 branşta, 75
ilimizden ve KKTC’den,
135 üniversiteden, 400
üniversite takımı, yaklaşık
8.000 sporcunun katılımı
beklenmektedir.
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OLİMPİK HAZIRLIK MERKEZLERİ, SPORCU
EĞİTİM MERKEZLERİ, İL SPOR MERKEZLERİ
Olimpik Hazırlık Merkezleri
Olimpiyatlara katılacak ve katılması muhtemel yetenekli sporcuların seçilmesi, bilimsel yöntemlerle yetiştirilmesi, performanslarının geliştirilmesi, eğitimlerinde ve sosyal gelişimlerinde müşterek ve standart bir uygulamanın sağlanması amacıyla Olimpik Hazırlık Merkezleri kurulmuştur.

TOHM’lar ile bir sonraki olimpiyatlara sporcu yetiştirmek temel hedeftir. Türk spor tarihinde ilk
kez 8 yıl sonrası için performans sporcusu yetiştirmek üzere bir proje başlatılmıştır.
22 ilde (Ankara, Diyarbakır, Konya, Afyon, Edirne, Mersin, Aksaray, Erzurum, Rize, Adana, Gaziantep, Sakarya, Antalya, İzmir, Samsun, Artvin, Kahramanmaraş, Trabzon, Bolu, Kayseri, Bursa,
Kocaeli) kurulan bu merkezlerden, 22 olimpik branşta (atıcılık, güreş, taekwondo, atletizm, halter, tenis, bisiklet, judo, triatlon, boks, kano, okçuluk, buz pateni, karate, yelken, cimnastik, kayak,
yüzme, curling, kürek, eskrim, modern pentatlon) yatılı veya gündüzlü olmak üzere 1.133 sporcu
yararlanmaktadır.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için oluşturulan olimpik sporcu havuzuna TOHM’dan 182 sporcu
girmeye hak kazanmıştır.
2016 Olimpiyat Oyunlarına toplam 16 sporcumuz kota alarak katılmıştır.
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2018 Akdeniz Oyunlarına, TOHM’ da yer alan ve TOHM’dan olimpik havuza geçen 52 sporcu katılmış olup bu sporcular 12 altın 5 gümüş 11 bronz olmak üzere toplam 28 madalya kazanmıştır.
2019 2. Avrupa Oyunlarına, TOHM’ da yer alan ve TOHM’dan olimpik havuza geçen 37 sporcu
katılmış olup TOHM ve TOHM’dan yetişen sporcularımız 1 gümüş, 2 bronz madalya kazanmıştır.
2019 EYOF’da 43 TOHM sporcumuz mücadele etmiştir.

Bakü’de düzenlenen EYOF’da sporcularımız 11 altın, 6 gümüş ve 10 bronz olmak üzere toplam 27
madalya kazanmış olup 16 madalya TOHM sporcularımızdan gelmiştir.
Merkezlerimizde eğitim gören sporcularımız uluslararası müsabakalarda 1.257 madalya kazanmışlardır.
2019 yıl sonu itibarıyla 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarına TOHM’larda yer alan ve TOHM’lardan
olimpik havuza geçen 11 sporcu kota almıştır.
2020 ve 2024 Olimpiyat Oyunlarında yarışacak ve madalya kazanabilecek sporcular yetiştirmek
amacıyla hazırlanmış olan proje doğrultusunda; merkezlerimizde akademik danışmanlar ve tecrübeli antrenörler nezaretinde bilimsel temellere dayanan antrenman programları uygulanmaktadır.
Program kapsamında 301 antrenör görev yapmaktadır.
Merkezlerdeki tüm sporcuların performans analizleri ve sağlık taramaları Sporcu Eğitim Sağlık ve
Araştırma Merkezi tarafından her yıl düzenli olarak yapılmaktadır. Söz konusu testler sonucunda
sporcularımızın gerekli tedavileri yapılmakta ve performans analizlerine göre antrenman programları yeniden düzenlenmektedir.
Merkezlerimizde spor destek elemanı ihtiyacını karşılamak amacıyla Bakanlığımızca 40 psikolog,
41 beslenme uzmanı, 45 fizyoterapist ve 57 masör/masöz görevlendirilmiştir. Söz konusu destek
elemanlarının mesleki gelişimlerine katkı sağlayabilmek amacıyla periyodik olarak gelişim seminerleri düzenlenmektedir.
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Bakanlığımız ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında 24.12.2013 tarihinde imzalanan işbirliği
protokolü çerçevesinde üniversiteli sporcularımızın bağlı bulundukları üniversitelerden merkezlerin bulunduğu ildeki üniversitelere nakilleri gerçekleştirilmektedir.
Sporcularımızın eğitimlerinin desteklenmesi amacıyla okul derslerine ek olarak etüt dersleri verilmektedir.

Engelliler İl Spor Merkezleri
Antrenörlerimiz Engelleri Aşıyor projesinin tamamlanmasıyla birlikte her yaştaki engelli vatandaşımıza sporu sevdirmek, onları spora ve sağlıklı yaşama yönlendirmek, spor yapma alışkanlığını
kazandırmak, toplumda spor kültürü oluşturmak ve spor kulüplerine sporcu kaynağı sağlamak
amacıyla Engelliler İl Spor Merkezleri kurulmuştur.
81 ilde açılan Engelliler İl Spor Merkezlerinde Mayıs 2018- Mayıs 2019 tarihleri arasında 3.931
engelli vatandaşımızın, Mayıs 2019-Ocak 2020 tarihleri arasında da 4.652 engelli vatandaşımızın
çeşitli spor branşlarında sportif faaliyetlere katılımı sağlanmıştır.

Sporcu Eğitim Merkezleri
Branşlarına göre spora başlama yaşında bulunan çocuklarımızın eğitim ve öğretimlerini aksatmadan üst düzey sporcu olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla kurulmuş olan sporcu eğitim
merkezleri; 39 Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde 42 merkezde atıcılık, atletizm, badminton, boks, cimnastik, eskrim, güreş, halter, judo, kano, kürek, kayak, yüzme ve tenis olmak üzere 14
branşta 1.175 gündüzlü ve 714 yatılı statüde toplam 1.615 sporcuya hizmet vermektedir.
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Sporcu öğrencilerin iaşe, ibate, giyim, sağlık ve eğitim ihtiyaçları karşılanarak, ilgili spor branşlarında antrenörler nezaretinde eğitimleri sürdürülmektedir.
Merkezlerde yetişen başarılı sporcular durumlarına ve branşlarına göre ilgili spor kulüplerinde
aktif sporcu olarak devam etmekte, başta beden eğitimi ve spor yüksekokulları olmak üzere çeşitli
üniversite ve yüksekokullara girme başarısını göstermektedir. Katıldıkları birçok ulusal ve uluslararası yarışmalarda branşlarında şampiyon olarak önemli başarılara imza atmışlardır.

İl Spor Merkezleri
Bakanlığımız il spor merkezleri aracılığıyla 5-18 yaş grubundaki çocuk ve gençleri spora yönlendirmek, spor kulüplerine sporcu kaynağı oluşturmak ve toplumda spor kültürünü yaymak amacıyla
çalışmalar devam etmektedir.
İl spor merkezlerinde 2018 yılında 1.581.328 olan sporcu sayısı, 2019 yılında 1.582.138’e yükselmiştir.
2019 yılında Türkiye genelinde Bakanlığımız etkinliklerine 761.542 çocuk ve genç katılmış olup bu
etkinliklerde 6.001 eğitici ve çalıştırıcı görev yapmıştır.
Ayrıca spor kulüpleri ve diğer kamu, özel kurum ve kuruluşlarının açtığı kurslara ise 2019 yılında
820.596 çocuk ve genç kaydolmuş olup bu kurslarda 9.495 eğitici ve çalıştırıcı görev yapmıştır.
İl Spor Merkezleri, her yıl illerin spor tesisleri, eğiticileri ve okulların tatil edilmesi esas alınarak
haziran ayında faaliyete geçirilmektedir.
2018

2019
Artış Miktarı

%

Sporcu Sayısı

Sporcu Sayısı

Gençlik ve Spor İl
Müdürlükleri

739.041

761.542

22. 501

3,04

Özel Kamu Kurum ve
Kuruluşlar

842.287

820.596

-21.691

-3,6

Toplam

1.581.328

1.582.138

810

0,05
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ULUSLARARASI SPOR ORGANİZASYONLARI
VE SPORTİF BAŞARILAR
Uluslararası Spor Organizasyonları
2019 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali
Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) tarafından her iki yılda bir düzenlenen ve 14-18 yaş aralığında,
geleceğin yıldız sporcu adaylarının ilk kez bir olimpik organizasyona katılma deneyimini yaşadığı
Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali’nin 15.’si, 21-27 Temmuz 2019 tarihleri arasında Azerbaycan’ın Bakü şehrinde düzenlenmiştir.

Milli takımlarımız 2019 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali’nde artistik cimnastik, atletizm, basketbol, bisiklet, güreş, judo, tenis, voleybol ve yüzme branşlarında 67 kadın, 59 erkek olmak üzere
126 sporcu ile katılım sağlamıştır.
Sporcularımız oyunlarda 11 altın, 6 gümüş ve 10 bronz olmak üzere 27 madalya kazanarak oyunları 3. sırada tamamlamıştır.
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2019 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali
2019 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali 09-16 Şubat 2019 tarihlerinde Bosna Hersek’in Saraybosna-Doğu Saraybosna kentinde düzenlenmiştir. Söz konusu festival kapsamında tertiplenen
müsabakalara, Avrupa Olimpiyat Komitesinin sunmuş olduğu katılım kotası çerçevesinde; 17 erkek sporcu, 17 kadın sporcu olmak üzere toplam 34 sporcu ile 23 teknik ve idari görevliden oluşan
57 kişilik milli takım kafilesi ile iştirak edilmiştir.

Müsabakalarda 1 gümüş, 1 bronz olmak üzere 2 madalya alınmış, Türkiye ülke sıralamasında 16
ncı sırada yer almıştır

2019 Avrupa Oyunları / Belarus - Minsk
Birincisi 2015 yılında Azerbaycan’ın Bakü şehrinde organize edilen Avrupa oyunları, olimpik değerlerin benimsenmesi ve olimpiyat oyunlarından önce sporcuların performanslarını test etmesi için
dört yılda bir düzenlenmektedir.
2. Avrupa Oyunları 21-30 Haziran 2019 tarihlerinde Belarus’un Minsk şehrinde düzenlenmiştir.
Oyunlarda 15 dalda 23 disiplinde 50 ülkeden 4.000’e yakın sporcu mücadele etmiştir.
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Oyunlarda ülkemizi 71 erkek, 44 kadın olmak üzere 115 sporcumuz temsil etmiştir.

Ülkemiz oyunlara; atıcılık, atletizm, badminton, basketbol, bisiklet, boks, cimnastik, güreş, judo,
kano, karate, masa tenisi, okçuluk ve sambo branşlarında katılmış olup oyunlarda 2 altın, 6 gümüş
ve 7 bronz olmak üzere 15 madalya kazanmıştır.
2. Avrupa Oyunları atıcılık, atletizm, badminton, bisiklet, boks, kano, karate, judo, masa tenisi ve
okçuluk branşlarında 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarına katılım hakkı vermiştir.

2021 İslami Dayanışma Oyunları
İslami Dayanışma Spor Federasyonu (ISSF), çeşitli ülkelerin ev sahipliğinde, İslam coğrafyasında
yer alan sporcuların gelişimi ve sporcular arası kardeşlik ve dayanışma kültürünün artırılması
adına “İslami Dayanışma Oyunları”nı gerçekleştirmektedir.
2021 İslami Dayanışma Oyunlarının, Bakanlığımız, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Milli
Olimpiyat Komitesi ile işbirliği içerisinde Konya ilimizde, ülkemiz ev sahipliğinde düzenlenmesi planlanmaktadır.
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Bu kapsamda; oyunların tanıtımı, kamuoyuna duyurulması ve ev sahibi şehir sözleşmesinin imzalanması için 19-20 Aralık 2019 tarihlerinde, Konya’da ISSF heyetinin, Bakanlığımız yetkililerinin,
İslam İşbirliği Teşkilatı’na üye 56 devletin misyon şeflerinin katılacağı bir tanıtım töreni gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu oyunların düzenlenmesi ile İslam Ülkeleri Başkenti seçilecek Konya’nın ve ülkemizin tanıtımına katkıda bulunmak, İslam ülkeleri arasında spor yolu ile dostluğu, kaynaşmayı, işbirliğini ve
dayanışmayı artırarak İslam coğrafyasına ülkemizi, kültürümüzü, turistik yerlerimizi tanıtmamız

2019 Yılında Ülkemizde Düzenlenen Bazı Önemli Organizasyonlar
55. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu
2019 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası
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UEFA Süper Kupa Finali
Dünya Ralli Şampiyonası
Avrupa Gençler Dart Kupası
Bowling Avrupa Şampiyonası Kupası
3 Bant Dünya Kupası

Snooker Dünya Şampiyonası
Engel Atlama Balkan Şampiyonası
2019 Drone Dünya Şampiyonası
Avrupa Sağırlar Taekwondo ve Karate Şampiyonası
Dünya Sağırlar Güreş Şampiyonası
Dünya Sağırlar Tenis Şampiyonası
FIM Dünya Motokros Şampiyonası
2019 Dünya Okullar Satranç Şampiyonası
CMAS Serbest Dalış Indoor Avrupa Şampiyonası
Dünya Para Taekwondo Şampiyonası
Triatlon Balkan Şampiyonası
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CEV Plaj Voleybolu 22 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası
U19 Bayanlar Balkan Voleybol Şampiyonası
2019 JYM IFCA Rüzgar Sörfü Avrupa Şampiyonası
2019 Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatı
Dünya Erkekler Bocce (Volo) Şampiyonası
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Sportif Başarılar
2019 yılında sporcularımız katıldıkları uluslararası müsabakalarda üstün başarı göstererek 2.572
altın, 2.443 gümüş ve 3.039,5 bronz olmak üzere toplam 8.054,5 madalya kazanmıştır.
2019 Avrupa Oyunları
Türkiye, Belarus’un başkenti Minsk’te düzenlenen 2019 Avrupa Oyunları’na 14 branşta 110 sporcuyla katılmıştır. Türk sporcular şampiyonayı 2 altın, 6 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplam 15
madalya ile 24. sırada tamamlamıştır.
2019 UNİVERSİADE
İtalya’da düzenlenen 30. Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunlarında atletizm, atıcılık, tekvando,
cimnastik, eskrim, judo, okçuluk ve yüzme olmak üzere 8 branşta mücadele eden sporcularımız
şampiyonada 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya olmak üzere toplam 4 madalya kazanmıştır.

Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali (EYOF)
Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de 21-27 Temmuz’da düzenlenen 2019 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz
Festivali’nde (EYOF) Türkiye 9 spor dalında 126 sporcuyla mücadele etmiştir. Tarihimizdeki en
başarılı EYOF’u yaşayan ülkemiz, 7 gün süren yarışmalar sonucunda 11 altın, 6 gümüş ve 10 bronz
madalya olmak üzere toplamda 27 madalya kazanarak 3. sırada yer almıştır.
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Cimnastik
Almanya’nın Stuttgart kentinde gerçekleştirilen Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası’nda milli sporcular
büyük bir başarıya imza atmışlardır. Halka aletinde altın
madalya kazanan İbrahim Çolak, cimnastikte büyükler
kategorisinde dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk
sporcu olmuştur. Almanya’da 14.933’lük derecesiyle
İstiklal Marşı’nı dinleten milli cimnastikçi, Türk spor tarihine adını altın harflerle yazdırmıştır.
Şampiyonada paralel aletinde mücadele eden Ahmet
Önder ise 14.983 puanla dünya ikinciliğini elde etmiştir.
Ahmet Önder’in bu derecesiyle Türkiye, tarihinde ilk kez
Dünya Şampiyonası’nda iki madalya kazanma başarısını
göstermiştir.
Boks
Rusya’nın Ulan Ude kentinde gerçekleştirilen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda 21 yaşındaki
Busenaz Sürmeneli, 69 kilo finalinde kariyerinin ilk büyükler dünya şampiyonluğuna ulaşmıştır.
Buse Naz Çakırlıoğlu da 51 kiloda gümüş madalya kazanmıştır. Elif Güneri ise 81 kiloda ikincilik
kürsüsüne çıkarken, Türkiye organizasyonu 1 altın ve 2 gümüş madalyayla tamamlamıştır.
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Görme Engelliler
Almanya’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda Görme Engelliler Kadın Goalball Milli Takımı altın
madalya kazanmıştır.
Güreş
Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda millî güreşçilerimiz
tarihi bir başarı elde etmişlerdir. Bükreş’te 7 gün süren şampiyonada Türkiye 6 altın, 2 gümüş ve
8 bronz olmak üzere toplam 16 madalya kazanmıştır.
Taha Akgül, 125 kilo finalinde Gürcü Geno Petriashvili’yi 7-0 mağlup ederek 7. kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşmış ve Türk sporcular arasında serbest stilde kendisine ait rekoru da geliştirmiştir.
Grekoromen stil 130 kiloda mücadele eden Rıza Kayaalp, üst üste 8, toplamda ise 9. kez Avrupa
şampiyonluğuna ulaşmıştır. Rıza KAYAALP, en fazla Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Türk güreşçi
olarak tarihe geçmiştir. Kadın güreşinin öncülerinden Yasemin Adar, üst üste 4. kez Avrupa şampiyonu olmuştur.
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Ayrıca Güreş Milli Takımımız Kazakistan’da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası’nda 1 altın, 2
gümüş ve 1 bronz madalya olmak üzere 4 madalya kazanmıştır. Şampiyonada Türkiye’ye tek altın
madalyayı milli güreşçi Rıza Kayaalp kazandırmış ve böylece grekoromen stilde 4 kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu olarak tarihe geçmiştir.
Halter
Gürcistan’ın Batum şehrinde yapılan Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası’na Milli Takımımız 10
erkek, 10 kadın olmak üzere toplam 20 sporcu ile katılmıştır. Milli Takımımız 3 altın, 6 gümüş, 5
bronz olmak üzere 14 madalya kazanmıştır. Müsabakalar sonrasında ülke sıralamasında Bayan
Milli Takımımız ikinci olmuştur.
Voleybol
Türkiye, 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonasında tarihinde ikinci kez final oynamış ve finalde Sırbistan’a 3-2 yenilerek ikinci kez gümüş madalya kazanmış ve Avrupa ikincisi olmuştur.

Atletizm
İsveç’te yapılan U20 Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda, Türkiye tarihi başarı elde etmiştir. Genç
Milliler, erkekler 4x400’de tarihimizde bu kategoride ilk altın madalyayı kazanmış ve Türk Milli Takımı şampiyonada 3 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalya olmak üzere 10 madalya kazanmıştır.
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Ayrıca İskoçya’da yapılan Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nda erkekler 60 metrede piste çıkan
Emre Zafer Barnes gümüş madalya kazanmıştır.
Judo
Polonya’da yapılan Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası’nda milli sporcularımız 3 altın, 1 gümüş ve 2
bronz madalya olmak üzere toplam 6 madalya kazanmıştır. Ümitler Judo Milli Takımımız tarihinde
ilk kez bu kategoride altın madalya kazanmıştır.
Ayrıca Japonya’nın başkenti Tokyo’da yapılan Büyükler Dünya Judo Şampiyonası’nda +78 kiloda
yarışan milli judocumuz Kayra Sayit dünya üçüncüsü olarak bronz madalya kazanmıştır.
İşitme Engelliler
Belçika’da yapılan İşitme Engelliler Avrupa Judo Şampiyonası’nda Erkan Esenboğa ve Abdullah Sevinç’ten oluşan Kata Milli Takımı, gümüş madalya kazanmıştır. Şampiyonada ayrıca 48 kiloda Rojda
Sarıyel ve +100 kiloda Furkan Acar bronz madalya kazanmışlardır.
Taekwondo
İngiltere’de yapılan Büyükler Dünya Taekwondo Şampiyonası’nı, milli sporcular 1 altın, 1 gümüş ve
2 bronz madalya ile tamamlamıştır. Kadınlar 62 kiloda İrem Yaman altın, 67 kiloda Nur Tatar Askari gümüş, 46 kiloda Rukiye Yıldırım ile 73 kiloda Nafia Kuş bronz madalya kazanmışlardır.
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Ayrıca Avrupa Taekwondo Birliği (WTE) tarafından İspanya’nın Marina D’or bölgesinde düzenlenen
Avrupa Gençler Taekwondo Şampiyonasında Türkiye 2 altın, 2 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 5
madalya kazanmıştır.
Karate
İspanya’nın Guadalajara şehrinde düzenlenen 54. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası’nı 3 altın,
4 gümüş ve 4 bronz madalya ile tamamlayan Karate Milli Takımı, bir kez daha tarihi bir başarıya
imza atarak 16 kategorinin 15’inde şampiyonaya katılmış ve bunların 12 sinde madalya maçı yapmış ve 11 madalya kazanmıştır. Takımlarda madalya alan sporcularla birlikte şampiyonaya katılan
18 sporcunun tamamı kürsüye çıkarken, Türk spor tarihinde eşine az rastlanır bir olay gerçekleşmiştir.
Bedensel Engelliler
Avrupa şampiyonu paralimpik yüzücü Sümeyye Boyacı, Singapur’da düzenlenen Dünya Serisi’nde
altın madalya kazanmıştır.

Ayrıca ABD’de gerçekleştirilen Dünya Serisi’nde de Sümeyye Boyacı aynı kategoride altın madalya
kazanmıştır.
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Otomobil Sporları
Milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven, Porsche Carrera Kupa Fransa’da ikinci şampiyonluğunu elde etmiştir. Bakanlığımız ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu desteğiyle Almeras by
Martinet takımı adına yarışan 21 yaşındaki milli sporcu, Paul Ricard Pisti’nde koşulan son yarıştan
zaferle ayrılmıştır.

Badminton
Gniezno’da yapılan Avrupa Badminton Şampiyonası’nda çift erkekler kategorisi sporcuları Nurullah Saraç ve Hasan Berkay Günbaz ile çift bayanlar kategorisi sporcuları Cansu Erçetin ve Yasemen Bektaş bronz madalya kazanmışlardır.
Bilardo
Almanya’nın Brandenburg kentinde düzenlenen Avrupa Bilardo Şampiyonası’nda Milli Takımımız
katıldığı turnuvalarda en çok madalya sayısına ulaşmıştır. Katıldıkları tüm branşlarda ülkemize madalya getiren bilardocularımız turnuvayı 1 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalyayla tamamlamışlardır.
Millî sporcularımızdan Serdar Gümüş Artistik Bilardo, Berkay Karakurt Gençler ve Arda Güngör
U17 kategorilerinde şampiyon olurken Takımlar kategorisinde de Can Çapak ve Birol Uymaz Avrupa Şampiyonu olmuşlardır.
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Ayrıca Bilardo Milli Takımı, Almanya’nın Viersen şehrinde yapılan 3 Bant Bilardo Milli Takımlar Dünya Şampiyonası’nda da şampiyon olmuştur.
Bocce Bowling Dart
İtalya’nın Caorle kentinde düzenlenen Avrupa Elektronik Dart Şampiyonası’nda Sudenaz Aydın,
Hatice Sinem Şengül, Sırrıhan Çalışır, Eren Cengiz ve Özcan Karagöz’ün yer aldığı Genç Milli Takımımız Avrupa ikincisi olmuştur.
Okçuluk
Samsun’da düzenlenen 2019 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası’nda Milli sporcularımız 3 altın, 2
gümüş, 2 bronz olmak üzere 7 madalya kazanmışlardır.

Özel Sporcular
İstanbul’da yapılan 9. INAS Avrupa Salon Şampiyonası’nda Türkiye, mental sporcular sıralamasında 8 altın, 11 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 22 madalyayla takım halinde 5 inci olmuştur.
Kick Boks
Macaristan’ın Gyor kentinde yapılan WAKO Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası’nda Milli Takımımız 10 altın, 10 gümüş, 28 bronz madalya olmak üzere 48 madalya kazanmışlardır.
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Yüzme
21-27 Temmuz 2019 tarihleri arasında Bakü’de düzenlenen Avrupa Gençlik Olimpik Festivali’nde
yüzücülerimiz 3 altın, 2 gümüş, 5 bronz olmak üzere toplam 10 madalya kazanmış ve 3. sırada yer
almıştır.
Satranç
2019 Dünya Okullar Satranç Şampiyonası’nda sporcularımız 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak
üzere 5 madalya kazanmışlardır.
Yelken
Avustralya’da düzenlenen Dünya Dragon Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil eden “Provezza Dragon” takımı şampiyon olmuştur.
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FEDERASYON ADI

Toplam

ALTIN

GÜMÜŞ

BRONZ

Atıcılık - Avcılık

4

2

2

8

Atletizm
Badminton
Basketbol
Bedensel Eng.
Bilardo

196
56
5
105,66
3

183
58
6
88,5
4

171
111
5
83,5
6

550
225
16
277,66
13

Binicilik

165

93

84

342

Bisiklet

32

24

31

87

Boc-Bow. Dart

12

18

16

46

Boks
Buz Hokeyi
Buz Pateni
Briç
Cimnastik
Curling
Dağcılık

25
0
45
0
36
3
1

28
1
52
1
44
3
4

46
2
48
0
35
1
1

99
3
145
1
115
7
6

Dans

20

24

32

76

Eskrim

26

20

47

93

E-Spor

0

0

0

0

Geleneksel Spor Dal.

0

0

0

0

Geleneksel Türk Okculuk

0

0

0

0

Gel.Olan Sp.Branş.

0

0

0

0

Golf

0

2

3

5

Görme Eng.

24

16

24

64

Güreş

147

149

225

521

0

0

0

0

68

75

82

225

Hava Sporları

1

1

0

2

Hentbol

0

0

0

0

Herkes İçin Spor

0

0

0

0

Hokey

0

0

0

0

İşitme Eng.

16

19

39

74

Halk Oyunları
Halter
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İzcilik

0

0

0

0

Judo

65

39

87

191

Kano

4

9

7

20

Karate

201

176

219

596

Kayak

38

25

30

93

Kaykay

0

0

0

0

Kızak

0

0

0

0

245
13

249
10

456
11

950
34

Masa Tenisi

10

9

8

27

Modern Pen.

3

14

15

32

Motosiklet

6

28

36

70

Muay - Thai

189

209

267

665

Okçuluk

13

10

14

37

Okul Sporları

4

1

1

6

Oryantiring

11

16

21

48

Otomobil

23

19

14

56

Özel Sporcular

25

24,5

18

67,5

Ragbi

0

1

0

1

Rafting

0

0

0

0

Satranç

18

18

19

55

Sualtı

7

8

10

25

Sutopu

0

1

0

1

Taekwondo

181

160

234

575

Tenis

74

87

0

161

Kick Boks
Kürek

Triatlon

5

4

4

13

Üniversite Sp.

10

14

15

39

Voleybol

12

9

8

29

Vücut Geliştir.

38

55

58

151

Wushu

439

382

495

1316

Yelken

31

15

22

68

Yüzme

103

92

163

481

2.812,66

2.669

3.326,5

8.808,16

TOPLAM
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SPORTİF ALTYAPI
Lisanslı Sporcular
Milletimizin spor yapması, sporda ülkemizin uluslararası alanda kazandığı başarıların artması ve
başarılı sporcuların desteklenmesi yönünde yapılan çalışmalar devam etmektedir.

Lisanslı Sporcu Sayıları

200

2

278.047

2013

2011
3.024.468

4.794.017

2015
5.986.235

2016
6.847.232

2017
8.165.919

2018
8.279.571

2019
9.425.741

2003 yılından bu yana yürütülen yoğun çalışmalar neticesinde 2002 yılında 278.047 olan lisanslı
sporcu sayısı 2019 yılında 9.425.741’e ulaşmıştır.

Spor Kulüpleri
Bakanlığımız tarafından verilen destekler sayesinde 2002 yılında faaliyet gösteren spor kulübü
sayısı 6.035 iken bu sayı 2019 yılında 17.930’a yükselmiştir.
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Kulüp Sayısı

200

2013

2011

2

6.035

11.071

12.411

2016
13.441

2017
13.836

2018
15.592

2019
17.930

Antrenörler
Milletimizin spor yapması, sporda ülkemizin uluslararası alanda kazandığı başarıların artması ve
başarılı sporcuların desteklenmesi yönünde yapılan çalışmalar devam etmektedir.
Spor eğitiminde temel amaç, tüm vatandaşlarımıza düzenli spor yapma alışkanlığı kazanmalarını
sağlamak ve sporda yetenekli çocuk ve gençleri ortaya çıkaracak olimpik anlayışla üst düzeyde
elit sporcular olarak yetiştirmektir. Sporun insan ve toplum sağlığı üzerindeki vazgeçilmez rolü
göz önüne alındığında spor branşları itibarıyla antrenör sayılarının da artması için çalışmalar yürütülmektedir.
2019 yılında;
35 adet 1 nci kademe yardımcı antrenör yetiştirme kursu,
13 adet 2 nci kademe antrenör yetiştirme kursu,
1 adet 3 üncü kademe kıdemli antrenör yetiştirme kursu,
2 adet 5 nci kademe teknik direktör yetiştirme kursu,
5 adet spor masörü yetiştirme kursu,
1 adet spor kondisyoneri yetiştirme kursu
açılmıştır.
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Açılan kurslarda başarılı olanlar ve bağımsız spor federasyonu başkanlıkları tarafından yıl içerisinde açılan kurslara katılan antrenörlerle birlikte ülke genelinde 2018 yılında 226.802 olan toplam
antrenör sayımız 2019 yılı sonunda 253.396 kişi olmuştur.

Antrenör Sayıları

200

2

18.674

2011
135.821

2013
171.870

2018
226.802

2019
253.396

Bununla birlikte 2019 yılında;
Rize’de Atletizm, Yüzme, Cimnastik ve Halter branşında toplam 498 antrenörün katılımıyla antrenör gelişim semineri,
Antalya ilinde tenis branşında 181 antrenörün katılımıyla antrenör gelişim semineri,
Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerimizde sözleşmeli antrenör olarak göreve başlayan 1.136
antrenörlere yönelik intibak eğitimi,
Trabzon ilinde 63 cimnastik antrenörlerimize yönelik gelişim semineri,
Antalya ilinde 135 spor masörüne yönelik spor masörü gelişim semineri
düzenlenmiştir.
Ayrıca 2019 yılında, 5 ilimizde spor masörü yetiştirme kursu açılmış ve bu sayı 5.667 kişiye ulaşmıştır.
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SPORCU SAĞLIĞI
Olimpiyatlar, paralimpik oyunlar ile Avrupa ve Dünya şampiyonalarına hazırlanacak sporculara tıbbi ve bilimsel destek sağlanmakta, periyodik sağlık ve performans takipleri yapılmakta ve eğitimler
düzenlenmektedir.
Bu kapsamda; spor yaralanmalarından korunma; ilkyardım ve kişisel hijyen; spor beslenmesinde
optimal spor performansına ulaşabilmek için yeterli ve dengeli beslenmenin, yeterli sıvı tüketiminin, vücut ağırlık ve vücut bileşimlerinin kontrolünün önemi; ergenlik dönemindeki fiziksel, bilişsel
ve psiko-sosyal gelişimler ve istismar konularında eğitimler verilmiştir.

Milli takımların yurt içi ve yurt dışında yapmış oldukları kamp ve müsabakalar süresince milli takım
mensuplarının özel sigorta sistemine göre ferdi kaza sigortalanma işlemleri yapılmıştır.
Ankara Eryaman’da bulunan Spor Eğitim ve Sağlık Araştırma Merkezimizde 1.071 sporcu ve 178
personele sağlık ve performans destek hizmeti verilmiştir.
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Bakanlığımız mikrobiyoloji ve biyokimya laboratuvarlarımızda;
Tam kan sayım cihazı ile 24 parametreli tam kan sayımı,
Biyokimya cihazlarımızla ile Açlık Kan Şekeri, Total Kolesterol, HDL Kolesterol, LDL Kolesterol, Trigliserit, SGOT (AST), SGPT (ALT), GGT, ALP, Üre, Ürik Asit, Magnesium, Demir, Ferritin,
Total Protein, Kreatinin, Total Bilirubin, Direkt Bilirubin, Hemoglobin A1C1, Elektrolit (Na, K, Cl)
ASO, CRP, RF, Sedimentasyon, laktat testleri
İdrar analizörü ile tam idrar tahlili, idrar ve gaita mikroskobisi
testleri yapılabilmektedir.

Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri
2019 yılında ağız ve diş sağlığı polikliniğimizde 994 sporcu ve 217 personel olmak üzere toplam
1.211 kişiye hizmet verilmiştir.
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Fizik Tedavi Hizmetleri
2019 yılında fizik tedavi ünitemizde 2.114 sporcu ve 242 personel olmak üzere toplam 2.356 kişiye hizmet verilmiştir.

Spor fizyolojisi laboratuvarında sporcuların fiziksel düzeyi saptanmaktadır. Daha yüksek performans için sporcu ve antrenörler ile işbirliği içerisinde antropometrik ölçümler ve laboratuvar
testlerinin yanı sıra saha testleri de yapılmaktadır. Ayrıca üniversitelerin akademik çalışmalarına
destek verilmektedir.

Beslenme Danışmanlığı Hizmetleri
Beslenme durumunun saptanması, bireysel beslenme danışmanlığı, beslenme periyotlaması,
sporcu beslenmesi eğitimleri, takım menü planlama hizmetleri verilmekte olup milli takımlara “Takım Beslenme Danışmalığı” da hedeflerimiz arasındadır.

233

FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

2019 yılında 344 sporcu ve 411 personele bireysel danışmanlık hizmeti verilmiştir.
Vücut kompozisyon ölçümleri yapılarak ölçüm sonuçlarına göre vücut ağırlığı, beden kütle indeksi,
vücut yağ oranı, yağ kütlesi gibi birçok değer hesaplanmıştır. Yapılan ölçümlere ait değerlendirmeler yapılmış, raporları hazırlanarak sporcu ve antrenörlere iletilmiştir.

Performans Testleri
2019 yılında 637 Erkek 253 kadın olmak üzere toplam 890 milli takım sporcusuna performans
testleri uygulanmıştır.

Dopingle Mücadele
Bakanlığımızca Dopinge Karşı Sıfır Tolerans prensibini kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz.
Bu kapsamda sürdürülen çalışmalarımız sonucunda 2019 yılında toplam 3.393 numune alınmış
olup, 24 vücut geliştirme ve 2 atletizm sporcusu olmak üzere 26 sporcuya dopingle ilgili yaptırım
uygulanmıştır.
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YATIRIMLAR
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GENÇLİK MERKEZİ YATIRIMLARI
Gençlerimizin, boş zamanlarını etkili ve verimli bir şekilde değerlendirmeleri ve sosyal, kültürel,
sanatsal ve sportif anlamda kendilerini geliştirmelerini sağlamak amacıyla Bakanlığımız gençlik
merkezleri yatırımlarına 2019 yılında da devam etmiştir.
Bu çerçevede; 2016 yılında 233 olan gençlik merkezi sayısı 2019 yılında 321’e ulaşmıştır.

2019 yılı yatırım programı kapsamında 91 adet gençlik merkezi projesi yürütülmektedir.
91 gençlik merkezimizin toplam proje maliyeti 465.170.000 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

21

34

19

17

91
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Kalkınmada öncelikli bölgelerde;
2019 yılında Güney Doğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında; Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illerimizde 58.100.000 TL proje maliyetli, 14 gençlik merkezi,
2019 yılında Doğu Anadolu Projesi (DAP) kapsamında; Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli, Van ve Sivas illerimizde
92.313.000 TL proje maliyetli, 19 gençlik merkezi,
2019 yılında Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) kapsamında; Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon ve Samsun illerimizde 51.257.000 TL proje maliyetli, 10 gençlik
merkezi,
2019 yılında Konya Ovası Projesi (KOP) kapsamında; Aksaray, Karaman, Konya, Niğde,
Nevşehir, Yozgat, Kırşehir ve Kırıkkale illerimizde 34.373.000 TL proje maliyetli, 9 gençlik merkezi projemiz bulunmaktadır.
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Bölge

Tesis Sayısı

Proje Maliyeti

GAP

14

58.100.000

DAP

19

92.313.000

DOKAP

10

51.257.000

KOP

9

34.373.000

52

236.043.000

TOPLAM
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YURT YATIRIMLARI
Bakanlığımız, yükseköğrenim öğrencilerinin rahat ve huzurlu ortamlarda, güven içerisinde barınmalarını sağlamak amacıyla 2019 yılında da yurt yatırımlarına devam etmiştir. 2019 yılı içerisinde;
14 il merkezi, 16 ilçede ve K.K.T.C’de 1 adet olmak üzere; 16.747 kız, 11.494 erkek toplam
28.241 yatak kapasiteli 57 bloktan oluşan 34 adet yurt,
10 il merkezi, 10 ilçede olmak üzere; mevcut 21 yurdumuza bağlı olarak 9.574 kız, 1.397
erkek toplam 10.971 yatak kapasiteli 33 blok hizmete açılmıştır.
Böylece 2019 yılı içerisinde hizmete açılan yurt ve bloklarda 26.321 kız, 12.891 erkek toplam
39.212 yatak kapasitesi hizmete girmiştir.

Yurt Yatırımları Proje Bilgileri
2019 yılında yatırım programı kapsamında, 183 adet yurt binası ve 3 adet sosyal tesis binası olmak üzere toplam 186 adet projede 158.850 yatak kapasitesi bulunmaktadır.

Adet

Yatak Kapasitesi

84

İnşaatı Devam Eden Yurt Projeleri

81.600

22

İhale Aşamasındaki Yurt Projeleri

24.150

67

Proje Adaptasyon Çalışması Devam Eden Projeler

45.850

13

Arsa Tahsis Çalışması Devam Eden Projeler

186
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Bakanlığımız Yurt İnşaatları

Toplam

7.250
158.850
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İnşaatı Devam Eden Yurt Projeleri
Proje Ad

Proje
Kapasite

Sayı

İl Adı

1

Adana

Adana 1000(1.Kısım) Kişilik Yurt Projesi

1.000

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Adana
Adıyaman
Amasya
Amasya
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Bolu
Burdur
Burdur

Adana(2.Kısım) 1000 Kişilik Yurt Projesi
Adıyaman Kahta 500 Kişilik Yurt Projesi
Amasya Gümüşhacıköy 300 Kişilik Yurt Projesi
Amasya Sosyal Tesis Projesi
Ankara 750 Kişilik Yurt Projesi
Ankara Çubuk 3000 Kişilik Yurt Projesi
Ankara 2000 Kişilik Yurt Projesi
Ankara Beypazarı 300 Kişilik Yurt Projesi
Ankara Çubuk 1000 Kişilik Yurt Projesi
Antalya Serik 500 Kişilik Yurt Projesi
Artvin merkez 500 kişilik öğrenci yurdu
Aydın(1000+750) kişilik öğrenci yurdu
Balıkesir Bandırma 1000 Kişilik Yurt Projesi
Bartın merkez 1000 kişilik öğrenci yurdu
Bolu Gerede 300 Kişilik Yurt Projesi
Burdur / Bucak 500 kişilik öğrenci yurdu
Burdur 1000 Kişilik Yurt Projesi

1.000
500
300
0
750
3.000
2.000
300
1.000
500
500
1.750
1.000
1.000
300
500
1.000

19

Bursa

Bursa(2.Kısım) 1000 Kişilik Yurt Projesi

1.000

20

Bursa

Bursa Merkez 1000 kişilik öğrenci yurdu

1.000

21
22

Bursa
Denizli

Bursa 2000 Kişilik yurt Projesi
Denizli 2000 Kişilik Yurt Projesi

2.000
2.000

23

Edirne

Edirne 1000 kişilik öğrenci yurdu

1.000

24

Erzurum

Erzurum 750 Kişilik Yurt Projesi

750

25

Erzincan

Erzincan Sosyal Tesis projesi

26

Erzincan

Erzincan Çayırlı 300 Kişilik Yurt Projesi

300

27

Erzincan

Erzincan Üzümlü-Refahiye 400 Kişilik Yurt Projesi

400

28

Eskişehir

Eskişehir 1250 Kişilik Yurt Projesi

1.250

29

Eskişehir

Eskişehir 1500 Kişilik yurt Projesi

1.500

0
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30

Gaziantep

Gaziantep(250+750) 1000 kişilik öğrenci yurdu

1.000

31

Gaziantep

Gaziantep(2.Kısım) 1000 Kişilik Yurt Projesi

1.000

32

Gümüşhane

Gümüşhane 1000 kişilik yurt projesi

1.000

33

Giresun

Giresun Görele 300 Kişilik Yurt Projesi

34

Hakkari

Hakkari DAP 1000 kişilik yurt projesi

1.000

35

Hatay

Hatay İskenderun 1000 Kişilik Yurt Projesi

1.000

36

Hatay

Hatay / Reyhanlı 400 Kişilik Yurt Projesi

37

Hatay

Hatay Merkez 1000 Kişilik Yurt Projesi

1.000

38

Isparta

Isparta 2000 Kişilik Yurt Projesi

2.000

39

Isparta

Isparta 1000 Kişilik Yurt Projesi

1.000

40

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Afşin 500 Kişilik Yurt Projesi

41

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş 1500 Kişilik Yurt Projesi

1.500

42

Karabük

Karabük merkez 1000 kişilik öğrenci yurdu

1.000

43

Karaman

Karaman Ermenek (KOP) 300 Kişilik Yurt Projesi

300

44

Kars

Kars Kağızman DAP 400 Kişilik Yurt Projesi

400

45

Kastamonu

Kastamonu merkez 1000 kişilik öğrenci yurdu

46

Kırşehir

Kırşehir 750 Kişilik Yurt Projesi

750

47

Kırşehir

Kırşehir(2.Kısım) 750 Kişilik Yurt Projesi

750

48

Kocaeli

Kocaeli 1000 Kişilik Yurt Projesi

1.000

49

Kocaeli

Kocaeli 950 Kişilik Yurt Projesi

950

50

Konya

Konya 1000 kişilik öğrenci yurdu

1.000

51

Konya

Konya(KOP) 3000 Kişilik Yurt Projesi

3.000

52

Konya

Konya(2.Kısım) 2000 Kişilik Yurt Projesi

2.000

53

Konya

Konya 2000 Kişilik Yurt Projesi

2.000

54

Kütahya

Kütahya / Emet 400 kişilik öğrenci yurdu

55

Malatya

Malatya 2000 Kişilik yurt Projesi

56

Manisa

Manisa Soma 300 Kişilik Yurt Projesi

300

57

Manisa

Manisa Akhisar 500 Kişilik Yurt Projesi

500

58

Muğla

Muğla(1000+500) kişilik Yurt Projesi

300

400

500

1.000

400
2.000

1.500
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59

Muğla

Muğla 1500 Kişilik Yurt Projesi

1.500

60

Muğla

Muğla Fethiye(300+700) 1000 Kişilik Yurt Projesi

1.000

61

Muş

Muş DAP 750 Kişilik Yurt Projesi

750

62

Muş

Muş Malazgirt 500 Kişilik Yurt Projesi

500

63

Osmaniye

Osmaniye 1000 Kişilik Yurt Projesi

64

Rize

Rize-Ardeşen DOKAP 300 Kişilik Öğrenci Yurdu

300

65

Rize

Rize Fındıklı 250 Kişilik Yurt Projesi

250

66

Rize

Rize Güneysu 250 Kişilik Yurt Projesi

250

67

Samsun

Samsun Alaçam 250 Kişilik Yurt Projesi

250

68

Samsun

Samsun Kavak 250 Kişilik Yurt Projesi

250

69

Tekirdağ

Tekirdağ 750 Kişilik Yurt Projesi

750

70

Trabzon

Trabzon DOKAP 500 Kişilik Yurt Projesi

500

71

Trabzon

Trabzon Beşikdüzü(DOKAP) 500 Kişilik Yurt Projesi

500

72

Trabzon

Trabzon(2.Kısım) 500 Kişilik Yurt Projesi

500

73

Uşak

Uşak 2000 Kişilik Yurt Projesi

74

Van

Van 800 Kişilik Yurt Projesi

800

75

Yalova

Yalova 500 kişilik Yurt Projesi

500

76

Yozgat

Yozgat Yerköy 300 Kişilik Yurt Projesi

300

77

Zonguldak

Zonguldak Çaycuma 1000 Kişilik Yurt Projesi

78

Zonguldak

Zonguldak Kilimli 300 Kişilik Yurt Projesi

300

79

Çanakkale

Çanakkale 750 Kişilik Yurt Projesi

750

80

Çorum

Çorum Alaca 250 Kişilik Yurt Projesi

250

81

İstanbul

İstanbul 2000 Kişilik Yurt Projesi

2.000

82

İzmir

İzmir Tire 250 Kişilik Yurt Projesi

250

83

İzmir

İzmir(4000+2000) Kişilik Yurt Projesi

6.000

84

Şanlıurfa

Şanlıurfa 1000(2.Kısım) Kişilik Yurt Projesi

1.000

TOPLAM

1.000

2.000

1.000

81.600
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İhale Aşamasındaki Yurt Projeleri
Sayı

İl Adı

Proje
Kapasite

1

AMASYA

Amasya 750 Kişilik Yurt Projesi

750

2

AMASYA

Amasya Merzifon 300 Kişilik Yurt Projesi(İkmal)

300

3

ANTALYA

Antalya 2000 Kişilik Yurt Projesi(İkmal)

4

ANTALYA

Antalya 750 Kişilik Yurt Projesi

5

ANTALYA

Antalya Alanya 1000 kişilik öğrenci yurdu

1.000

6

ARTVİN

Artvin 1450 Kişilik Yurt Projesi(İkmal)

1.450

7

BAYBURT

Bayburt 1000 Kişilik Yurt Projesi

1.000

8

BURDUR

Burdur 900 Kişilik Yurt Projesi

900

9

BİLECİK

Bilecik 1500 Kişilik Yurt Projesi

1.500

10

BİTLİS

Bitlis DAP 1000 Kişilik Yurt Projesi

1.000

11

IĞDIR

Iğdır 1700 Kişilik Yurt Projesi

1.700

12

KIRŞEHİR

Kırşehir Kaman 300 Kişilik Yurt Projesi(İkmal)

300

13

NEVŞEHİR

Nevşehir 500 Kişilik Yurt Projesi

500

14

SAMSUN

Samsun Çarşamba 500 Kişilik Yurt Projesi(İkmal)

500

15

TEKİRDAĞ

Tekirdağ 1500 Kişilik Yurt Projesi

16

VAN

Van Sosyal Tesis Projesi

17

İSTANBUL

İstanbul 750 Kişilik Yurt Projesi

18

İSTANBUL

İstanbul(3) 2000 Kişilik Yurt Projesi

2.000

19

İSTANBUL

İstanbul 4000 Kişilik Yurt Projesi

4.000

20

İZMİR

İzmir / Urla 750 Kişilik Yurt Projesi

750

21

İZMİR

İzmir Bergama 500 Kişilik Yurt Projesi

500

22

İZMİR

İzmir(2) 1000 Kişilik Yurt Projesi

TOPLAM
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Proje Ad

2.000
750

1.500
0
750

1.000
24.150
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Proje Aşamasındaki Yurt Projeleri
Sayı

İl Adı

Proje Ad

Proje
Kapasite

1

ADANA

Adana Karaisali 250 Kişilik Yurt Projesi

250

2

ADIYAMAN

Adıyaman Gölbaşı 250 Kişilik Yurt Projesi

250

3

AFYONKARAHİSAR

Afyon Merkez 500 kişilik Öğrenci Yurdu

500

4

ANKARA

Ankara 2500 Kişilik Yurt Projesi

2.500

5

ANKARA

Ankara 1250 Kişilik Yurt Projesi

1.250

6

ANKARA

Ankara 1500 Kişilik Yurt Projesi

1.500

7

ANTALYA

Antalya Elmalı 500 Kişilik Yurt Projesi

8

BALIKESİR

Balıkesir 1500 Kişilik yurt Projesi

9

BALIKESİR

Balıkesir Edremit 250 Kişilik Yurt Projesi

250

10

BURSA

Bursa Mustafakemalpaşa 250 Kişilik Yurt Projesi

250

11

DENİZLİ

Denizli Çivril 300 Kişilik Yurt Projesi

300

12

DİYARBAKIR

Diyarbakır 1000 Kişilik Yurt Projesi

1.000

13

DİYARBAKIR

Diyarbakır / Silvan 300 kişilik öğrenci yurdu

300

14

EDİRNE

Edirne / Havsa 300 Kişilik Yurt İnşaatı

300

15

ELAZIĞ

Elazığ(DAP) 500 Kişilik Yurt Projesi

500

16

ELAZIĞ

Elazığ Keban 250 Kişilik Yurt Projesi

250

17

ELAZIĞ

Elazığ Kovancılar 250 Kişilik Yurt Projesi

250

18

ERZURUM

Erzurum Oltu 250 Kişilik Yurt Projesi

250

19

ESKİŞEHİR

Eskişehir 1500 Kişilik Yurt Projesi

20

ESKİŞEHİR

Eskişehir Sivrihisar 250 Kişilik Yurt Projesi

250

21

GAZİANTEP

Gaziantep Nizip 250 Kişilik Yurt Projesi

250

22

GİRESUN

Giresun Tirebolu 300 Kişilik Yurt Projesi

300

23

GİRESUN

Giresun Şebinkarahisar 500 Kişilik Yurt Projesi

500

24

HATAY

Hatay Kırıkhan 350 Kişilik Yurt Projesi

350

500
1.500

1.500
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25

ISPARTA

Isparta Senirkent 250 Kişilik Yurt Projesi

250

26

ISPARTA

Isparta Yalvaç 300 Kişilik Yurt Projesi

300

27

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş Pazarcık 400 Kişilik Yurt Projesi

400

28

KASTAMONU

Kastamonu Taşköprü 250 Kişilik Yurt Projesi

250

29

KASTAMONU

Kastamonu Tosya 250 Kişilik Yurt Projesi

250

30

KASTAMONU

Kastamonu Çatalzeytin 250 Kişilik Yurt Projesi

250

31

KAYSERİ

Kayseri merkez 1000 kişilik öğrenci yurdu

1.000

32

KAYSERİ

Kayseri(2.Kısım) 1000 Kişilik Yurt Projesi

1.000

33

KAYSERİ

Kayseri Develi 250 Kişilik Yurt Projesi

250

34

KOCAELİ

Kocaeli 600 Kişilik Yurt Projesi

600

35

KONYA

Konya Doğanhisar 300 Kişilik Yurt Projesi

300

36

KONYA

Konya Sarayönü 250 Kişilik Yurt Projesi

250

37

KÜTAHYA

Kütahya Domaniç 300 Kişilik Yurt Projesi

300

38

KÜTAHYA

Kütahya Hisarcık 250 Kişilik Yurt Projesi

250

39

MANİSA

Manisa Ahmetli 300 Kişilik Yurt Projesi

300

40

MANİSA

Manisa Alaşehir 300 Kişilik Yurt Projesi

300

41

MERSİN

Mersin 1000 Kişilik Yurt Projesi

42

OSMANİYE

Osmaniye 500 Kişilik Yurt Projesi

500

43

RİZE

Rize / Çayeli DOKAP 500 Kişilik Yurt Projesi

500

44

SAKARYA

Sakarya Pamukova 250 Kişilik Yurt Projesi

250

45

SAMSUN

Samsun 4000 Kişilik Yurt Projesi

46

SAMSUN

Samsun Tekkeköy 300 Kişilik Yurt Projesi

300

47

SAMSUN

Samsun Terme 250 Kişilik Yurt Projesi

250

48

SİNOP

Sinop Boyabat 250 Kişilik Yurt Projesi

250

49

SİNOP

Sinop Ayancık 250 Kişilik Yurt Projesi

250

50

SİVAS

Sivas / Gürün 300 kişilik öğrenci yurdu

300

1.000

4.000
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51

SİVAS

Sivas Gemerek 250 Kişilik Yurt Projesi

250

52

SİVAS

Sivas Kangal 250 Kişilik Yurt Projesi

250

53

SİVAS

Sivas Suşehri 300 Kişilik Yurt Projesi

300

54

TEKİRDAĞ

Tekirdağ Marmaraereğlisi 250 Kişilik Yurt Projesi

250

55

TOKAT

Tokat Almus 250 Kişilik Yurt Projesi

250

56

TRABZON

Trabzon 1500 Kişilik Yurt Projesi

57

TRABZON

Trabzon Arsin 300 Kişilik Yurt Projesi

300

58

UŞAK

Uşak Banaz 250 Kişilik Yurt Projesi

250

59

UŞAK

Uşak Eşme 250 Kişilik Yurt Projesi

250

60

YALOVA

Yalova 1250 Kişilik Yurt Projesi

1.250

61

YOZGAT

Yozgat Sorgun 300 Kişilik Yurt Projesi

300

62

İSTANBUL

İstanbul(2) 2000 Kişilik Yurt Projesi

2.000

63

İSTANBUL

İstanbul 3500 kişilik öğrenci yurdu

3.500

64

İZMİR

İzmir 1000 Kişilik Yurt Projesi

1.000

65

İZMİR

İzmir 2000 Kişilik Yurt Projesi

2.000

66

İZMİR

İzmir 3000 Kişilik Yurt Projesi

3.000

67

ŞANLIURFA

Şanlıurfa / Viranşehir GAP 300 kişilik öğrenci yurdu

TOPLAM

1.500

300
45.850
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Arsa Tahsis Aşamasındaki Yurt Projeleri
Sayı

İl Adı

Proje
Kapasite

1

ANKARA

Ankara Polatlı 500 Kişilik Yurt Projesi

500

2

ARTVİN

Artvin Arhavi 250 Kişilik Yurt Projesi

250

3

ELAZIĞ

Elazığ(2.Kısım) 1000 Kişilik Yurt Projesi

4

ELAZIĞ

Elazığ Sivrice 250 Kişilik Yurt Projesi

250

5

ERZURUM

Erzurum Aşkale 250 Kişilik Yurt Projesi

250

6

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane 500 Kişilik Yurt Projesi

500

7

MANİSA

Manisa 500 Kişilik Yurt Projesi

500

8

MANİSA

Manisa 750 Kişilik Yurt Projesi

750

9

NEVŞEHİR

Nevşehir Ürgüp 250 Kişilik Yurt Projesi

250

10

ORDU

Ordu 1000 Kişilik Yurt Projesi

1.000

11

RİZE

Rize 1500 Kişilik Yurt Projesi

1.500

12

RİZE

Rize Pazar 250 Kişilik Yurt Projesi

250

13

ŞANLIURFA

Şanlıurfa Siverek 250 Kişilik Yurt Projesi

250

TOPLAM
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1.000

7.250
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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.
2019 yılında satın alma, kiralama, ön protokolle kiralama, devir, tahsis ve benzeri yollar ile edinilen
yurtlara ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Adet

Edinim Şekli

Kapasite

18

Kiralama

11.120

7

Ön Protokolle Kiralama

10.636

1

Tahsis Yoluyla Edinilen Binalar

0

Bedelli Tahsis (49 İl)Yoluyla Edinilen Binalar

1

Satın Alma

TOPLAM

202
0
926

22.884
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SPOR TESİSLERİ YATIRIMLARI
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.

2019 yılında yatırım programı kapsamında;
27 adet futbol sahası
75 adet spor salonu
4 adet atletizm pisti
23 adet yüzme havuzu
33 adet diğer projeler
olmak üzere toplam 162 adet spor tesisi projesi yürütülmüştür.
162 adet spor tesisinin proje maliyeti 2.446.231.000 TL’dir.
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Spor Tesisi
Futbol
Sahası
Spor Salonu
Atletizm
Pistleri
Havuz
Diğer
TOPLAM

Toplam

Yapımı
Proje
Tamamlanan
İhale Aşama.
Devam Eden
Aşama. Olan
İşler
Olan İşler
İşler
İşler

27

12

3

5

7

75

18

40

10

7

4

3

1

-

-

23
33
162

3
5
41

14
14
72

3
8
26

3
6
23
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Kalkınmada öncelikli bölgelerde;
2019 yılında Güney Doğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında; Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illerimizde 574.436.000 TL proje maliyetli, 30 adet spor tesisi projemiz,
2019 yılında Doğu Anadolu Projesi (DAP) kapsamında; Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli, Van ve Sivas illerimizde
1.053.875.000 TL proje maliyetli, 54 adet spor tesisi projemiz,
2019 yılında Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) kapsamında; Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon ve Samsun illerimizde 1.160.921.000 TL proje maliyetli, 40 adet
spor tesisi projemiz,
2019 yılında Konya Ovası Projesi (KOP) kapsamında; Aksaray, Karaman, Konya, Niğde,
Nevşehir, Yozgat, Kırşehir ve Kırıkkale illerimizde 590.630.000 TL proje maliyetli, 28 adet
spor tesisi projemiz bulunmaktadır.

Bölge

Tesis Sayısı

Proje Maliyeti

GAP

30

574.436.000

DAP

54

1.053.875.000

DOKAP

40

1.160.921.000

KOP

28

590.630.000

Toplam

122

2.964.346.720

Stadyumlar
2019 yatırım programında Bakanlığımıza ait 34 adet stadyum projesi bulunmaktadır.
Bu projelerden;
10’u Bakanlığımız,
5’i belediyeler,
19’u TOKİ
tarafından yapılmakta olup projelerin toplam maliyeti 4.424.850.000 TL’dir.
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Söz konusu stadyumların;
17 adedi tamamlanmış,
10 adedinin yapımı devam etmekte,
7 adedinin ise proje ve ihale aşamasında çalışmaları devam etmektedir.
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Proje ve İhale Aşamasında

Yapımı Devam Edenler

Ankara
Edirne
Hakkari
İzmir-Karşıyaka
Kütahya
Ordu
Şırnak-Cizre

Adana
Çorum
Elazığ
Erzincan
Giresun
Hatay
İzmir-Alsancak
Karaman
Manisa-Turgutlu
Sinop
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Yapımı Tamamlananlar
Afyon
Antalya
Batman
Bursa
Diyarbakır
Eskişehir
Gaziantep
İzmir-Göztepe
Kocaeli
Konya
Malatya
Manisa-Akhisar
Mersin
Sakarya
Samsun
Sivas
Trabzon
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BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI
Mevcut tesislerimizin ekonomik kullanım ömrü ortalama 50 yıldır. Tesislerimizin her 15-20 yılda
bir büyük bakım-onarım ihtiyacı doğmaktadır.
Yapılan büyük bakım-onarım çalışmalarıyla tesislerin kullanım ömürleri artırılmakta ve yeniden yapım maliyetinden yaklaşık %50 oranında, işletme maliyetinden ise yaklaşık %30 oranında tasarruf
edilmektedir.

Bununla birlikte; tesislerin ısıtma-soğutma ve aydınlatma sistemlerinin yenilenmesiyle önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlanmaktadır.
2019 yılında büyük bakım-onarım projesi kapsamında 364 adet tesise 450.000.000 TL harcama
yapılmıştır.
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STRATEJİK YÖNETİM
VE MALİ HİZMETLER
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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 amaç, 24 stratejik hedef, 80 performans göstergesi ile bunlara
yönelik risk ve stratejiler, ihtiyaçlar, sorumlu birimler ve maliyetler de yer almaktadır.
Bakanlığımız 2019-2023 Stratejik Planı hazırlık çalışmaları tamamlanmış ve Cumhurbaşkanlığı
onayı ile 2019 yılında uygulanmasına başlanılmıştır.
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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.
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:
2020 yılı Performans Programı hazırlık çalışmaları, 2019-2023 dönemi Taslak Stratejik Planının hazırlanması sonrasında; 2020 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 önerilerini
Başkanlığımıza bildirmiştir.
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Bakanlığımız birimlerince Başkanlığımıza gönderilen görüş ve öneriler 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.
2020 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.
Hazırlanan performans programında 3 program, 7 alt program, 25 gösterge ve 4 anahtar gösterge bulunmaktadır

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 hazırlanan birim faaliyet raporlarını esas alarak hazırlanan Gençlik ve Spor Bakanlığı 2018
yılı Faaliyet Raporu Şubat ayı sonu itibarıyla kamuoyuna
duyurulmuş, Bakanlığımız web sitesinde yayınlanmıştır.
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İç Kontrol Çalışmaları
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 tanımlanmaktadır.
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.
10.07.2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile değişen teşkilat yapısı nedeniyle Kamu İç Kontrol
Standartlarına Uyum Eylem Planının yeniden hazırlanarak iç kontrol çalışmalarının revize edilmesi
ihtiyacı ortaya çıkmıştır.
Bu itibarla, Bakanlığımız iç kontrol çalışmalarının revizyon faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere, üç
ayrı kurumun iç kontrol çalışmalarının değerlendirilerek yeni yapılanmaya en uygun şekilde iç kontrol sisteminin güncellenerek yüksek seviyede bir kontrol mekanizması sağlayacak uygulamaların
yerleştirilmesi sağlanacaktır.
Bununla birlikte; Bakanlığımız yurtlarında sunulan hizmetlerin verimliliğinin ve kalitesinin artırılması amacıyla “kalite standartları oluşturulması ve uygulanması çalışmaları” 2015 yılında başlatılmış
ve yapılan çalışmalarda standartların değerlendirilmesi aşamasına kadar gelinmiştir.
Söz konusu çalışmalar genişletilerek, kalite standartlarının oluşturulması, uygulanması, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi çalışmalarının Bakanlığımız görev alanına giren iş, işlem ve hizmetlerde
etkinlik, verimlilik ve kalite artışının sağlanması amacıyla; Bakanlığımız Merkez Birimleri, İl Müdürlükleri ve Bakanlığımıza bağlı tüm tesis ve işletmeleri de kapsayacak şekilde yaygınlaştırılarak
uygulanmasına ilişkin çalışmalara devam edilmektedir.
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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 577 soru önergesine ilişkin, Bakanlığımız birimleri ve
bağlı kuruluşları ile iş birliği yapılarak soru önergelerinin cevaplanmasındaki koordinasyon Başkanlığımız tarafından sağlanarak cevaplar imzaya sunulmuştur.
Sayın Bakanımıza tevcih edilen soru önergelerine ilişkin veriler tablolarda gösterilmiştir.

Cumhurbaşkanı
Yardımcılığından Gelen
Soru Önergeleri

Diğer
Kurumlardan
Gelen Soru
Önergeleri

Sayın Bakanımıza
Tevdi Edilen Soru
Önergeleri

Toplam

37

20

577

634

BİMER Çalışmaları
3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve
mülga Başbakanlık Genelgeleri kapsamında, eşitlik, açıklık ve tarafsızlık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme haklarını kullanmalarını sağlamak amacıyla Bilgi İletişim Merkezimiz kurulmuştur.
Bakanlığımıza 2019 yılı içerisinde 102.584 başvuru yapılmıştır.

Başvuru Şekli
CİMER Sistemi

İletişim Merkezi Sistemi
Bilgi Edinme Başvuruları
Toplam

Başvuru Sayısı
92.371

619
9.594
102.584
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3 PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU
Bakanlığımız 2019-2023 Stratejik Planında belirlenen stratejik amaçlar, hedefler ve performans
göstergelerine ilişkin değerlendirme sonuçları aşağıda yer almaktadır.
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
Hedefe İlişkin
Sapmanın Nedeni
Hedefe İlişkin
Alınacak Önlemler
Sorumlu Birim
Performans
Göstergeleri
PG 1.1.1
Yerinde incelenen
gençlik merkezi
sayısı

100%
Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Hedefe Etkisi
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen
Değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans

25%

283

300

331

282%

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik

Etkililik

Etkinlik
Sürdürebilirlik
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Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler
meydana gelmediğinden ihtiyaçlarda da değişiklik görülmemiştir.
Performans göstergesi değerlerine ulaşılmış olup bu doğrultuda
ihtiyaçlar karşılanmış ve hedeflenen sayının üzerinde bir performans
gerçekleştirilmiştir. Bahse konu performans göstergesinin gerçekleştirilmesi
ile kalkınma planında yer alan ilgili amaç, hedef ve politikaların uygulanabilirliği
artmıştır.
Performans süresince öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamış olup
tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı yoktur.
Performans göstergesinin devam ettirilmesinde herhangi bir risk
bulunmamaktadır.
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Performans
Göstergeleri
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

12

13

108%

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik

Etkililik
Etkinlik
Sürdürebilirlik

Performans
Göstergeleri
PG 1.1.3
Gençlik merkezi üye
sayısı

2019 yılının Gönüllülük yılı olması sebebiyle yıl içerisinde "2019 Gönüllülük
Yılı Eylem Planı" oluşturulmuştur. Bu plana istinaden gençlik merkezlerinde
düzenlenen ana faaliyet türlerinde artış gerçekleşmiş ve gençlik merkezleri
kulüplerine "Gönüllülük Kulübü" eklenmiştir.
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.
Hedefe Etkisi
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen
Değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans

25%

1.775.000

2.050.000

2.269.046

180%

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 merkezi üye sayısına 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.
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Performans
Göstergeleri
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

4.150.000

6.474.850

975%

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik
Etkililik
Etkinlik
Sürdürebilirlik
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Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler
meydana gelmediğinden ihtiyaçlarda da değişiklik görülmemiştir.
Gençlik merkezi faaliyetlerine katılan genç sayılarına 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.
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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
Hedefe İlişkin
Sapmanın Nedeni
Hedefe İlişkin
Alınacak Önlemler
Sorumlu Birim
Performans
Göstergeleri
PG 1.2.1
İnceleme yapılan
Gençlik Kampı sayısı

100%
Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Hedefe Etkisi
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen
Değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans

45%

20

25

25

100%

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik

Mevcut kampların incelemeleri devam etmekte olup gelen talepler
doğrultusunda kamp alanına elverişli yerlerin değerlendirilmesi yapılmaktadır.

Etkililik

Kalkınma planında yer alan politika ve tedbirler gözetilerek gençlerin
yararlanacağı tesislerin nitelik ve nicelik olarak iyileştirilmesi gözetilmektedir.

Etkinlik

Öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır.

Sürdürebilirlik

Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde herhangi bir risk
bulunmamaktadır.
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Performans
Göstergeleri
PG 1.2.2
Gençlik kamplarında
düzenlenen aktivite
türü sayısı

Hedefe Etkisi
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen
Değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans

15%

21

23

23

100%

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik

Gençlerin ilgileri doğrultusunda ihtiyaç analizi yapılarak aktivite türleri
güncellenmektedir.

Etkililik

Kalkınma planı 620.1 nolu madde gereğince gençlik kamplarında yürütülen
programların ve gençlerin kişisel ve sosyal gelişimine katkı sağlamasına
yönelik düzenlenen programlar ile faaliyetlerin sayısı ve kalitesinin artırılması
gözetilmiştir.

Etkinlik

Öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır.

Sürdürebilirlik

Sürdürülebilirliğin sağlanması için tesislerin bakım, onarım çalışmalarının
düzenli olarak yapılması gerekmektedir.

Performans
Göstergeleri
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

125.000

125.000

100%

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik
Etkililik
Etkinlik
Sürdürebilirlik
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Gençlik kamplarında yaş ve cinsiyet gruplarına ayrılan kontenjan
çerçevesinde faaliyetler yürütülmektedir.
Kalkınma Planının 619. maddesi gereğince gençlerin sportif, kültürel ve
sanatsal aktiviteler ile desteklenmesi gözetilmiştir.
Öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır.
Sürdürülebilirliğin sağlanması için tesislerin bakım, onarım çalışmalarının
düzenli olarak yapılmasının yanı sıra faaliyet çeşitliliğinin ve niceliğinin de
devamının sağlanması gerekmektedir.

FAALİYET RAPORU 2019

Performans
Göstergeleri
PG 1.2.4
Kamplara
katılan gençlerin
memnuniyet oranı

Hedefe Etkisi
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen
Değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans

10%

87%

88%

88%

100%

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik
Etkililik
Etkinlik
Sürdürebilirlik

Gençlerin ilgileri ve ihtiyaçları doğrultusunda memnuniyetleri gözetilerek
kamp programları oluşturulmaktadır.
Kalkınma planında yer alan politika ve tedbirler gözetilerek gençlerin ilgi ve
ihtiyaçları doğrultusunda planlamalar yapılıp uygulanmaktadır.
Öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır.
Sürdürülebilirliğin sağlanması için tesislerin bakım, onarım çalışmalarının
düzenli olarak yapılmasının yanı sıra faaliyet çeşitliliğinin ve niceliğinin de
devamının sağlanması gerekmektedir.
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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
Hedefe İlişkin
Sapmanın Nedeni
Hedefe İlişkin
Alınacak Önlemler
Sorumlu Birim
Performans
Göstergeleri
PG 1.3.1
Gençlik Haftası
katılımcı sayısı

100%
Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Hedefe Etkisi
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen
Değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans

25%

5.000

100.000

100.000

100%

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
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İlgililik

Proje başlangıç döneminden itibaren zaten iç ve dış çevrelerce beklenen/
bilinen bir çalışma olduğu için bu çevrelerde ciddi bir değişikliğe sebebiyet
vermemiştir.

Etkililik

Kalkınma planında yer alan politika ve tedbirler gözetilerek gençlerin ilgi ve
ihtiyaçları doğrultusunda planlamalar yapılıp uygulanmaktadır.

Etkinlik

Performans göstergelerine ulaşılırken harici bir maliyet ortaya çıkmamıştır.

Sürdürebilirlik

Söz konusu faaliyetin devam ettirilmesinde kurumsal, çevresel ya da yasal
riskler bulunmamaktadır.
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Performans
Göstergeleri
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

5

5

100%

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik

Proje başlangıç döneminden itibaren zaten iç ve dış çevrelerce beklenen/
bilinen bir çalışma olduğu için bu çevrelerde ciddi bir değişikliğe sebebiyet
vermemiştir.

Etkililik

Kalkınma planında yer alan politika ve tedbirler gözetilerek gençlerin ilgi ve
ihtiyaçları doğrultusunda planlamalar yapılıp uygulanmaktadır.

Etkinlik

Performans göstergelerine ulaşılırken harici bir maliyet ortaya çıkmamıştır.

Sürdürebilirlik

Performans
Göstergeleri
PG 1.3.3
Düzenlenen kültür ve
sanat etkinliği sayısı

Söz konusu faaliyetin devam ettirilmesinde kurumsal, çevresel ya da yasal
riskler bulunmamaktadır.
İzleme
İzleme
Plan Dönemi Dönemindeki
Hedefe Etkisi
Dönemindeki
Başlangıç
Yılsonu
Performans
(%)
Gerçekleşme
Değeri
Hedeflenen
Değeri
Değer
25%

356

445

445

100%

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik

Proje başlangıç döneminden itibaren zaten iç ve dış çevrelerce beklenen/
bilinen bir çalışma olduğu için bu çevrelerde ciddi bir değişikliğe sebebiyet
vermemiştir.

Etkililik

Kalkınma planında yer alan politika ve tedbirler gözetilerek gençlerin ilgi ve
ihtiyaçları doğrultusunda planlamalar yapılıp uygulanmaktadır.

Etkinlik

Performans göstergelerine ulaşılırken harici bir maliyet ortaya çıkmamıştır.

Sürdürebilirlik

Söz konusu faaliyetin devam ettirilmesinde kurumsal, çevresel ya da yasal
riskler bulunmamaktadır.
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Performans
Göstergeleri
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

30.000

35.000

300%

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler

272

İlgililik

Proje başlangıç döneminden itibaren zaten iç ve dış çevrelerce beklenen/
bilinen bir çalışma olduğu için bu çevrelerde ciddi bir değişikliğe sebebiyet
vermemiştir.

Etkililik

Kalkınma planında yer alan politika ve tedbirler gözetilerek gençlerin ilgi ve
ihtiyaçları doğrultusunda planlamalar yapılıp uygulanmaktadır.

Etkinlik

Performans göstergelerine ulaşılırken harici bir maliyet ortaya çıkmamıştır.

Sürdürebilirlik

Söz konusu faaliyetin devam ettirilmesinde kurumsal, çevresel ya da yasal
riskler bulunmamaktadır.
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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
Hedefe İlişkin
Sapmanın Nedeni
Hedefe İlişkin
Alınacak Önlemler
Sorumlu Birim
Performans
Göstergeleri
PG 1.4.1
Yurt içinde
düzenlenen
uluslararası faaliyet
sayısı

99%
Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
İzleme
Plan Dönemi Dönemindeki
Hedefe Etkisi
Başlangıç
Yılsonu
(%)
Değeri
Hedeflenen
Değer

25%

20

25

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans

26

120%

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik
Etkililik
Etkinlik
Sürdürebilirlik
Performans
Göstergeleri
PG 1.4.2
Yurt dışında
düzenlenen faaliyet
sayısı

Plan başlangıç döneminden itibaren yaşanan değişiklikler sebebi ile tespitler
ve ihtiyaçlarda düzenlemelere ihtiyaç olmamıştır.
Performans göstergesi değerine ulaşılmıştır, böylece tespit edilen ihtiyaçlar
büyük oranda karşılanmıştır.
Öngörülemeyen maliyetler çıkmamıştır.
Performans göstergelerinin devam etmesinde risk bulunmamaktadır.
Hedefe Etkisi
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen
Değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans

25%

16

20

20

100%

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik

Plan başlangıç döneminden itibaren yaşanan değişiklikler sebebi ile tespitler
ve ihtiyaçlarda düzenlemelere ihtiyaç olmamıştır.
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Etkililik
Etkinlik
Sürdürebilirlik
Performans
Göstergeleri

Performans göstergesi değerine ulaşılmıştır, böylece tespit edilen ihtiyaçlar
büyük oranda karşılanmıştır.
Öngörülemeyen maliyetler çıkmamıştır.
Performans göstergelerinin devam etmesinde risk bulunmamaktadır.
Hedefe Etkisi
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen
Değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans

PG 1.4.3
Yurt içinde
düzenlenen
25%
2.000
2.500
2.469
94%
uluslararası
faaliyetlerde katılımcı
sayısı
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
Plan başlangıç döneminden itibaren yaşanan değişiklikler sebebi ile tespitler
İlgililik
ve ihtiyaçlarda düzenlemelere ihtiyaç olmamıştır.
Performans göstergesi değerine ulaşılmıştır, böylece tespit edilen ihtiyaçlar
Etkililik
büyük oranda karşılanmıştır.
Etkinlik
Öngörülemeyen maliyetler çıkmamıştır.
Sürdürebilirlik
Performans göstergelerinin devam etmesinde risk bulunmamaktadır.
Performans
Göstergeleri
PG 1.4.4
Yurt dışında
düzenlenen
faaliyetlerde katılımcı
sayısı

Hedefe Etkisi
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen
Değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans

25%

500

625

696

157%

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik

Etkinlik

Performans göstergesi değerine ulaşılmıştır, böylece tespit edilen ihtiyaçlar
büyük oranda karşılanmıştır.
Öngörülemeyen maliyetler çıkmamıştır.

Sürdürebilirlik

Performans göstergelerinin devam etmesinde risk bulunmamaktadır.

Etkililik
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Plan başlangıç döneminden itibaren yaşanan değişiklikler sebebi ile tespitler
ve ihtiyaçlarda düzenlemelere ihtiyaç olmamıştır.
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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
Hedefe İlişkin
Sapmanın Nedeni
Hedefe İlişkin
Alınacak Önlemler
Sorumlu Birim
Performans
Göstergeleri
PG 1.5.1
İşbirliği yapılan Sivil
Toplum Kuruluşu
sayısı

100%
Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Hedefe Etkisi
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen
Değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans

35%

80

100

120

200%

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik
Etkililik
Etkinlik
Sürdürebilirlik
Performans
Göstergeleri
PG 1.5.2
Sivil Toplum
Kuruluşuna verilen
eğitim, seminer,
çalıştay vb. sayısı

Plan başlangıç döneminden itibaren yaşanan değişiklikler sebebi ile tespitler
ve ihtiyaçlarda düzenlemelere ihtiyaç olmamıştır.
Performans göstergesi değerine ulaşılmıştır, böylece tespit edilen ihtiyaçlar
büyük oranda karşılanmıştır.
Öngörülemeyen maliyetler çıkmamıştır.
Performans göstergelerinin devam etmesinde risk bulunmamaktadır.
Hedefe Etkisi
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen
Değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans

35%

25

30

33

160%
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Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik
Etkililik
Etkinlik
Sürdürebilirlik
Performans
Göstergeleri
PG 1.5.3
Sivil Toplum
Kuruluşuna verilen
eğitim, seminer,
çalıştay vb. katılımcı
sayısı

Plan başlangıç döneminden itibaren yaşanan değişiklikler sebebi ile tespitler
ve ihtiyaçlarda düzenlemelere ihtiyaç olmamıştır.
Performans göstergesi değerine ulaşılmıştır, böylece tespit edilen ihtiyaçlar
büyük oranda karşılanmıştır.
Öngörülemeyen maliyetler çıkmamıştır.
Performans göstergelerinin devam etmesinde risk bulunmamaktadır.
Hedefe Etkisi
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen
Değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans

30%

1.500

2.250

2300

107%

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik
Etkililik
Etkinlik
Sürdürebilirlik

276

Plan başlangıç döneminden itibaren yaşanan değişiklikler sebebi ile tespitler
ve ihtiyaçlarda düzenlemelere ihtiyaç olmamıştır.
Performans göstergesi değerine ulaşılmıştır, böylece tespit edilen ihtiyaçlar
büyük oranda karşılanmıştır.
Öngörülemeyen maliyetler çıkmamıştır.
Performans göstergelerinin devam etmesinde risk bulunmamaktadır.
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Amaç 2
Hedef 2.1
Hedef 2.1
Performansı
Hedefe İlişkin
Sapmanın Nedeni

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.
Yurt yatak kapasitesini artırmak.
83%
Ekonomik ömrünü tamamlamış olan ve rasyonel çalıştırılması mümkün
olmayan yurt binalarının kapatılması ve yıl içerisinde kapasite düzenlemeleri
sonucu yaşanan yatak kapasitesi düşümü nedeniyle hedeflenen performans
göstergeleri farklılık göstermektedir.

Hedefe İlişkin
Alınacak Önlemler
Sorumlu Birim
Performans
Göstergeleri

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü
Hedefe Etkisi
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen
Değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans

20%

0

1

1

100%

Hedefe Etkisi
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen
Değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans

80%

680.000

50.000

39.212

78,42%

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

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik
Etkililik
Etkinlik
Sürdürebilirlik
Performans
Göstergeleri
PG 2.1.2
Yeni açılacak yurt
yatak kapasitesi

-
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Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik

Etkililik

Etkinlik
Sürdürebilirlik
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Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler
meydana gelmediğinden ihtiyaçlarda da değişiklik görülmemiştir.
Ekonomik ömrünü tamamlamış olan ve rasyonel çalıştırılması mümkün
olmayan yurt binalarının kapatılması ve yıl içerisinde kapasite düzenlemeleri
sonucu yaşanan yatak kapasitesi düşümü nedeniyle hedeflenen performans
göstergelerinde farklılık göstermektedir.
Performans gösterge değerlerine ulaşılmasında öngörülmeyen maliyetler
oluşmamıştır.
Performans göstergelerinin devam ettirilmesiyle ilgili herhangi bir risk
bulunmamaktadır.
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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 2.2

Yurtların konforunu artırarak öğrencilere kaliteli yaşam ortamları sunmak.

Hedef 2.2
Performansı
Hedefe İlişkin
Sapmanın Nedeni
Hedefe İlişkin
Alınacak Önlemler
Sorumlu Birim
Performans
Göstergeleri
PG 2.2.1
Yenilenen yurt yatak
kapasite sayısı

%100
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü
Hedefe Etkisi
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen
Değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans

35

1.000

1.000

2.000

%100

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik
Etkililik
Etkinlik
Sürdürebilirlik

Performans
Göstergeleri
PG 2.2.2
Donatım malzemeleri
yenilenen yurt
kapasite sayısı

Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler
meydana gelmediğinden ihtiyaçlarda da değişiklik görülmemiştir.
Gençlik merkezi üye sayısına 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.
Hedefe Etkisi
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen
Değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans

35

10.000

+2.000

2.000

%100
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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 merkezi üye sayısına 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
Göstergeleri

Hedefe Etkisi
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri

PG 2.2.3
Bakım onarım
yapılan yurt
kapasitesi

30

100.000

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen
Değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans

+5.000

+5.000

100%

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik
Etkililik
Etkinlik
Sürdürebilirlik
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Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler
meydana gelmediğinden ihtiyaçlarda da değişiklik görülmemiştir.
Gençlik merkezi üye sayısına 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.

FAALİYET RAPORU 2019

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 2.3

Öğrencilerin sağlıklı ve dengeli beslenmelerine katkı sağlamak.

Hedef 2.3
Performansı

92,45%

Hedefe İlişkin
Sapmanın Nedeni

Ekonomik ömrünü tamamlamış olan ve rasyonel çalıştırılması mümkün
olmayan yurt binalarının kapatılması ve yıl içerisinde kapasite düzenlemeleri
sonucu yaşanan yatak kapasitesi düşümü nedeniyle hedeflenen performans
göstergeleri farklılık göstermektedir.

Hedefe İlişkin
Alınacak Önlemler

-

Sorumlu Birim

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü

Performans
Göstergeleri
PG 2.3.1
Beslenme yardımı
yapılan öğrenci sayısı

Hedefe Etkisi
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen
Değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans

35%

680.000

50.000

39.212

78,42%

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik

Herhangi bir değişiklik meydana gelmemiştir.

Etkililik

Ekonomik ömrünü tamamlamış olan ve rasyonel çalıştırılması mümkün
olmayan yurt binalarının kapatılması ve yıl içerisinde kapasite düzenlemeleri
sonucu yaşanan yatak kapasitesi düşümü nedeniyle hedeflenen performans
göstergelerinde farklılık göstermektedir.

Etkinlik

Performans gösterge değerlerine ulaşılmasında öngörülmeyen maliyetler
oluşmamıştır.

Sürdürebilirlik

Performans göstergelerinin devam ettirilmesiyle ilgili herhangi bir risk
bulunmamaktadır.
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Performans
Göstergeleri
PG 2.3.2
İşletmelerde
çalışanlara yönelik
verilen kişi başı
eğitim saati

Hedefe Etkisi
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen
Değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans

35%

0

-

10

100%

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik
Etkililik
Etkinlik
Sürdürebilirlik

Performans
Göstergeleri
PG 2.3.3
Yemekhane denetimi
yapılan yurt sayısının
kapasiteye oranı

Herhangi bir değişiklik meydana gelmemiştir.
Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar
karşılanmış olup işletmelerde çalışan personelin daha etkin hizmet sunumu
gerçekleştirmesi sağlanmıştır.
Performans gösterge değerlerine ulaşılmasında öngörülmeyen maliyetler
oluşmamıştır.
Performans göstergelerinin devam ettirilmesiyle ilgili herhangi bir risk
bulunmamaktadır.
Hedefe Etkisi
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen
Değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans

30%

0

100%

100%

100%

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik
Etkililik
Etkinlik
Sürdürebilirlik
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Herhangi bir değişiklik meydana gelmemiştir.
Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar
karşılanmış olup yurtlarda barınan öğrencilerin sağlıklı beslenmeleri
konusunda katkı sağlanmıştır.
Performans gösterge değerlerine ulaşılmasında öngörülmeyen maliyetler
oluşmamıştır.
Performans göstergelerinin devam ettirilmesiyle ilgili herhangi bir risk
bulunmamaktadır.

FAALİYET RAPORU 2019

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 2.4

Kredi ve burs verme süreç ve imkânlarını iyileştirmek ve geliştirmek.

Hedef 2.4
Performansı
Hedefe İlişkin
Sapmanın Nedeni

30%
Öğrenim kredisi talebinde bulunan öğrenci sayısının azalması nedeniyle
hedeften sapma yaşanmıştır.

Hedefe İlişkin
Alınacak Önlemler

-

Sorumlu Birim

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü

Performans
Göstergeleri
PG 2.4.1
Kredi ve burs
desteklerinden
yararlanan öğrenci
sayısı (Kümülatif)

Hedefe Etkisi
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen
Değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans

70%

1.642.110

1.700.000

1.593.012

-84,81%

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik
Etkililik

Öğrenim kredisi talebinde bulunan öğrenci sayısı azalmış olup gösterge ve
hedefte bir değişikliğe ihtiyaç duyulmamaktadır.
Öğrenim kredisi talebinde bulunan öğrenci sayısının azalması nedeniyle
hedeften sapma yaşanmıştır.

Etkinlik

Öngörülen öğrenciden az öğrenciye öğrenim kredisi verildiği için tahmini
maliyetten daha düşük bir maliyet ortaya çıkmıştır.

Sürdürebilirlik

Yasal düzenleme ile hedefin sürdürülebilmesi imkanı mevcuttur.
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Performans
Göstergeleri
PG 2.4.2
Finansal hizmet,
süreç ve sistemlerini
geliştirme ve etkinlik
ve verimliliğini
artırmak için
yapılan proje sayısı
(kümülatif)

Hedefe Etkisi
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen
Değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans

30%

0

2

2

100%

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik
Etkililik
Etkinlik
Sürdürebilirlik
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Plan öngörüldüğü şekilde devam etmektedir.
Performans göstergesi değerlerine ulaşılmıştır.
Performans gösterge değerlerine ulaşılmasında öngörülmeyen maliyetler
oluşmamıştır.
e-devlet hizmeti verildiği sürece sürdürülebilirliği konusunda hiçbir risk
gözükmemektedir.
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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 2.5

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

Hedef 2.5
Performansı
Hedefe İlişkin
Sapmanın Nedeni

100%
-

Hedefe İlişkin
Alınacak Önlemler

-

Sorumlu Birim

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü

Performans
Göstergeleri
PG 2.5.1
Vergi muafiyeti
tanınan vakıf ve
kamu yararına
çalışan derneklere
ait yükseköğrenim
yurtlarındaki
öğrencilerden
barınma yardımı
yapılan öğrenci sayısı

Hedefe Etkisi
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen
Değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans

50%

0

40.000

81.520

203,80%

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik

Planın başlangıç döneminden hedeflenen değer yıl sonunda 2. katına çıkarak
gerçekleşmiştir.

Etkililik

Hedeflenen değerlerin üzerinde performans göstergesi değerine ulaşılmıştır.

Etkinlik

Hedeflenen değerin üzerinde bir gerçekleşme nedeniyle maliyetlerde artış
yaşanmıştır.

Sürdürebilirlik

351 sayılı Kanunun 23. maddesi ne istinaden yapılan beslenme barınma
yardıma Hazne ve Maliye Bakanlığınca uygun görülen tutara göre
yapılmaktadır,
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Performans
Göstergeleri
PG 2.5.2
Vergi muafiyeti
tanınan vakıf ve
kamu yararına
çalışan derneklere
ait yükseköğrenim
yurtlarındaki
öğrencilerden
beslenme yardımı
yapılan öğrenci sayısı

Hedefe Etkisi
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen
Değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans

50%

0

24.000

80.004

333,35%

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik
Etkililik
Etkinlik
Sürdürebilirlik
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Planın başlangıç döneminden hedeflenen değer yıl sonunda 3,5 katına çıkarak
gerçekleşmiştir.
Hedeflenen değerlerin üzerinde performans göstergesi değerine ulaşılmıştır.
Hedeflenen değerin üzerinde bir gerçekleşme nedeniyle maliyetlerde artış
yaşanmıştır.
351 sayılı Kanunun 23. maddesi ne istinaden yapılan beslenme barınma
yardıma Hazne ve Maliye Bakanlığınca uygun görülen tutara göre
yapılmaktadır,

FAALİYET RAPORU 2019

Amaç 2

Hedef 2.6
Hedef 2.6
Performansı
Hedefe İlişkin
Sapmanın Nedeni
Hedefe İlişkin
Alınacak Önlemler
Sorumlu Birim
Performans
Göstergeleri
PG-2.6.1 Yurtlarda
yapılan eğitim
faaliyetlerine katılan
öğrenci sayısı

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.
Yurtlarda sunulan eğitim, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin niteliğini
artırmak ve öğrencilerin gelişimlerine katkı sağlamak.
99%
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü
Hedefe Etkisi
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen
Değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans

30

369.682

407.574

410.136

106,76%

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik
Etkililik
Etkinlik
Sürdürebilirlik

Performans
Göstergeleri
PG-2.6.2 Yurtlarda
yapılan sosyal,
kültürel faaliyetlere
katılan öğrenci sayısı

Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler
meydana gelmediğinden ihtiyaçlarda da değişiklik görülmemiştir.
Yurtlarda düzenlenen faaliyetlere katılan öğrenci sayılarına 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.
Hedefe Etkisi
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen
Değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans

30

873.290

962.802

958.785

95,51%
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Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik
Etkililik

Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler
meydana gelmediğinden ihtiyaçlarda da değişiklik görülmemiştir.
Yurtlarda düzenlenen faaliyetlere katılan öğrenci sayılarına 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
Göstergeleri
PG-2.6.3 Turnuva ve
sportif faaliyetlere
katılan öğrenci sayısı

Hedefe Etkisi
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen
Değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans

25

69.114

76.198

94.819

362,86%

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik
Etkililik
Etkinlik

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

Sürdürebilirlik

Performans göstergesinin devam ettirilmesinde herhangi bir risk
bulunmamaktadır.

Performans
Göstergeleri
PG-2.6.4 Öğrencileri
kötü alışkanlıklardan
korumak amacıyla
uyuşturucu madde
bağımlılığı ve tütünle
mücadele faaliyeti
yapılan yurt sayısı
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Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler
meydana gelmediğinden ihtiyaçlarda da değişiklik görülmemiştir.
Yurtlarda düzenlenen faaliyetlere katılan öğrenci sayılarına ilişkin hedeflenen
sayının üzerinde bir performans gösterilmiştir.

Hedefe Etkisi
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen
Değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans

5

349

824

915

119,16%

FAALİYET RAPORU 2019

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik
Etkililik
Etkinlik
Sürdürebilirlik

Performans
Göstergeleri
PG-2.6.5 Vergi
bilinci ve sosyal
güvenlik konularında
farkındalık
oluşturma faaliyeti
yapılan yurt sayısı

Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler
meydana gelmediğinden ihtiyaçlarda da değişiklik görülmemiştir.
Yurtlarda düzenlenen faaliyetlere katılan öğrenci sayılarına 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.
Hedefe Etkisi
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen
Değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans

5

122

162

178

140%

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik
Etkililik
Etkinlik
Sürdürebilirlik

Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler
meydana gelmediğinden ihtiyaçlarda da değişiklik görülmemiştir.
Yurtlarda düzenlenen faaliyetlere katılan öğrenci sayılarına 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.
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Performans
Göstergeleri
PG-2.6.6 Çevrenin
korunması ve
verimliliğin
artırılmasıyla ilgili
eğitimlere katılan
öğrenci sayısı

Hedefe Etkisi
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen
Değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans

5

680.000

50.000

64.190

128,38%

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik
Etkililik
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Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler
meydana gelmediğinden ihtiyaçlarda da değişiklik görülmemiştir.
Yurtlarda düzenlenen faaliyetlere katılan öğrenci sayılarına 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.

FAALİYET RAPORU 2019

Amaç 3
Hedef 3.1
Hedef 3.1
Performansı
Hedefe İlişkin
Sapmanın Nedeni
Hedefe İlişkin
Alınacak Önlemler
Sorumlu Birim
Performans
Göstergeleri
PG 3.1.1
Spor tesislerinin
gün içerisinde açık
olduğu süre

Spor hizmet ve faaliyetlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması ile
uluslararası alanda sportif başarıların artırılmasını sağlamak.
Vatandaşların spor tesislerinden daha fazla yararlanmasını sağlamak.
100%

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Hedefe Etkisi
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen
Değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans

35%

12 saat

14 saat

14 saat

100%

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik

Spor tesislerinden başta sporcular olmak üzere tüm vatandaşlarımızın
yararlanmasına yönelik politikamız sonucu spor tesislerimiz 365 gün açık
tutulmaktadır.

Etkililik

İzleme dönemindeki gerçekleşme değeri hedeflenen seviyeye ulaşmıştır.

Etkinlik
Sürdürebilirlik

Performans
Göstergeleri
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.
Hedefe Etkisi
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen
Değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans

30%

8.300.000

9.000.000

9.425.741

160,82%

291

FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik
Etkililik
Etkinlik
Sürdürebilirlik

Performans
Göstergeleri
PG 3.1.3
Tesislerden
yararlanan kişi sayısı

Planın başlangıç döneminden itibaren ülkemizde sportif katılımın arttırılması
yönünde yapılan çalışmalar sonucu halkımızda spor bilinci ve alışkanlığını
geliştirmek yönünde istenilen seviyeye ulaşılmıştır.
Halkın spor yapma alışkanlığının geliştirilmesine yönelik çalışmalar
neticesinde lisanslı sporcu sayısında istenilen düzeyde artış sağlanmıştır.
Performans göstergesi değerlerine ulaşırken öngörülemeyen bir maliyet
ortaya çıkmamıştır.
Hedefin devam ettirilmesi ve sürdürülebilirliği konusunda kurum, yasal,
çevresel vb. unsurlar açısından risk bulunmamaktadır.
Hedefe Etkisi
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen
Değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans

35%

8.500.000

10.000.000

10.000.000

100%

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik

Etkililik
Etkinlik

Sürdürebilirlik
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Spor tesislerinin günün büyük bölümünde vatandaşların kullanımına
açık tutulması ve lisanslı sporcu sayısının artması nedeniyle tesislerden
yararlanan kişi sayısı da artmaktadır.
Spor tesislerinden yararlanan sporcu ve vatandaşların sayısının arttırılması
için sporu teşvik amacıyla kamu spotları hazırlamak ve rekreasyon alanlarını
genişletmek gibi çalışmalar yapılmasına ihtiyaç vardır.
Performans göstergesi değerlerine ulaşırken öngörülemeyen bir maliyet
ortaya çıkmamıştır.
Vatandaşların spor tesislerinden daha fazla yararlanmasını sağlamak
konusunda tesis kullanım oranlarının tam olarak ölçülememesi risk
oluşturmaktadır. Bu riski ortadan kaldırmak ve sürdürülebilirliği sağlamak için
tesis kullanımına ilişkin yazılım geliştirilebilir.
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Amaç 3
Hedef 3.2
Hedef 3.2
Performansı
Hedefe İlişkin
Sapmanın Nedeni
Hedefe İlişkin
Alınacak Önlemler
Sorumlu Birim
Performans
Göstergeleri
PG 3.2.1
Okul sporlarında
faaliyet yapılan branş
sayısı (Kümülatif)

Spor hizmet ve faaliyetlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması ile
uluslararası alanda sportif başarıların artırılmasını sağlamak.
Öğrencilerin en az bir spor branşında lisanslı olarak spor yapmasını
sağlamak.
60,07%
Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Hedefe Etkisi
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen
Değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans

25%

54

56

57

150%

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik

Etkililik
Etkinlik
Sürdürebilirlik

Performans
Göstergeleri
PG 3.2.2
Okul sporlarına
katılan toplam
öğrenci sayısı

Her kademedeki öğrencilerin aktif bir şekilde spor yapmalarını sağlamak
amacıyla düzenlenen okul sporları müsabakalarında faaliyet yapılan branş
sayısı izleme döneminde artmıştır.
Sportif katılımı arttırmak ve okul sporları müsabakalarını genişletmek
politikası sonucunda izleme dönemindeki performans göstergesi değerlerine
ulaşılmıştır.
Performans göstergesi değerlerine ulaşırken öngörülemeyen bir maliyet
ortaya çıkmamıştır.
Hedefin sürdürülebilirliğine yönelik olarak herhangi bir risk bulunmamaktadır.

Hedefe Etkisi
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen
Değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans

50%

2.214.651

2.500.000

2.391.900

62,12%
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Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik

Etkililik

Etkinlik

Sürdürebilirlik

Performans
Göstergeleri
PG 3.2.3
Okul sporlarına
katılan toplam okul
sayısı

Her kademedeki öğrencilerin aktif bir şekilde spor yapmaları teşvik etmek
amacıyla düzenlenen okul sporları müsabakalarına katılan öğrenci sayılarında
artış olmuştur.
Okul sporlarına katılan toplam öğrenci sayısında hedeflenen düzeye
ulaşabilmek için Bakanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında
koordinasyonun sağlanması ve beden eğitimi öğretmenlerine sportif
faaliyetler için destek sağlanması faydalı olacaktır.
Performans göstergesi değerlerine ulaşırken öngörülemeyen bir maliyet
ortaya çıkmamıştır.
Eğitim sisteminde spora ayrılan zamanın yetersiz olması ve velilerin bir
kısmının, sporu öğrencilerin eğitim hayatına engel olarak değerlendirilmesi
riski mevcuttur. Sürdürülebilirliği sağlamak için Bakanlığımız bünyesinde
çalışan antrenörler okullarda görevlendirilebilir.
Hedefe Etkisi
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen
Değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans

25%

22.104

25.000

22.569

16,06%

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik
Etkililik
Etkinlik

Sürdürebilirlik
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Milli Eğitim Bakanlığı ile okuldaki öğrencilerin spor yapmasına yönelik
koordinasyon sağlanarak okul sporlarına katılan toplam okul sayısında artış
gözlemlenmiştir.
Okul sporlarına katılan toplam okul sayısı izleme dönemindeki hedeflenen
rakama yaklaşmıştır.
Performans göstergesi değerlerine ulaşırken öngörülemeyen bir maliyet
ortaya çıkmamıştır.
Eğitim sisteminde spora ayrılan zamanın yetersiz olması ve velilerin bir
kısmının, sporu öğrencilerin eğitim hayatına engel olarak değerlendirilmesi
riski mevcuttur. Sürdürülebilirliği sağlamak için Bakanlığımız bünyesinde
çalışan antrenörler okullarda görevlendirilebilir.
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Amaç 3
Hedef 3.3
Hedef 3.3
Performansı
Hedefe İlişkin
Sapmanın Nedeni
Hedefe İlişkin
Alınacak Önlemler
Sorumlu Birim
Performans
Göstergeleri
PG 3.3.1
Engelli sporculara
hizmet vermek üzere
eğitilen antrenör
sayısı

Spor hizmet ve faaliyetlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması ile
uluslararası alanda sportif başarıların artırılmasını sağlamak.
Engellilerin sportif faaliyetlere katılımını artırmak.
84,26%
Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Hedefe Etkisi
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen
Değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans

25%

3.000

2.000

5.506

275,30%

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik
Etkililik

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 üzerinde gerçekleşmiştir.

Etkinlik

Herhangi bir öngörülemeyen maliyet ortaya çıkmamıştır.

Sürdürebilirlik

Engelli bireylere hizmet vermek üzere engelli eğitim formasyonu alan
antrenör sayıları artırılabilir.

295

FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

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

Hedefe Etkisi
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen
Değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans

25%

60

160

150

90%

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik
Etkililik
Etkinlik
Sürdürebilirlik

Performans
Göstergeleri
PG 3.3.3
Engellilere hizmet
veren spor kulübü
sayısı

Engelli bireylerin spor tesislerine ulaşımını sağlamak amacıyla engellilerin
kullanımına uygun otobüsler alınmıştır. Hedef ve performans göstergelerinde
bir değişikliğe ihtiyaç duyulmamaktadır.
Engellilerin spor tesislerine kolay bir şekilde ulaşmasını sağlamak amacıyla
engelli otobüsleri alınmış ve performans hedeflerine 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.
Hedefe Etkisi
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen
Değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans

25%

1.707

2.000

2.836

385,32%

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik
Etkililik
Etkinlik
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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.
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Sürdürebilirlik

Performans
Göstergeleri
PG 3.3.4
Engelli sporcu sayısı

Hedefin devamlılığı konusunda; engelli bireylere hizmet veren spor kulüplerine
verilen desteklerin artırılması, engelli bireylere özgü faaliyetlerin artırılması
yönünde çalışmalar sürdürülebilir.
Hedefe Etkisi
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen
Değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans

25%

42.638

60.000

50.807

47,05%

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik
Etkililik
Etkinlik

Sürdürebilirlik

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 projeler hayata geçirilmeli ve Bakanlığımız, yerel
yönetimler, spor kulüpleri ve engellilere hizmet veren spor federasyonları
arasında işbirliği ve koordinasyon güçlendirilmelidir.
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Amaç 3
Hedef 3.4
Hedef 3.4
Performansı
Hedefe İlişkin
Sapmanın Nedeni
Hedefe İlişkin
Alınacak Önlemler

Spor hizmet ve faaliyetlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması ile
uluslararası alanda sportif başarıların artırılmasını sağlamak.
Spor kulüplerinin yapısını güçlendirmek.
50%
-

Sorumlu Birim

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Performans
Göstergeleri

İzleme
Plan Dönemi Dönemindeki
Hedefe Etkisi
Başlangıç
Yılsonu
(%)
Değeri
Hedeflenen
Değer

PG 3.4.1
Amatör spor
kulüplerine ayni
ve nakdi yardım
yapılması

50%

50.000.000 60.000.000

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans

29.301.967,28

-206,98%

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik

Etkililik
Etkinlik
Sürdürebilirlik

Performans
Göstergeleri
PG 3.4.2
Amatör spor kulübü
sayısı

298

Spor kulüplerinin yapısını güçlendirmek amacıyla faal spor kulüpleri ayni ve
nakdi yönden desteklenmektedir. Hedef ve performans göstergelerinde bir
değişikliğe ihtiyaç duyulmamaktadır.
Faal sporcu sayısı yüksek kulüplere verilen maddi ve ayni destekler
hedeflenen değerin altında gerçekleşmiştir. Öngörülen hedef ve göstergelere
ilişkin güncelleme ihtiyacı bulunmamaktadır.
Performans göstergesi değerlerine ulaşırken öngörülemeyen bir maliyet
ortaya çıkmamıştır.
Hedefin sürdürülebilirliğine yönelik olarak herhangi bir risk bulunmamaktadır.

Hedefe Etkisi
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen
Değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans

50%

14.964

16.000

17.930

286,29%
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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 seviyeye
ulaşmıştır.
Performans göstergesi değerlerine ulaşırken öngörülemeyen bir maliyet
ortaya çıkmamıştır.
Hedefin sürdürülebilirliği açısından faal spor kulüpleri ayni ve nakdi yönden
desteklenmeye devam edilecektir.

299

FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

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
Hedefe İlişkin
Sapmanın Nedeni

32,03%
-

Hedefe İlişkin
Alınacak Önlemler

-

Sorumlu Birim

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Performans
Göstergeleri
PG 3.5.1
Yetenek
taramasından
geçirilen öğrenci/
genç sayısı

Hedefe Etkisi
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen
Değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans

50%

1.000.000

2.500.000

1.226.003

15,07%

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik

Etkililik
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Spora yetenekli bireyleri tespit etmek ve uygun spor branşlarına
yönlendirilmelerini sağlamak amacıyla sportif yetenek taraması uygulaması
başlatılmıştır.
İzleme döneminde yetenek taramasından geçirilen çocuk/genç sayısı
hedeflenen düzeyin altında gerçekleşmiştir. Yetenek tespiti yapılan
öğrencilerin velilerinin spor faaliyetlerini yeterince desteklememesi gibi
faktörler durumu etkilemiştir.

Etkinlik

Performans göstergesi değerlerine ulaşırken öngörülemeyen bir maliyet
ortaya çıkmamıştır.

Sürdürebilirlik

Hedefin devam ettirilmesinde yetenek tespiti yapılan öğrencilerin spora
yönlendirilmesine yönelik sistemin tam olarak işlememesi, velilerin spor
faaliyetlerini yeterince desteklememesi risk oluşturmaktadır. Bu riskleri
ortadan kaldırmak için sportif yetenek taramasını erken yaşlardan
başlayarak genişletmek, yetenekli çocuk ve gençlerin uygun spor branşlarına
yönlendirmek faydalı olacaktır.

FAALİYET RAPORU 2019

Performans
Göstergeleri
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

250.000

148.000

49%

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik
Etkililik
Etkinlik

Sürdürebilirlik

Planın başlangıç döneminden bu yana iç ve dış çevrede önemli bir değişiklik
meydana gelmemiştir.
Yetenek taraması sonucu spora başlatılan öğrenci/genç sayısı izleme dönemi
sonunda istenilen düzeye ulaşamamıştır.
Performans göstergesi değerlerine ulaşırken öngörülemeyen bir maliyet
ortaya çıkmamıştır.
Hedefin devam ettirilmesinde yetenek tespiti yapılan öğrencilerin spora
yönlendirilmesine yönelik sistemin tam olarak işlememesi ve okullarda
spora gerekli önemin verilmemesi gibi unsurlar risk oluşturmaktadır.
Sürdürülebilirliği sağlamak için Bakanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında
gerekli koordinasyonun sağlanması ve yetenekli çocuk ve gençlerin uygun
spor branşlarına yönlendirilmesi gerekmektedir.
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Amaç 4

Hedef 4.1
Hedef 4.1
Performansı
Hedefe İlişkin
Sapmanın Nedeni

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.
Gençlik ve spor alanına ilişkin uygulanan proje ve çalışmalar ile katılımcı ve
faydalanıcı genç sayısını artırmak.
95%

Hedefe İlişkin
Alınacak Önlemler
Sorumlu Birim
Performans
Göstergeleri
PG 4.1.1
Gerçekleştirilen
proje sayısı

Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü
Hedefe Etkisi
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen
Değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans

50

6

10

17

275%

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik
Etkililik

Etkinlik
Sürdürebilirlik
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Bakanlığımız teşkilat yapısının yenilenmesinden dolayı yaşanan olumlu değişim
performans hedeflerinin aşılmasını sağlamıştır.
Yıl sonu hedeflenen değerin çok üzerine çıkılması izleme dönemindeki
gerçekleşme değerinin yükselmesine ve kalkınma planında yer alan ilgili amaç,
hedef ve politikalara katkısının yüksek düzeyde olmasını sağlamıştır.
Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler
ortaya çıkmamış olup, hedef ve performans göstergesi değerlerinde değişiklik
ihtiyacı oluşmamıştır.
Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde var olan yasal, kurumsal ve
çevresel riskler ile ilgili gerekli tedbirler alınmıştır.
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Performans
Göstergeleri

Hedefe Etkisi
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen
Değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans

PG 4.1.2
Proje ve
çalışmalardan
40
240.000
245.000
643.217
8064,34%
yararlanan genç
sayısı
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
Bakanlığımız teşkilat yapısının yenilenmesinden dolayı yaşanan olumlu değişim
İlgililik
performans hedeflerinin aşılmasını sağlamıştır.
Yıl sonu hedeflenen değerin çok üzerine çıkılması izleme dönemindeki
Etkililik
gerçekleşme değerinin yükselmesine ve kalkınma planında yer alan ilgili
amaç, hedef ve politikalara katkısının yüksek düzeyde olmasını sağlamıştır.
Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler
Etkinlik
ortaya çıkmamış olup, hedef ve performans göstergesi değerlerinde değişiklik
ihtiyacı oluşmamıştır.
Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde var olan yasal, kurumsal ve
çevresel riskler ile ilgili gerekli tedbirler alınmıştır.
Sürdürebilirlik
İl Müdürlüklerinin proje ve çalışmalardan yararlanan genç sayısının
arttırılması sürecinde daha aktif, yerinde uygulamaların desteklenmesini
sağlanması öngörülmektedir.
Performans
Göstergeleri
PG 4.1.3
Katılımcılara verilen
yaygın eğitim süresi

Hedefe Etkisi
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen
Değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans

5

144

150

212

1133,33%

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik
Etkililik

Bakanlığımız teşkilat yapısının yenilenmesinden dolayı yaşanan olumlu değişim
performans hedeflerinin aşılmasını sağlamıştır.
Yıl sonu hedeflenen değerin çok üzerine çıkılması izleme dönemindeki
gerçekleşme değerinin yükselmesine ve kalkınma planında yer alan ilgili
amaç, hedef ve politikalara katkısının yüksek düzeyde olmasını sağlamıştır.
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Etkinlik
Sürdürebilirlik

Performans
Göstergeleri

Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler
ortaya çıkmamış olup, hedef ve performans göstergesi değerlerinde değişiklik
ihtiyacı oluşmamıştır.
Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde var olan yasal, kurumsal ve
çevresel riskler ile ilgili gerekli tedbirler alınmıştır
Hedefe Etkisi
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen
Değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans

PG 4.1.4
Yaygın eğitimlerden
5
15.000
20.000
7767
-144,66%
yararlanan genç
sayısı
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
Bakanlığımız teşkilat yapısının yenilenmesinden dolayı bazı performans
İlgililik
göstergeleri ile hedefler uyumlu bulunmamaktadır. Söz konusu hedef ve
performans göstergeleri için revizyona ihtiyaç duyulmaktadır.

304

Etkililik

Performans göstergesi değerine ulaşılamamış olup, güncelleme ihtiyacı
bulunmaktadır.

Etkinlik

Ciddi oranda öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmadı.

Sürdürebilirlik

Görev alanları değişikliği nedeniyle söz konusu hedef ve performans
göstergesi açısından sürdürülebilirlik konusunun yeniden değerlendirilmesi
gerekmektedir.
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Amaç 4

Hedef 4.2
Hedef 4.2
Performansı
Hedefe İlişkin
Sapmanın Nedeni

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.
Gençlik ve spor alanına ilişkin paydaşlar tarafından sunulan projeleri
desteklemek ve etkinliğini artırmaya yönelik çalışmalar yürütmek.
100%

Hedefe İlişkin
Alınacak Önlemler
Sorumlu Birim
Performans
Göstergeleri
PG 4.2.1
Desteklenen proje
sayısı

Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü
Hedefe Etkisi
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen
Değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans

40

1.445

1.450

1450

100%

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik

Bakanlığımız teşkilat yapısının yenilenmesinden dolayı yaşanan olumlu değişim
performans hedeflerinin aşılmasını sağlamıştır.

Etkililik

Performans görtergesi değerlerine ulaşıldı.

Etkinlik

Ciddi oranda öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmadı.

Sürdürebilirlik

Sürdürülebilirlik sağlanmaktadır.

Performans
Göstergeleri
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

3

100%
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Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik

Proje başlangıç döneminde paydaş kurum tarafından yetkilendirilen proje
koordinatörlerine sözleşme öncesi eğitimler verildi.

Etkililik

Performans göstergesi değerlerine ulaşıldı.

Etkinlik

Ciddi oranda öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmadı.
Projelerin sürdürülebilirliğini sağlamak adına verilen eğitimler ile projelerin
sağlıklı yürütülmesi ve olumlu çarpan etkisi ile etkilerinin yaygınlaştırılması
sağlanmıştır.

Sürdürebilirlik

Performans
Göstergeleri
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

100%

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik

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

Etkililik

Performans göstergesi değerlerine ulaşıldı.

Etkinlik

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

Sürdürebilirlik

Performans
Göstergeleri
PG 4.2.4
Desteklenen
projelerden
yararlanan genç
sayısı

Hedefe Etkisi
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen
Değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans

30

750.000

775.000

775000

100%

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik
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Planlanan başlangıç döneminde hedeflenen yararlanıcı genç sayılarına
ulaşılmıştır.
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Etkililik
Etkinlik
Sürdürebilirlik

Gençlerimizin doğrudan kendi ürettikleri projeler içerisinde uygulama
sürecinde de yer almaları program başarısını olumlu etkilemektedir.
Performans göstergesi değerlerine ulaşılmıştır.
Başarılı projelerin yaygınlaştırılması çalışmaları ve projelerin sağlıklı
yürütülmesi için yapılan çalışmalar sonucu olumlu çarpan etkisi ile program
hedeflerine ulaşılması ve sonuçların yaygınlaştırılması sağlanmıştır.
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Amaç 4

Hedef 4.3
Hedef 4.3
Performansı
Hedefe İlişkin
Sapmanın Nedeni

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.
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.
100%
-

Hedefe İlişkin
Alınacak Önlemler

-

Sorumlu Birim

Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü

Performans
Göstergeleri
PG 4.3.1
Gerçekleştirilen ve
desteklenen eğitim
sayısı

Hedefe Etkisi
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen
Değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans

30

45

45

115

255,56%

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik
Etkililik
Etkinlik
Sürdürebilirlik
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Bakanlığımız teşkilat yapısının yenilenmesinden dolayı yaşanan olumlu değişim
performans hedeflerinin aşılmasını sağlamıştır.
Yıl sonu hedeflenen değerin çok üzerine çıkılması izleme dönemindeki
gerçekleşme değerinin yükselmesine ve kalkınma planında yer alan ilgili amaç,
hedef ve politikalara katkısının yüksek düzeyde olmasını sağlamıştır.
Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler
ortaya çıkmamıştır.
Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde var olan yasal, kurumsal ve
çevresel riskler giderilmiş ve gerekli tedbirler alınmıştır.
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Performans
Göstergeleri
PG 4.3.2
Eğitim çeşitliliği
sayısı

Hedefe Etkisi
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen
Değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans

20

15

15

15

100%

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik
Etkililik
Etkinlik
Sürdürebilirlik

Performans
Göstergeleri
PG 4.3.3
Eğitimlere katılan
genç sayısı

Bakanlığımız teşkilat yapısının yenilenmesinden dolayı yaşanan olumlu değişim
performans hedeflerinin aşılmasını sağlamıştır.
Yıl sonu hedeflenen değerin çok üzerine çıkılması izleme dönemindeki
gerçekleşme değerinin yükselmesine ve kalkınma planında yer alan ilgili amaç,
hedef ve politikalara katkısının yüksek düzeyde olmasını sağlamıştır.
Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler
ortaya çıkmamıştır.
Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde var olan yasal, kurumsal ve
çevresel riskler giderilmiş ve gerekli tedbirler alınmıştır.
Hedefe Etkisi
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen
Değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans

30

12.000

15.000

85.742

2.458,07%

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik
Etkililik
Etkinlik
Sürdürebilirlik

Bakanlığımız teşkilat yapısının yenilenmesinden dolayı yaşanan olumlu değişim
performans hedeflerinin aşılmasını sağlamıştır.
Yıl sonu hedeflenen değerin çok üzerine çıkılması izleme dönemindeki
gerçekleşme değerinin yükselmesine ve kalkınma planında yer alan ilgili amaç,
hedef ve politikalara katkısının yüksek düzeyde olmasını sağlamıştır.
Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler
ortaya çıkmamıştır.
Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde var olan yasal, kurumsal ve
çevresel riskler giderilmiş ve gerekli tedbirler alınmıştır.
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Performans
Göstergeleri
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

20

600

2.500

6970

335,26%

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik
Etkililik
Etkinlik
Sürdürebilirlik
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Bakanlığımız teşkilat yapısının yenilenmesinden dolayı yaşanan olumlu değişim
performans hedeflerinin aşılmasını sağlamıştır.
Yıl sonu hedeflenen değerin çok üzerine çıkılması izleme dönemindeki
gerçekleşme değerinin yükselmesine ve kalkınma planında yer alan ilgili amaç,
hedef ve politikalara katkısının yüksek düzeyde olmasını sağlamıştır.
Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler
ortaya çıkmamıştır.
Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde var olan yasal, kurumsal ve
çevresel riskler giderilmiş ve gerekli tedbirler alınmıştır.
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Amaç 4

Hedef 4.4
Hedef 4.4
Performansı
Hedefe İlişkin
Sapmanın Nedeni

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.
Gençliğe yönelik yürütülen ve desteklenen tarihi ve kültürel mirasımızı
tanıtıcı hareketlilik çalışmaları ile bilim, kültür ve sanat faaliyetlerini
artırmak.
100%

Hedefe İlişkin
Alınacak Önlemler
Sorumlu Birim
Performans
Göstergeleri
PG 4.4.1
Yürütülen
hareketlilik, bilim,
kültür ve sanat
faaliyeti sayısı

Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü
Hedefe Etkisi
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen
Değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans

35

20

22

29

450%

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik
Etkililik
Etkinlik
Sürdürebilirlik

Bakanlığımız teşkilat yapısının yenilenmesinden dolayı yaşanan olumlu değişim
performans hedeflerinin aşılmasını sağlamıştır.
Yıl sonu hedeflenen değerin çok üzerine çıkılması izleme dönemindeki
gerçekleşme değerinin yükselmesine ve kalkınma planında yer alan ilgili amaç,
hedef ve politikalara katkısının yüksek düzeyde olmasını sağlamıştır.
Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler
ortaya çıkmamıştır.
Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde var olan yasal, kurumsal ve
çevresel riskler giderilmiş ve gerekli tedbirler alınmıştır.
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Performans
Göstergeleri
PG 4.4.2
Desteklenen
hareketlilik,bilim,
kültür ve sanat
faaliyeti sayısı

Hedefe Etkisi
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen
Değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans

35

3

4

6

300%

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik
Etkililik
Etkinlik
Sürdürebilirlik

Performans
Göstergeleri
PG 4.4.3
Katılımcı sayısı

Bakanlığımız teşkilat yapısının yenilenmesinden dolayı yaşanan olumlu değişim
performans hedeflerinin aşılmasını sağlamıştır.
Yıl sonu hedeflenen değerin çok üzerine çıkılması izleme dönemindeki
gerçekleşme değerinin yükselmesine ve kalkınma planında yer alan ilgili amaç,
hedef ve politikalara katkısının yüksek düzeyde olmasını sağlamıştır.
Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler
ortaya çıkmamıştır.
Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde var olan yasal, kurumsal ve
çevresel riskler giderilmiş ve gerekli tedbirler alınmıştır.
Hedefe Etkisi
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen
Değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans

30

70.000

77.000

233.161

2330,87%

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik
Etkililik
Etkinlik
Sürdürebilirlik
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Bakanlığımız teşkilat yapısının yenilenmesinden dolayı yaşanan olumlu değişim
performans hedeflerinin aşılmasını sağlamıştır.
Yıl sonu hedeflenen değerin çok üzerine çıkılması izleme dönemindeki
gerçekleşme değerinin yükselmesine ve kalkınma planında yer alan ilgili amaç,
hedef ve politikalara katkısının yüksek düzeyde olmasını sağlamıştır.
Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler
ortaya çıkmamıştır.
Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde var olan yasal, kurumsal ve
çevresel riskler giderilmiş ve gerekli tedbirler alınmıştır.
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Amaç 4

Hedef 4.5
Hedef 4.5
Performansı
Hedefe İlişkin
Sapmanın Nedeni

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.
Gençlik alanında yapılan ve desteklenen inceleme, araştırma ve yayın
sayısını artırmak.
55%

Hedefe İlişkin
Alınacak Önlemler
Sorumlu Birim

Performans
Göstergeleri
PG 4.5.1
Yapılan/desteklenen
inceleme sayısı

Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü

Hedefe Etkisi
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen
Değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans

15

60

70

75

150%

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik
Etkililik
Etkinlik
Sürdürebilirlik

Performans
Göstergeleri
PG 4.5.2
Yapılan/desteklenen
araştırma sayısı

Bakanlığımız teşkilat yapısının yenilenmesinden dolayı yaşanan olumlu değişim
performans hedeflerinin aşılmasını sağlamıştır.
Yıl sonu hedeflenen değerin çok üzerine çıkılması izleme dönemindeki
gerçekleşme değerinin yükselmesine ve kalkınma planında yer alan ilgili amaç,
hedef ve politikalara katkısının yüksek düzeyde olmasını sağlamıştır.
Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler
ortaya çıkmamıştır.
Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde var olan yasal, kurumsal ve
çevresel riskler giderilmiş ve gerekli tedbirler alınmıştır.
Hedefe Etkisi
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen
Değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans

25

3

5

5

100%
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Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik
Etkililik
Etkinlik
Sürdürebilirlik

Performans
Göstergeleri
PG 4.5.3
Yapılan/desteklenen
yayın sayısı

Bakanlığımız teşkilat yapısının yenilenmesinden dolayı yaşanan olumlu değişim
performans hedeflerinin aşılmasını sağlamıştır.
Yıl sonu hedeflenen değerin çok üzerine çıkılması izleme dönemindeki
gerçekleşme değerinin yükselmesine ve kalkınma planında yer alan ilgili amaç,
hedef ve politikalara katkısının yüksek düzeyde olmasını sağlamıştır.
Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler
ortaya çıkmamıştır.
Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde var olan yasal, kurumsal ve
çevresel riskler giderilmiş ve gerekli tedbirler alınmıştır.
Hedefe Etkisi
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen
Değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans

45

70

85

54

-106,66%

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik
Etkililik
Etkinlik
Sürdürebilirlik

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

Belirlenmiş olan performans göstergelerinin güncellenme ihtiyacı
bulunmaktadır.
Performans göstergelerine ulaşılamamış olup göstergelerin revize edilmesi
ihtiyacı doğmuştur
Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb.
unsurlar açısından riskler bulunmamaktadır.
Hedefe Etkisi
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen
Değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans

15

2

2

5

250%

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik
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Bakanlığımız teşkilat yapısının yenilenmesinden dolayı yaşanan olumlu değişim
performans hedeflerinin aşılmasını sağlamıştır.
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Etkililik
Etkinlik
Sürdürebilirlik

Yıl sonu hedeflenen değerin çok üzerine çıkılması izleme dönemindeki
gerçekleşme değerinin yükselmesine ve kalkınma planında yer alan ilgili amaç,
hedef ve politikalara katkısının yüksek düzeyde olmasını sağlamıştır.
Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler
ortaya çıkmamıştır.
Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde var olan yasal, kurumsal ve
çevresel riskler giderilmiş ve gerekli tedbirler alınmıştır.
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Amaç 4

Hedef 4.6
Hedef 4.6
Performansı
Hedefe İlişkin
Sapmanın Nedeni

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.
Gençlerin gönüllülük faaliyetlerine katılımlarını teşvik etmek ve gönüllülük
faaliyetlerini desteklemek.
100%

Hedefe İlişkin
Alınacak Önlemler
Sorumlu Birim
Performans
Göstergeleri
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

30

10

10

39

390%

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik

2019 yılında 36 faaliyet gerçekleştirilmesi planlanırken illerdeki ihtiyaçlar
doğrultusunda 3 program daha eklenerek toplam faaliyet sayısı 39'a
çıkarılmıştır.

Etkililik

Performans göstergesi değeri aşılmıştır.

Etkinlik

Tahmin edilenin üzerinde maliyet çıkmıştır.
Programların yürütülmesinde saha aşamasında yaşanan krizlere müdahale
edebilecek tecrübeli personele ihtiyaç duyulmaktadır.

Sürdürebilirlik

Performans
Göstergeleri
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Hedefe Etkisi
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen
Değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans
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PG 4.6.2
Gönüllülük
faaliyetlerinden
yararlanan genç
sayısı

30

140.000

142.000

391.581

12579,05%

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik

3 programın eklenmesiyle projeden yararlanan genç sayısı artmıştır.

Etkililik
Etkinlik

Performans göstergesi değeri aşılmıştır.
Tahmin edilenin üzerinde maliyet çıkmamıştır.
Programların yürütülmesinde saha aşamasında yaşanan krizlere müdahale
edebilecek tecrübeli personele ihtiyaç duyulmaktadır.

Sürdürebilirlik

Performans
Göstergeleri
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

100.000

122.306

204,53%

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik

Etkililik

Etkinlik
Sürdürebilirlik

2019 Gönüllülük Yılı ilan edilmesi performans hedeflerini aşmakta etkili
olmuştur. Ayrıca daha önceki stratejik hedef tablosunda yer alan "yayınlanan
gönüllülük ilan sayısı"nın yeniden performans göstergesi olarak eklenmesi
gerekmektedir.
Performans göstergesi değeri aşılmıştır.
Kalkınma Planı 2.3.3 Nitelikli İnsan Güçlü Toplum, 2.3.7 Gençlik Paragraf
620.4.”Gençler gönüllülük faaliyetleri kapsamında bilinçlendirilecek ve
yönlendirilecek, gençlerin gönüllü faaliyetlere katılımı teşvik edilecektir.”
tedbirine katkı sağlanmıştır.
Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı doğmamıştır.
Sistemin yönetilmesine ilişkin rutin işlerde ihtiyaç duyulan nitelik ve sayıda
personelin sürekli olarak bu iş özelinde görevlendirilmesi gerekmektedir.
Böylece sisteme ilişkin bireysel ve kurumsal sorunların çözümü, soruların
ivedilikle cevaplanması ve ilanların değerlendirilmesi sağlanacaktır.
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Performans
Göstergeleri
PG 4.6.4
Gönüllülük portalına
üye olan kurumsal
üye sayısı

Hedefe Etkisi
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen
Değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans

20

1630

2.000

2.110

129,73%

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik
Etkililik
Etkinlik
Sürdürebilirlik
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Bakanlığımız teşkilat yapısının yenilenmesinden dolayı yaşanan olumlu değişim
performans hedeflerinin aşılmasını sağlamıştır.
Kalkınma Planı 2.3.3 Nitelikli İnsan Güçlü Toplum, 2.3.7 Gençlik Paragraf
620.5. "Gençlik alanında faaliyet gösteren STK’ların kurumsal kapasiteleri
geliştirilecektir." tedbirine katkı sağlanmıştır.
Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı doğmamıştır.
Sistemin yönetilmesine ilişkin rutin işlerde ihtiyaç duyulan nitelik ve sayıda
personelin sürekli olarak bu iş özelinde görevlendirilmesi gerekmektedir.
Böylece sisteme ilişkin bireysel ve kurumsal sorunların çözümü, soruların
ivedilikle cevaplanması ve ilanların değerlendirilmesi sağlanacaktır.
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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
Hedefe İlişkin
Sapmanın Nedeni

70,1%
Yüklenici firmadan kaynaklı sorunlar, kış şartları, tasfiye süreçlerinin
yaşanması

Hedefe İlişkin
Alınacak Önlemler
Sorumlu Birim
Performans
Göstergeleri
PG 5.1.1
Yapılacak yurt yatak
kapasitesi sayısı

Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü
Hedefe Etkisi
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen
Değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans

35

680.000

50.000

39.212

78,42%

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik

Yüklenici firmadan kaynaklı sorunlar, kış şartları, tasfiye süreçlerinin
yaşanması nedeniyle performans hedeflerine ulaşılamamıştır.

Etkililik

Güncelleme ihtiyacı bulunmaktadır.

Etkinlik
Sürdürebilirlik

Performans
Göstergeleri
PG 5.1.2
Yapılacak spor tesisi
sayısı

2019 yılında kurlarda yaşanan artış neticesinde birim fiyatlar artmış olup
projelerin maliyetleri değişmiştir.
Söz konusu hedef ve performans göstergesinin sürdürülebilirliği konusunda
bir sorun bulunmamaktadır.
Hedefe Etkisi
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen
Değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans

35

3.567

48

25

52,08%

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik

Yüklenici firmadan kaynaklı sorunlar, kış şartları, tasfiye süreçlerinin
yaşanması nedeniyle performans hedeflerine ulaşılamamıştır.
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Etkililik
Etkinlik
Sürdürebilirlik

Performans
Göstergeleri
PG 5.1.3
Yapılacak gençlik
merkezi sayısı

Güncelleme ihtiyacı bulunmaktadır.
2019 yılında kurlarda yaşanan artış neticesinde birim fiyatlar artmış olup
projelerin maliyetleri değişmiştir.
Söz konusu hedef ve performans göstergesinin sürdürülebilirliği konusunda
bir sorun bulunmamaktadır.
Hedefe Etkisi
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen
Değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans

30

283

17

14

82,35%

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik
Etkililik
Etkinlik
Sürdürebilirlik
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Yüklenici firmadan kaynaklı sorunlar, kış şartları, tasfiye süreçlerinin
yaşanması nedeniyle performans hedeflerine ulaşılamamıştır.
Güncelleme ihtiyacı bulunmaktadır.
2019 yılında kurlarda yaşanan artış neticesinde birim fiyatlar artmış olup
projelerin maliyetleri değişmiştir.
Söz konusu hedef ve performans göstergesinin sürdürülebilirliği konusunda
bir sorun bulunmamaktadır.
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Amaç 6

Hedef 6.1

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.
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

100%

Hedefe İlişkin
Sapmanın Nedeni

Performans göstergesindeki hedefe ulaşılmış olup, bu sayede gençlik ve
spor alanında iç ve dış paydaşlarla koordinasyon sağlayarak uluslararası
faaliyetlerin düzenlenmesi, nitelikli uluslararası organizasyonların ülkemizde
yapılması ve sayısının artırılması sağlanmıştır.

Hedefe İlişkin
Alınacak Önlemler
Sorumlu Birim
Performans
Göstergeleri
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

37

123,33%

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik

Etkililik
Etkinlik
Sürdürebilirlik

Söz konusu hedeflere ilişkin performans göstergelerine ulaşılmış olup
herhangi bir değişikliğe ihtiyaç duyulmamaktadır.
Performans göstergesindeki hedefe ulaşılmış olup, bu sayede gençlik ve
spor alanında iç ve dış paydaşlarla koordinasyon sağlayarak uluslararası
faaliyetlerin düzenlenmesi, nitelikli uluslararası organizasyonların ülkemizde
yapılması ve sayısının artırılması sağlanmıştır.
Öngörülen maliyetlerde herhangi bir değişiklik yaşanmamıştır.
Söz konusu hedef ve performans göstergelerinin sürdürülebilirliği konusunda
bir sorun bulunmamaktadır.
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Performans
Göstergeleri
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

28

140%

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik

Etkililik
Etkinlik
Sürdürebilirlik

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

Söz konusu hedeflere ilişkin performans göstergelerine ulaşılmış olup
herhangi bir değişikliğe ihtiyaç duyulmamaktadır.
Performans göstergesindeki hedefe ulaşılmış olup, bu sayede gençlik ve
spor alanında iç ve dış paydaşlarla koordinasyon sağlayarak uluslararası
faaliyetlerin düzenlenmesi, nitelikli uluslararası organizasyonların ülkemizde
yapılması ve sayısının artırılması sağlanmıştır.
Öngörülen maliyetlerde herhangi bir değişiklik yaşanmamıştır.
Söz konusu hedef ve performans göstergelerinin sürdürülebilirliği konusunda
bir sorun bulunmamaktadır.
Hedefe Etkisi
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen
Değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans

30%

-

15

18

120%

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik

Etkililik
Etkinlik
Sürdürebilirlik
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Söz konusu hedeflere ilişkin performans göstergelerine ulaşılmış olup
herhangi bir değişikliğe ihtiyaç duyulmamaktadır.
Performans göstergesindeki hedefe ulaşılmış olup, bu sayede gençlik ve
spor alanında iç ve dış paydaşlarla koordinasyon sağlayarak uluslararası
faaliyetlerin düzenlenmesi, nitelikli uluslararası organizasyonların ülkemizde
yapılması ve sayısının artırılması sağlanmıştır.
Öngörülen maliyetlerde herhangi bir değişiklik yaşanmamıştır.
Söz konusu hedef ve performans göstergelerinin sürdürülebilirliği konusunda
bir sorun bulunmamaktadır.
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Performans
Göstergeleri
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%

___

1.500.000

1.644.240

109,62%

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik

Etkililik
Etkinlik
Sürdürebilirlik

Söz konusu hedeflere ilişkin performans göstergelerine ulaşılmış olup
herhangi bir değişikliğe ihtiyaç duyulmamaktadır.
Performans göstergesindeki hedefe ulaşılmış olup, bu sayede gençlik ve
spor alanında iç ve dış paydaşlarla koordinasyon sağlayarak uluslararası
faaliyetlerin düzenlenmesi, nitelikli uluslararası organizasyonların ülkemizde
yapılması ve sayısının artırılması sağlanmıştır.
Öngörülen maliyetlerde herhangi bir değişiklik yaşanmamıştır.
Söz konusu hedef ve performans göstergelerinin sürdürülebilirliği konusunda
bir sorun bulunmamaktadır.
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KURUMSAL KABİLİYET VE
KAPASİTENİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
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1 GÜÇLÜ YÖNLER
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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2 ZAYIF YÖNLER
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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3 FIRSATLAR
Genç nüfus oranının yüksek olması
Sosyal ve sportif tesislerin artışı
Gençlik ve spora yönelik kamuoyu duyarlılığı
Hükümetin gençlik ve spor politikalarını destekleyen tutumu
Gençlik ve spora yönelik akademik faaliyetlerin artışı
Ekonomik ve siyasi istikrar
Tarihi, sosyal ve kültürel değerlerdeki zenginlikler
Gençlerin teknolojik gelişmelere uyum sağlamaya açık olması
Bağımlılıkla mücadele konusunda artan farkındalık
Yasaklı maddelerle mücadele konusunda küresel farkındalık
Özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının ilgisi
Ülkemizin gelişmekte olan bir ülke olması
Spor turizmi ve ekonomisinin gelişimi
Ülkemizin jeopolitik konumu nedeniyle uluslararası alanda bilinirliğinin yüksek olması
Paydaşlarla amaç tutarlılığı ve iş birliği
Sporun tanıtım işlevi
İletişim ve sosyal medya alanındaki gelişim
Sağlıklı yaşamla ilgili bilincin artması
Gönüllü çalışanların varlığı
Ülkemizin coğrafi koşullarının farklı spor disiplinlerinin yürütülmesine imkan sağlaması
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4 TEHDİTLER
Teknolojinin bilinçsiz kullanımı
Gençliğin sosyalleşme eksikliği
Eğitim sisteminin gençlerin spor yapmasına imkan tanımaması
Madde bağımlılığı ve zararlı alışkanlıklar oranındaki artış
Dijital bağımlılık artışı
Nüfus artış hızının yavaşlaması
Tüketim kültürünün yaygınlaşması
Risk altındaki çocukların sayısal artışı
Aile içi iletişimsizlik ve şiddet
Mesleki eğitim eksikliği
Dünyada ortaya çıkabilecek siyasi ve ekonomik istikrarsızlıklar
Dünya genelinde artmakta olan obezite, diyabet vb. sağlık sorunları
Spor bilinci ve kültüründeki eksiklik
Engellilere yönelik fiziki altyapının tamamlanmamış olması
Spora olan ilginin belli branşlarda toplanması
Dünyada yaygınlaşan ırkçılık ve fanatizm
Ekolojik sorunların çoğalması ve tabiî kaynakların azalması
Artan üniversite ve öğrenci sayısı ile birlikte barınma talebini karşılayamama riski
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DEĞERLENDİRME
Bakanlığımız 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 amacıyla hareket etmektedir.
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.
Zihinsel veya fiziksel engelli, madde bağımlısı, istismar edilen, sorunlu ailelerde yaşayan, asosyal, suça bulaşmış, ekonomik anlamda alt gelir seviyesindeki, eğitim haklarından yararlanamayan
gençlerimiz başta olmak üzere tüm gençlerimizin sosyal hayata aktif katılımına yönelik çalışmalar
gerçekleştirilmekte ve topluma kazandırılmalarına çalışılmaktadır.
Anayasamızın 59 uncu 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.
Sporun bir yaşam tarzı haline getirilerek toplumun tüm katmanlarında yaygınlaştırılması, farklı
spor dallarının gelişmesinin sağlanması ve uluslararası yarışmalarda başarılı olacak sporcuların
yetiştirilmesi ve korunması çalışmaları yürütülmektedir.
16 Nisan 2017 tarihinde yapılan referandum ile gerçekleştirilen Anayasa değişikliğinin ardından
24 Haziran 2018 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri sonucunda
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın Cumhurbaşkanı seçilmesiyle birlikte ülkemizde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmiştir.
Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin
184 üncü maddesi ile Bakanlığımızın görevleri ve teşkilat yapısı yeniden belirlenmiştir.
Bu çerçevede; gençliğe yönelik hizmetler sunan Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü ile Eğitim, Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğü, Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü
adı altında tek çatıda birleştirilmiştir. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştirme

330

FAALİYET RAPORU 2019

Başkanlığına; Personel Dairesi Başkanlığı Personel Genel Müdürlüğüne; Hukuk Müşavirliği Hukuk
Hizmetleri Genel Müdürlüğüne; Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış
İlişkiler Genel Müdürlüğüne dönüştürülmüş ve Bakanlığımız teşkilatında daha önce yer almayan
Sosyal İlişkiler ve İletişim Dairesi Başkanlığı kurulmuştur.
Ayrıca Bakanlığımız teşkilatında daha önce mülga Spor Genel Müdürlüğü ile mülga Yükseköğrenim
Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünde yer almakta olan Yatırım Daireleri Başkanlıkları
birleştirilerek Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü kurulmuştur.
Diğer taraftan, Bakanlığımız merkez teşkilatında ve mülga Spor Genel Müdürlüğü ile mülga Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünde yer almakta olan 3 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, 3 Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 2 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, 3
Personel Dairesi Başkanlığı, 3 Hukuk Müşavirliği, 3 İç Denetim Birim Başkanlığı ve 3 Rehberlik ve
Denetim Başkanlıkları (Teftiş Kurulu Başkanlıkları) birleştirilmiştir.
Daha önce Bakanlığımız bağlı kuruluşları olan Spor Genel Müdürlüğü ve Yükseköğrenim Kredi ve
Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü merkez teşkilata dahil edilerek ana hizmet birimine dönüştürülmüştür.
Bununla birlikte; önceki yapıda Bakanlığın taşra teşkilatı bulunmazken, mülga Spor Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı olan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri ile mülga Yükseköğrenim Kredi
ve Yurtlar Genel Müdürlüğü İl Müdürlükleri tek çatı altında toplanmış ve Bakanlık taşra teşkilatı
olarak Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri adı altında faaliyet göstermeye başlamıştır. Diğer taraftan
Bakanlığımıza yurtdışı teşkilatı kurma yetkisi de verilmiştir.
Yapılan bu düzenlemeler Bakanlığımızın hizmet ve faaliyetlerinde etkinliği ve verimliliği artırmış,
bürokrasiyi azaltarak vatandaşlarımıza çok daha hızlı ve kaliteli hizmet sunulmasını sağlamıştır.
Ayrıca karar verme süreçleri hızlanmış ve Bakanlığımız, çağın gereklerine uygun olarak daha fazla
vatandaşımıza daha etkili, daha ekonomik ve daha fazla hizmet sunabilir hale gelmiştir.
Bu kapsamda Bakanlığımız söz konusu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile verilen;

“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
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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,
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.
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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,
Gençleri 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 çalışmalar yapılması uygun olacaktır.
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EKLER

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Üst yönetici olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar
doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin
işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.
Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi
raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim
olmadığını beyan ederim. (Ankara, Şubat 2020)

Dr. Mehmet Muharrem KASAPOĞLU
.
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Üst yönetici olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar
doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin
işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.
Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi
raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim
olmadığını beyan ederim. (Ankara, Şubat 2020)

İhsan Selim BAYDAŞ
Bakan Yardımcısı
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MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI

Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde;
Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek
üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve
önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.
İdaremizin 2019 yılı Faaliyet Raporunun “Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam
ve doğru olduğunu teyit ederim. (Ankara, Şubat 2020)

Erdinç KARAGÖZ
Strateji Geliştirme Başkan V.

342

FAALİYET RAPORU 2019

343

