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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





 
En büyük arzumuz, çocuklarımıza bugün olduğundan çok daha parlak 
bir gelecek hazırlayabilmektir. Gençlerimize daha çağdaş ve müreffeh 
bir Türkiye bırakmak için çalıştık. Bundan sonra da bu uğurda çalışmaya 
devam edeceğiz.

İnanıyorum ki Türk gençliği, ülkemizi bugün kardeşliğimize kasteden  
terör ve benzeri tüm tehditlerin üstesinden gelerek, çok daha parlak,     
çok daha aydınlık bir geleceğe kavuşturacaktır.

Gençliğimiz bugünün enerjisi, yarınların teminatıdır.

Binali YILDIRIM
                                                                                                     Başbakan





 
Son 16 yılda tüm dünyanın gıptayla izlediği büyük bir atılım gerçekleştiren ülkemizin bu başarısı, 2017 yılında da 
artarak devam etmiştir. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak gençlerimizin, sosyal hayata aktif katılımlarını sağlamak, onlara yönelik                           
hizmetlerin kalitesini yükseltmek, sporun geniş kitlelerce yapılabilmesine imkan tanımak ve böylece  ülkemizin    
kalkınmasına destek olmak amacıyla çalışmalar yürütmekteyiz.

Gençlerimizin milli, tarihi ve kültürel değerlerine sahip çıkan, ülkesinin ve milletinin refahını şahsi çıkarlarından 
üstün tutan bireyler olarak yetişmesi önem verdiğimiz diğer bir husustur.

Verdiğimiz bu önemin bir sonucu olarak; gençlik merkezlerimizde, gençlik kamplarımızda, yurtlarımızda ve spor 
tesislerimizde gençlerimizin serbest zamanlarını en iyi ve yararlı şekilde değerlendirmeleri için çalışmaktayız.

Gençlerimize bu imkanları sağlayabilmek için spor tesisleri, yurtlar, gençlik merkezleri ve gençlik  kampları gibi 
yeni tesis yapımlarına ayrı bir önem vermekteyiz. Ayrıca mevcut tesislerin ise günümüz  şartlarına  uygun hale                  
getirilebilmesi için gerekli modernizasyon çalışmalarını son hızla yürütmekteyiz.

Bunlarla birlikte hareketli ve sağlıklı bir yaşam için milletimize spor yapma kültürünü kazandırmak, spor hizmet ve 
tesislerinin kalitesini ve çeşitliliğini artırmak ve geniş kitlelerin spor yapması ile başarılı sporcuların yetiştirilmesi 
amacıyla çalışmalarımıza devam etmekteyiz.

Yurtlarımızda kalan öğrencilerimizi, günümüz gereklerine uygun, modern ortamlarda, huzur ve güven                                           
içerisinde barındırmaktayız. Bunun yanında öğrencilerimizin sağlıklı ve dengeli beslenmeleri, sosyal, kültürel ve 
sportif  yönden gelişmeleri için gerekli olan her türlü hizmeti de vermekteyiz. Ayrıca yükseköğrenime dahil olan tüm 
öğrencilerimize kredi imkanı sağlamakta ve ihtiyaç sahibi öğrencilerimize de burs vermekteyiz. 

Gençlerimiz, öğrencilerimiz, sporcularımız ve milletimizle birlikte ülkemizi güzel bir istikbale taşımak için                                 
çalışmalarımızı artırarak devam ettireceğiz.

Ülkemizi 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaştırmak için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın ve 
Başbakanımız Sayın Binali YILDIRIM’ın destekleriyle, 2018 yılında da çalışmalarımıza inanç ve kararlılıkla devam 
edeceğiz.

Bu vesileyle; 2017 yılı Faaliyet Raporumuzun ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyor, çalışmalarımızda 
emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. 
                                                                                                                                            

                                                                                                                                                      Dr. Osman Aşkın BAK
                                                                                                                                                     Gençlik ve Spor Bakanı





 
Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak; milli, ahlaki, insani ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve 
geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; topluma karşı sorumluluk 
duyan, beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir 
karaktere sahip; sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda temayüz etmiş nesiller yetiştirme 
vizyonuyla faaliyetler yürütmekteyiz.

Bu vizyon doğrultusunda gençlik merkezlerimizde, gençlik kamplarımızda, yurtlarımızda ve spor                 
tesislerimizde yürütülen faaliyetlerin kalitesini ve çeşitliliğini artırarak sadece bugünün değil, yarının 
Türkiye’sinin de temelini atmaktayız.

Bedenen ve ruhen iyi yetişmiş bir gençliğin gelecekte ülkemizin her alanda rekabet gücünü artıracağı 
bilinciyle, gençliğimizin çağın ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde yetiştirilmesine gayret gösteriyoruz.

Bu çalışmalarda arzulanan başarıya ulaşabilmek için stratejik yönetim anlayışını benimsiyoruz. 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile stratejik planlama ve buna bağlı olarak             
stratejik yönetim anlayışının ülkemizde de uygulanmaya başlanmasıyla; şeffaflık, hesap verilebilirlik,                 
etkinlik, ekonomiklik, verimlilik ve performans değerlendirmesi gibi kavramlar kamu mali yönetimine 
dahil olmuştur.

Bu anlayışın bir sonucu olarak; çalışmalarımızı stratejik plan, performans programı ve performans 
esaslı bütçe gibi politika belgeleri çerçevesinde yürütmekteyiz. 

Bakanlığımız 2017 yılı Faaliyet Raporunu, benimsemiş olduğumuz stratejik yönetim anlayışının bir 
gereği olarak kamuoyunu aydınlatmak ve hesap verme sorumluluğunu yerine getirmek amacıyla          
kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

Faaliyet Raporumuzun yapılacak olan çalışmalarımıza yol göstermesini, ülkemize ve milletimize          
yararlı olmasını diler; çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim.

                                                                                                      
                                                                                                                                                        Faruk ÖZÇELİK
                                                                                                                                                            Müsteşar
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 GENEL BİLGİLER GENEL BİLGİLER



 

Gençliğin ilgi, ihtiyaç ve sorunlarını tespit etmek, 
çözüm ortakları ile eşgüdüm ve iş birliği içinde 
çalışarak kişisel, sosyal ve sportif alanlarda destekleyici 
politikalar oluşturmak, sürekli eğitimi ve gelişimi esas 
alan projeler üretmek, uygulamak, desteklemek ve bu 
sayede toplumsal hayatın aktif üyesi, yenilikçi, 
özgüven  sahibi  ve milli değerlerin bilincinde, uluslararası 
temsil yeteneği olan lider gençler yetiştirmektir.

MİSYON



 

Milli, ahlaki, insani ve kültürel değerlerini benimseyen, 
koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven 
ve daima yüceltmeye çalışan; topluma karşı sorumluluk 
duyan, beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından 
dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir karaktere sahip; 
sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda temayüz 
etmiş nesiller yetiştiren bir Kurum olmak.

VİZYON
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08.06.2011 tarihli ve 27958 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 638 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile kurulan Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın görevleri şunlardır:

Gençliğin kişisel ve sosyal gelişimini destekleyici politikaları tespit etmek, farklı genç gruplarının ihtiyaçlarını 
da dikkate alarak gençlerin kendi potansiyellerini gerçekleştirebilmelerine imkân sağlamak, karar alma ve 
uygulama süreçleri ile sosyal hayatın her alanına etkin katılımını sağlayıcı öneriler geliştirmek ve bu doğrultuda 
faaliyetler yürütmek, ilgili kurumların gençliği ilgilendiren hizmetlerinde koordinasyon ve işbirliğini sağlamak.

Gençliğin ihtiyaçları ile gençliğe sunulan hizmet ve imkânlar konusunda inceleme ve araştırmalar yapmak 
ve öneriler geliştirmek, gençlik alanında bilgilendirme, rehberlik ve danışmanlık yapmak.

Gençlik çalışma ve projelerine ilişkin usul ve esasları belirlemek.

Gençlik çalışma ve projeleri yapmak, bu çalışma ve projeleri desteklemek, bunların uygulama ve sonuçlarını 
denetlemek.

Spor faaliyetlerinin plan ve program dâhilinde ve mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesini gözetmek, 
gelişmesini ve yaygınlaşmasını teşvik edici tedbirler almak.

Spor alanında uygulanacak politikaları tespit etmek ve uluslararası kuralların ve talimatların uygulanmasını 
temin etmek.

Mevzuatla Bakanlığa verilen diğer görev ve hizmetleri yapmak.
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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.

28.05.1986 tarihli ve 3289 sayılı Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun ile 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 İl ve İlçe 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. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı; 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 kurulmuştur. Bakanlık bünyesinde Gençlik Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü, Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü ile Eğitim, Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğü 
oluşturularak gençlik konusu çok yönlü olarak ele alınmaya başlanmıştır. 

Bakanlığın kurulmasıyla Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Spor Genel Müdürlüğü adını almış ve sadece 
spor yönetiminden sorumlu bir kurum olarak hizmet vermeye başlamıştır. Spor Genel Müdürlüğü, Yüksek 
Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı Bakanlığa bağlı kuruluşlar 
hâline getirilmiş ve taşrada Spor Genel Müdürlüğüne bağlı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl ve İlçe Müdürlükleri 
kurulmuştur.
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2.2. FİZİKSEL YAPI

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2012 yılında hizmete açılan hizmet binasında faaliyetlerini yürütmektedir. Ana 
hizmet binası 50.000 metrekare kapalı, 24.000 metrekare açık alana sahiptir. Bina 32.000 metrekare alan üzerine 
kurulmuştur. 



21

Ana hizmet binasında 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.

Bakanlık arşivi de ana hizmet binasının içerisinde bulunmaktadır. 

Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının hizmet verdiği adresler aşağıda gösterilmiştir. 

SPOR TOTO TEŞKİLAT  
BAŞKANLIĞI

GENÇLİK VE SPOR 
BAKANLIĞI Örnek Mahallesi Oruç Reis Cad.  

No: 13 Altındağ/Ankara

SPOR GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek Mahallesi Oruç Reis Cad. 
No: 13 Altındağ/Ankara 

Ek Hizmet Binası: Süleyman Sırrı 
Sk. No: 3 Yenişehir/Ankara

Söğütözü Mahallesi
2176. Sk. No: 25  
Çankaya/Ankara

Büyük Esat Mh. 
Koza Sk. No:34 
Çankaya/Ankara

YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ 
VE YURTLAR KURUMU 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
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2.3. TEŞKİLAT YAPISI

638 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesi uyarınca Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın hizmet 
birimleri şunlardır:

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü
Eğitim, Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğü
Rehberlik ve Denetim Başkanlığı
Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Hukuk Müşavirliği
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Personel Dairesi Başkanlığı
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
Özel Kalem Müdürlüğü
İç Denetim Birim Başkanlığı

Bağlı Kuruluşlarımız:

Spor Genel Müdürlüğü
Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü
Spor Toto Teşkilat Başkanlığı
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YÜKSEK ÖĞRENİM,
KREDİ VE YURTLAR
KURUMU GENEL M.

SPOR GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ

SPOR TOTO
TEŞKİLAT

BAŞKANLIĞI

GENÇLİK VE SPOR 
BAKANI

MÜSTEŞAR

MÜSTEŞAR 
YARDIMCISI

TAŞRA
TEŞKİLATI

İL 
MÜDÜRLÜĞÜ

İlçe
Müdürlüğü

BAKANLIK HİZMET BİRİMLERİ

BAKAN
YARDIMCISI

İÇ DENETİM BİRİM  
BAŞKANLIĞI

BAKANLIK
MÜŞAVİRLERİ

REHBERLİK VE
DENETİM BAŞKANLIĞI

ÖZEL KALEM
MÜDÜRLÜĞÜ

BASIN VE HALKLA
İLİŞKİLER MÜŞV.

BAKANLIK BAĞLI KURULUŞLARI

GENÇLİK
HİZMETLERİ GENEL

MÜDÜRLÜĞÜ
SPOR HİZMETLERİ

DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PERSONEL DAİRESİ

BAŞKANLIĞI

PROJE VE
KOORDİNASYON

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
DIŞ İLİŞKİLER

DAİRESİ BAŞKANLIĞI
DESTEK 

HİZMETLERİ
DAİRESİ BAŞKANLIĞI

EĞİTİM, KÜLTÜR VE
ARAŞTIRMA GENEL

MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİ 
GELİŞTİRME 

DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ

BAŞKANLIĞI

HUKUK
MÜŞAVİRLİĞİ

MERKEZ
TEŞKİLATI

İL 
MÜDÜRLÜĞÜ

Yurt
Müdürlüğü

TAŞRA
TEŞKİLATI

MERKEZ
TEŞKİLATI

YÜKSEK ÖĞRENİM,
KREDİ VE YURTLAR
KURUMU GENEL M.

SPOR GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ

SPOR TOTO
TEŞKİLAT

BAŞKANLIĞI
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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 Bakanlık binası içerisinde 
yerel bir ağ bağlantısı oluşturulmuş ve bu sayede kurum içi her noktada internete ve kurum ağına sürekli olarak 
bağlı kalınması sağlanmıştır. Veri merkezi içerisinde bulunan telekomünikasyon hizmet santralleri ile kurum içi 
ve kurum dışı telefon görüşmeleri yapılabilmektedir. Yedekli olarak kurulmuş olan bu yapı sayesinde telefon 
görüşmelerinin kesilmemesi için gerekli önlemler alınmıştır. 

Veri merkezi sunucu altyapısı ile kurum içi ve kurum dışı hizmet verilebilmektedir. Kurum içerisinde kullanılan 
uygulamalar, intranet bağlantısı vb. yapılar dışında Bakanlığa ait olan web sayfalarının yayını da yine bu sunucular 
üzerinden yapılmaktadır.

Web/E-Posta/Veri Güvenliği

Bakanlık bünyesinde “Web ve E-posta Filtre Uygulamaları” ile kurum bilgilerinin internet ve e-posta üzerinden 
çalınmasını veya yabancı kaynaklara aktarılmasını engellemek için veri sızıntısı önleme ve e-posta güvenlik 
sistemleri kullanılmaktadır. 

Bu sistemler; kullanıcıların internet üzerinde bağlandığı sitelerde, 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.

Veri Merkezi

Bakanlık bünyesinde; “Tier 3 Sertifikasyonuna” uygun olarak tasarlanmış bir “Veri Merkezi” bulunmaktadır. 
Hücre mimarisine göre tasarlanmış olan veri merkezinde her biri 12 kabinden oluşan 5 hücre bulunmaktadır. Veri 
merkezinde bulunan cihazlar yedekli, %99,98 verimlilikte çalışmaktadır.
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Binanın fiziki koşullarından kaynaklanan ya da bulunduğu konumda meydana gelebilecek olan herhangi 
bir doğal afet nedeniyle sistemin verimliliğinin ve devamlılığının tehlikeye girmemesi amacıyla merkez binanın 
dışında farklı bir yerde yedek olarak, Veri Merkezi (Felaket Kurtarma Merkezi) devrede tutulmaktadır. 

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 ISO 27001 Bilgi Güvenliği ve 
Yönetimi Standardı Sertifikasına hak kazanılmıştır.
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E-Devlet Çalışmaları 

GSB Uygulamaları Modülü
Tematik Gençlik Kampları Modülü
Yaz Dönemi Gençlik Kampları Modülü
Kış Dönemi Gençlik Kampları Modülü
Genç Gönüllüler Modülü
Damla Projesi Modülü
Şehirler ve Kültürler Projesi Modülü
Sicil Lisans Modülü
Spor Elemanları Modülü
Kulüp Yardım Modülü
Ceza Kütüğü Modülü
Hakem ve Gözlemci Modülü
Organizasyon, Ödül ve Millilik Modülü
Spor Elemanları Seminer Modülü
Özel Spor Tesisleri Modülü
Yabancı Uyruklu Sporcu ve Antrenör Modülü
Seyahat İzni / Veli İzni Modülü
Antrenör Denklik Modülü
Spor Elemanları Kayıp Belge Başvurusu Modülü
Spor Bilgi Sistemi Uygulamaları Modülü

Web Tasarım

www.gsb.gov.tr 
kyk.gsb.gov.tr 
sgm.gsb.gov.tr 
genclikmerkezi.gsb.gov.tr 
yayinlar.gsb.gov.tr 
genclikburada.gsb.gov.tr 
sinemakampi.gsb.gov.tr 
sarikamisiunutma.gsb.gov.tr 
www.oyunlardaislamofobi.com 
sehirlervekulturler.gsb.gov.tr
genclikkamplari.gsb.gov.tr
gencgonulluler.gov.tr
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Grafik Tasarım 

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

KIOSK
Bakanlığımız faaliyetleri, yatırımları, müsabakalar, duyurular, projeler ve yapılan hizmetler video, infografik, 

fotoslayt, afiş vb.lerin tasarlanan ara yüz ile birlikte tüm KIOSK’larda duyurulmaktadır. 

Outdoor TV 
Outdoor yayın içeriği olarak; Bakanlığımız faaliyetleri, yatırımları, müsabakalar, duyurular, projeler ve yapılan 

hizmetler infografik, fotoslayt ve video şeklinde outdoor konumları göz önünde bulundurularak 3-7 sn’lik kısa 
gösterimlerle sunulmaktadır.

Gençlik Spor TV Yayınları 
Bakanlığımız projelerinin, etkinliklerinin, duyurularının personelimiz tarafından takibini kolaylaştırarak kurum 

içi iletişimi sağlamak amacıyla kurum içi televizyon yayıncılığı yapılmaktadır.

Elektronik Belge Yönetim Sistemi Uygulaması
Kurum içi ve kurumlar arası yazışmalarının elektronik ortamda gerçekleştirilmesi; sevk, paraf, onay 

sürelerinin kısaltılması; emek, zaman, kırtasiye tasarrufu sağlanması amacıyla elektronik belge yönetim sistemi 
kullanılmaktadır.  
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2.5. İNSAN KAYNAKLARI

31 Aralık 2017 tarihi itibariyle Gençlik ve Spor Bakanlığı 479 personel ile hizmet ve faaliyetlerini yürütmektedir.

Yaş, cinsiyet ve eğitim durumları bakımından personelimizin dağılımı aşağıdaki tablo ve grafiklerle detaylı olarak 
gösterilmiştir.

Öğrenim Durumuna Göre Personel Dağılımı

İlköğretim Lise Önlisans Lisans Yüksek 
Lisans

Doktora

1 20 45 337 80 6
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Yaş Gruplarına Göre Personel Durumu

18-25 26-30 31-40 41-50 51-60

20 135 195 116 13
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Cinsiyetlerine Göre Personel Durumu

Kadın Erkek

189 290
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2.6. SUNULAN HİZMETLER

2.6.1. Bakanlık 

08.06.2011 tarihli ve 27958 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 638 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnameye göre Bakanlığın hizmet 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 benzeri görevleri yapmak.
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Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü

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.

Dezavantajlı gençlere ve gençlerin hareketliliğine yönelik projeleri öncelikli olarak desteklemek.

Görev alanıyla ilgili konularda kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon ve işbirliğini sağlamak.

Ulusal Gençlik ve Spor Politikası Belgesi’nin oluşturulmasına ilişkin hazırlık çalışmalarını yapmak ve 
uygulanmasını takip etmek.

Gençliğe sunulan hizmet ve imkânlar konusunda gelen talep, öneri ve şikâyetleri ilgili kurumlara iletmek.

Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Eğitim, Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğü

Gençlere rehberlik ve danışmanlık hizmeti yapmak, eğitim hizmet ve imkânlarını geliştirici faaliyetlerde 
bulunmak.

Gençliğin gelişimine katkı sağlamak amacıyla eğitim ve kültür alanında yapılabilecek faaliyetleri planlamak.

Bakanlığın görev alanıyla ilgili yayımlar yapmak, yaptırmak ve yayımları takip etmek.

Yurtiçi ve yurtdışında gençlikle ilgili inceleme ve araştırmalar yapmak veya yaptırmak, bunların sonuçlarını 
ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşmak.

Gençlerin bilim, sanat ve kültürel alanlara ilgisini artırmaya yönelik faaliyetler yürütmek ve bu kapsamda 
yürütülen faaliyetleri desteklemek.

Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
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Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Spor faaliyetlerinin gelişmesini ve yaygınlaşmasını teşvik edici tedbirler almak ve bu faaliyetlere her yaşta 
katılımı sağlayacak önlemler geliştirmek.

Yurtiçi ve yurtdışı spor faaliyetlerinin plan ve program dâhilinde ve mevzuata uygun olarak yürütülmesini 
gözetmek ve gelişmesini sağlamak, spor alanındaki uluslararası kuralların ve talimatların uygulanmasını temin 
etmek.

Spor federasyonlarının kurulmasını teşvik edici önlemler almak, sporcu yetiştirilmesi, sporcu sağlığı ve spora 
ilgiyi artırmaya yönelik çalışmaları takip etmek.

Spor alanında uygulanacak temel politika önerileri geliştirmek.

Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı

Bakanlığın faaliyet alanıyla ilgili uluslararası gelişmeleri takip etmek ve Bakanlığın uluslararası ilişkilerini 
yürütmek.

Rehberlik ve Denetim Başkanlığı

Bakanlık teşkilatı ile bağlı kuruluşların ve bunların denetimi altındaki kurum ve kuruluşların personeline 
rehberlik etmek.

Bakanlık ve bağlı kuruluşların ve bunların denetimi altındaki her türlü 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 teşkilatı ile gerektiğinde bağlı kuruluşların performans denetimini yapmak.

Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
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Hukuk Müşavirliği

Bakanlığın taraf olduğu adlî ve idarî davalarda, tahkim yargılamasında ve icra işlemlerinde Bakanlığı temsil 
etmek, dava ve icra işlemlerini takip etmek, anlaşmazlıkları önleyici hukukî tedbirleri zamanında almak.

Bakanlık hizmetleriyle ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanan mevzuat taslaklarını, 
Bakanlık birimleri tarafından düzenlenecek her türlü sözleşme ve şartname taslaklarını, Bakanlık ile üçüncü 
kişiler arasında çıkan her türlü uyuşmazlıklara ilişkin işleri ve Bakanlık birimlerince sorulacak diğer işleri inceleyip 
hukukî mütalaasını bildirmek.

Bakanlıkça hizmet satın alma yoluyla temsil ettirilen dava ve icra takiplerine ilişkin usul ve esasları belirlemek, 
bunları izlemek, koordine etmek ve denetlemek.

Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmalarını temin 
etmek amacıyla gerekli hukukî teklifleri hazırlayıp Bakana sunmak.

Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 22.12.2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesi 
uyarınca strateji geliştirme ve malî hizmetler birimlerine verilen görevleri yerine getirmek.

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.

Uluslararası kuruluşlar ve uluslararası gençlik organizasyonları nezdinde Bakanlığı temsil etmek.

Uluslararası gençlik organizasyonları düzenlenmesinde ilgili birimlere yardımcı olmak.

Uluslararası kuruluşlara üyelik, aidat ve benzeri hizmetlerle ilgili maddi yükümlülükleri yerine getirmek.

Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
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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.

Personel Dairesi Başkanlığı

Bakanlığın insan gücü politikası ve planlaması ile insan kaynakları sisteminin geliştirilmesi ve performans 
ölçütlerinin oluşturulması konusunda çalışmalar yapmak ve tekliflerde bulunmak.

Bakanlık personelinin atama, nakil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek.

Bakanlığın eğitim planını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek.

Eğitim faaliyetleri ile ilgili dokümantasyon, yayım ve arşiv hizmetlerini yürütmek. 

Bakan tarafından verilen benzeri 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.

Bakanlığın bilgi işlem hizmetlerini yürütmek.

Bakanlığın internet sayfaları, elektronik imza ve elektronik belge uygulamaları ile ilgili teknik çalışmaları 
yapmak.

Bakanlık hizmetleriyle ilgili bilgileri toplamak ve ilgili birimlerle işbirliği içinde veri tabanları oluşturmak.
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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 benzeri 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.

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 benzeri 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.

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

5018 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde, Bakanlığın kiralama ve satın alma işlerini yürütmek, temizlik, 
aydınlatma, ısıtma, onarım, taşıma ve benzeri hizmetleri yapmak veya yaptırmak.

Bakanlığın taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek.

Genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek.

Bakanlık sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmek.

Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
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Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlama amaçlı performans değerlendirmelerini 
yapmak ve önerilerde bulunmak,

Faaliyet ve işlemlerinin mevzuata, belirlenen hedef ve politikalara uygunluğunu denetlemek, 

Üretilen bilgiler ile kamuoyuna açıklanan her türlü rapor, istatistik ve mali tabloların doğruluğu, güvenilirliği 
ve zamanındalığını sınamak, 

Müsteşar tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

2.6.2. Bağlı Kuruluşlar

Spor Genel Müdürlüğü

Genel Müdürlük; 08.06.2011 tarihli ve 638 sayılı KHK’nin 31 inci maddesinde yer alan “Gençlik ve Spor Genel 
Müdürlüğüne yapılmış olan atıflar Bakanlığa, spor hizmetleriyle ilgili olarak Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne 
yapılmış olan atıflar Spor Genel Müdürlüğüne yapılmış sayılır” hükmü gereğince 3289 sayılı Kanunda yapılan 
değişiklikle Bakanlığımızın bağlı kuruluşu olarak düzenlenmiştir.

3289 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde yer alan “Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Genel Müdürlüğünün 
taşradaki hizmetlerini yürütmek üzere illerde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, ilçelerde Gençlik Hizmetleri 
ve Spor İlçe Müdürlüğü kurulur. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürleri ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürleri 
Bakan tarafından atanır” hükmü ile taşra teşkilatlanması teşkil edilmiştir.

Genel Müdürlük; vatandaşın ve okul dışı gençlerin fizik, moral güç ve yeteneklerini sağlayan beden eğitimi, 
oyun, cimnastik ve spor faaliyetlerini sevk ve idare etmek; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bütün öğretim kurumlarının 
yurt içi ve yurt dışı spor faaliyetlerini programlamak, beden eğitimi ve spor faaliyetlerinin esaslarını tespit etmek, 
yürütmek, bu faaliyetlere ait araç, gereç ve benzeri ihtiyaçları sağlamak, okul dışı izcilik ve spor faaliyetlerini 
programlamak, düzenlemek, yönetmek ve bu faaliyetlerin gelişmesini sağlamak; spor idarecisi, antrenör, monitör, 

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, 
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spor elemanları ve hakemleri yetiştirmek, eğitmek, bunların sayılarını artırmak ve eğitim merkezleri kurmak 
görevlerini yerine getirmektedir.

Genel Müdürlüğün diğer görevleri; sporcu ve spor kulüplerinin tescil, vize, aktarma işlemlerini yapmak, 
spor federasyonlarının kurulması ve spor dallarını belirlemek için gerekli usul ve esasları tespit etmek, beden 
eğitimi ve spor faaliyetleri için gerekli olan saha ve tesisleri yapmak, yaptırmak, işletmek ve bu tesisleri 
vatandaşın istifadesine sunmak, spor ve sporcu için gerekli malzemeleri tedarik etmek,  sporcu sağlığı ile ilgili 
tedbirleri almak, sporcu sağlık merkezleri açmak, açtırmak, işletmek, işletilmesine yardımcı olmak, sporcuların 
sigortalanması işlemlerini yapmak ve yaptırmak, spor müsabakalarında milletlerarası kuralların ve her türlü 
talimatın uygulanmasını sağlamak, beden eğitimi ve spor alanında teknik bilgi içerikli spora ilgiyi artıracak 
yayınlar ve faaliyetler yapmaktır. 

Ayrıca milletlerarası spor etkinliklerinde resmi merci görevi yapmak, 3289 sayılı Kanuna göre tescili yapılan spor 
kulüp ve kuruluşları ile spor amacını taşıyan teşekkül, sporcu ve spor elemanlarını denetlemek, başarılı sporcuları 
ve çalıştırıcılarını ödüllendirmek, engelli bireylerin spor yapabilmelerini sağlamak ve bunu yaygınlaştırmak üzere 
spor tesislerinin engelli bireylerin kullanımına da uygun olmasını sağlamak, engelli bireylerin spor yapabilmesi 
konusunda ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak, spor eğitim programları ve destekleyici teknolojiler geliştirmek, 
gerekli malzemeyi sağlamak, konu ile ilgili bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları ile yayınlar yapmak, spor 
adamları yetiştirmek Spor Genel Müdürlüğünün görevleri arasındadır.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü

08.07.2011 tarih ve 27988 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 
Genel Müdürlüğünün 27.04.1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanuna 08.06.2011 tarihli ve 643 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 2 nci maddesi ile eklenen 19/A maddesi uyarınca 08.07.2011 tarihli ve 27988 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı’nın 507 sayılı onayı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlanması 
uygun görülmüştür.

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’nün amacı; yurt içinde ve dışında yükseköğrenim 
gören öğrencilere bu Kanun gereğince kredi vermek, yurtlar yaptırmak ve yurt işletmesini sağlamak suretiyle 
Türk gençlerinin yükseköğrenimini, sosyal ve kültürel gelişimini kolaylaştırmaktır.

Genel Müdürlüğün görevi; yükseköğrenim öğrencilerine burs, öğrenim ve katkı kredisi ile barınma hizmeti 
vermek; kurum yurtlarında barınan öğrencilerin sosyal, kültürel, sportif ve benzeri ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
gerekli çalışmaları yapmaktır.
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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.

2.7. YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ

2.7.1. İç Kontrol

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 55 inci maddesinde tanımlanan ve 56 ncı maddesinde 
amaçları belirtilmiş olan iç kontrol sistemi;  kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasına katkı sağlayan 
ve kurumun bütün iş süreçleri ile çalışan tüm personeli kapsayan bir süreç ve yönetim modelidir.  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
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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.

5018 sayılı Kanunun 55 inci maddesi ve Maliye Bakanlığının 02.12.2013 tarihli ve 10775 sayılı Kamu İç 
Kontrol Standartlarına Uyum Hakkındaki Genelgesinde kamu idareleri tarafından Kamu İç Kontrol Standartlarına 
Uyum Eylem Planlarının hazırlanmasının gerektiği belirtilmiştir. Bu kapsamda; bütün birimlerimizin görüşleri 
alınarak Başkanlığımız koordinasyonunda, anılan Genelgede belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde 2015 yılında 
“Gençlik ve Spor Bakanlığı İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı” hazırlanarak Müsteşarlık Makamının 
17.04.2015 tarihli Onayı ile yürürlüğe konulmuştur.

İç kontrolün beş bileşeni olan kontrol ortamı, risk değerlendirmesi, kontrol faaliyetleri, bilgi ve iletişim ile izleme 
başlıkları altında bulunan 18 adet standart ve 79 adet genel şarta uygun eylem ve faaliyetlerin tespit edilmesi 
suretiyle oluşturulan Gençlik ve Spor Bakanlığı İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında toplamda 60 
eylem öngörülmüştür. 

Kuruluş aşamasında tüm birimlerin desteği ile katılımcı bir yöntemle hazırlanan Gençlik ve Spor Bakanlığı İç 
Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında yer alan eylemler 2016 yılsonu itibarıyla tamamlanmış ve iç kontrol 
sistemi planlanan süre içerisinde kurulmuştur. 

Sistemin izlemesi yılda en az bir kez olmak üzere İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Raporları aracılığıyla 
yapılmaktadır.

2.7.2. Kalite Yönetim Sistemi

Kalite Yönetim Sistemi konusunda Kalite Sistem Standardları 1987 yılında yayımlandığı tarihten itibaren en 
fazla ilgi ve uygulama alanı bulan milletlerarası standartlar haline gelmiştir. TS EN ISO 9000 Kalite Standardları 
Serisi, etkili bir yönetim sisteminin nasıl kurulabileceğini, dokümante edilebileceğini ve sürdürebileceğini göz 
önüne sermektedir.

Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak uluslararası kabul görmüş standartlara uygun hizmet kalitesine ulaşmak 
adına TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi 2013 yılında alınmış ve 2016 yılına kadar da 
kullanılmaya devam edilmiştir. 
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Bakanlığımızda TS EN ISO 9001:2008 şartlarına uygun olarak Kalite Yönetim Sistemi oluşturulmuş, 
dokümante edilmiş ve uygulanmıştır. Türk Standardları Enstitüsü Başkanlığı ile imzalanan sözleşme gereği 
belgenin 3 yıllık geçerlilik süresinin de bitmesiyle belgenin sürdürülebilirliğini sağlamak adına Kalite Yönetim 
Sisteminin yeni versiyonu olan risk temelli düşünmeye dayalı TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi 
Standardına geçilerek belge yenileme işlemi gerçekleştirilmiş ve bu şekilde Kalite Yönetim Sistemi uygulamalarına 
2017 yılında da devam edilmiştir.

Kalite Yönetim Sistemi kapsamında sistem dokümanları; Kalite El Kitabı, prosesler, prosedürler, iş akış 
şemaları, listeler, formlar vb. iç kaynaklı dokümanlar ile dış kaynaklı dokümanlarda toplanmıştır. Proseslerle ilgili 
uygulamalar; sırası, etkileşimi ve izleme metotları ile gerekli kriterler belirlenmiş olup, prosesleri ifade eden detay 
dokümanlarda anlatılmıştır. Prosesler için ihtiyaç duyulan kaynaklar sağlanmıştır. Ayrıca proseslerin izleme ve 
ölçme yöntemleri proses kartlarında tanımlanmıştır.
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Kalite Yönetim Sisteminin en önemli standardı olan ölçme ve izlemeyle ilgili olarak Bakanlığımız birimlerinin 
oluşturduğu proseslerin izlenerek kontrol edilmesi ve bu sonuçların analiz edilerek gerektiğinde iyileştirme 
planlarının veya düzeltici ve önleyici faaliyetlerin yapılması gerekmektedir. Bu standardı sağlayacak olan 
Bakanlığımız 2017 yılı Sistem Performans Raporu hazırlanmıştır. 

2017 yılında belgenin sürdürülebilirliğinin sağlanması, Kalite Yönetim Sistemine ilişkin farkındalığın ve 
mevcut tetkikçi sayısının artırılması adına eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerine devam edilmiştir. Bu amaçla, 
Türk Standardları Enstitüsü Başkanlığı eğitmenleri tarafından 24-26 Mayıs 2017 tarihleri arasında 30 personelin; 
TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi, İç Tetkik Eğitimi ve Risk Tabanlı Proses Yönetimi 
Eğitimini almaları sağlanmıştır. Eğitim sonucunda hak edilen sertifikalar sahiplerine verilmiştir. 

Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili faaliyetlerin ve sonuçlarının belirlenen şartlara uygun olup olmadığının 
sistematik, tarafsız, dokümanlara ve beyanlara dayanılarak incelenmesini sağlamak amacıyla 19-21 Eylül 2017 
tarihlerinde iç tetkik gerçekleştirilmiştir. Tetkik sonucunda tespit edilen uygunsuzluklar verilen süre içerisinde ilgili 
birim tarafından giderilmiştir.

TS EN ISO 9001:2015 versiyonu kapsamında, ilgili standartlar gözetilerek revize edilmiş olan Bakanlığımız 
Kalite Yönetim Sistemi, belgelendirme kuruluşu TSE tarafından 19-20 Ekim 2017 tarihlerinde tetkik edilmiştir. 
Böylece kapsam dahilindeki Merkez Birimlerinin tüm sistem dokümanları, standart şartları karşılamış ve risk 
tabanlı yönetim sistemi kapsamında onaylanmış olup Bakanlığımız dış tetkiki başarıyla gerçekleştirilmiş ve 
belgemizin sürdürülebilirliği sağlanmıştır. 





 AMAÇ VE HEDEFLER
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5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile getirilen stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde 
Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak 2012 yılında; 

“Gençliğin ilgi, ihtiyaç ve sorunlarını saptamak, çözüm ortakları ile eşgüdüm ve iş birliği içinde çalışarak 
kişisel, sosyal ve sportif alanlarda destekleyici politikalar oluşturmak; sürekli eğitimi ve gelişimi esas alan projeler 
üretmek, uygulamak, desteklemek ve bu sayede toplumsal hayatın aktif üyesi, yenilikçi, özgüven sahibi, milli ve 
manevi değerlerin bilincinde, uluslararası temsil yeteneği olan lider gençler yetiştirmektir” misyonu ile hazırlanan 
2013–2017 Stratejik Planının uygulama süreci 2017 yılı sonu itibarıyla tamamlanmıştır. 

1.1. GENÇLİK HİZMETLERİ

Toplumun gelişimi, refahı ve ülkenin sürdürülebilir kalkınmasında şüphesiz ki gençlerin önemi çok büyüktür. 
Bu doğrultuda sivil toplum kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idareler ve üniversitelerle iş birliği 
yapmak suretiyle gençlerin serbest zamanlarını etkili ve verimli bir şekilde değerlendirebilmeleri amacıyla 
kişisel ve sosyal gelişimlerini destekleyici, farklı talep ve ihtiyaçları dikkate alan faaliyetlerin sunulması ve aynı 
zamanda onları kötü alışkanlıklardan koruyacak çalışmaların yürütülmesi gerekmektedir. Bu amaçlara ulaşmak 
için gençlerin karar alma sürecine dâhil edilmesi, onların sahip olduğu haklar konusunda bilinçlendirilmesi ve 
sosyal hayatın her alanına gençliğin etkili katılımının sağlanması hedeflenmektedir. 

Bakanlık olarak gençlik hizmetleri bu doğrultuda değerlendirilerek beş yıllık plan döneminde gerçekleştirilecek 
amaç ve hedefler ifade edilmiş ve aşağıdaki stratejik hedefler doğrultusunda amaca ulaşılması planlanmıştır.

Stratejik Amaç 1.

Gençlerin aktif vatandaş olmalarını ve serbest zamanlarını etkili değerlendirmelerini sağlamak, gençlere; 
eğitsel, sosyal,  kültürel, sanatsal, sportif beceriler kazandırmak,  bireysel ve sosyal gelişimlerine katkıda 
bulunmak, etik ve insani değerleri içselleştirmelerini sağlamak, şiddet ve kötü alışkanlıklara yönelmelerini 
önlemek, ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenlemek, Gençlik Kampları ve Gençlik Merkezleri kurmak ve bu 
kamp ve merkezlerin etkililiklerini artırmaktır.
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Stratejik Hedef 1.1.

Gençlik Merkezi ve Gençlik Kamplarının tamamının fiziki altyapısını incelemek, ihtiyaç hâlinde gerekli 
düzenlemelerini yapmak, kapasitelerini artırmak ve Gençlik Merkezi ve Gençlik Kamplarını kullanıma uygun 
hâle getirmek.

Stratejik Hedef 1.2.

Gençlik Merkezleri sayısını kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idareler, diğer gerçek ve tüzel kişiler ile iş birliği 
yapmak suretiyle 500’e çıkarmak. Gençlik kamplarını yaz dönemi dışında kış aylarında da yapmak, kamplardan 
yararlanan ve Gençlik Merkezlerine üye olan genç sayısını 500.000’e ulaştırmak.

Stratejik Hedef 1.3.

Plan dönemi sonuna kadar Gençlik Merkezlerine gelen gençlere nitelikli hizmet vermek için 150 rekreasyon 
uzmanı, psikolojik danışma ve rehberlik uzmanı istihdam etmek.

Stratejik Hedef 1.4.

Yurt içi ve yurt dışında gençlere yönelik faaliyetler düzenlemek ve bunlara katılımı %200 oranında artırmak.

Stratejik Hedef 1.5.

Gençlerin serbest zamanlarını etkili değerlendirmelerini sağlayacak eğitimlerin sayısını %200 oranında artırmak.

Stratejik Hedef 1.6.

Serbest zaman etkinliklerinden daha fazla gencin ve ailenin haberdar olması için görsel ve yazılı medya ile diğer 
iletişim araçlarını kullanarak faaliyetlerin bilinirlik düzeyini %100 oranında artırmak.
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Stratejik Hedef 1.7.

Gençlik Merkezleri ve Gençlik Kamplarında görev alacak program sorumluları,  gençlik liderleri ve diğer personelin 
tamamının gerekli bilgi ve donanıma sahip olmasını sağlamak.

Stratejik Hedef 1.8.

Dezavantajlı gençlerimizin Gençlik Merkezleri ve Gençlik Kamplarından faydalanma düzeyini %200 oranında 
artırmak.

Stratejik Hedef 1.9.

Gençlerin şiddete ve kötü alışkanlıklara yönelmesini önlemek için plan döneminin sonuna kadar paydaşlarımızla 
iş birliği yaparak 250.000 gencimize ulaşıp bilgilendirme ve önleme çalışmaları yapmak.

Stratejik Hedef 1.10.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve Gençlik Haftasına ilişkin duyarlılığı artırarak kutlamaları 
tüm gençlere ulaşacak şekilde geniş katılımla gerçekleştirmek.

1.2. PROJE ve KOORDİNASYON

Farklı genç gruplarının ihtiyaçları dikkate alınarak gençliğin kişisel ve sosyal gelişiminin desteklenmesi, 
gençlerin potansiyellerini gerçekleştirebilmelerine imkân sağlanması, gençlerin karar alma ve uygulama 
süreçleri ile sosyal hayatın her alanına etkili katılımlarının artırılması, yenilikçi fikirlerin hayata geçirilmesini 
hedefleyen projelerin uygulanması ve dış paydaşlar tarafından hazırlanan gençlik projelerinin desteklenmesi 
amaçlanmaktadır. 

Bunun yanı sıra iç ve dış paydaşlar arasında koordinasyon ve iş birliğinin sağlanması, Ulusal Gençlik ve Spor 
Politikası Belgesi’nin oluşturulmasına ilişkin hazırlık çalışmalarının yapılması ve uygulanmasının takip edilmesi 
hedeflenmektedir.
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Stratejik Amaç 2.

Gençlik alanındaki paydaşlar arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlayarak gençlerin fiziksel, zihinsel ve 
ruhsal gelişimlerine katkı sağlayacak projeler ve çalışmalar yapmak; bu projeleri ve çalışmaları değerlendirmek, 
uygulamak; belirlenen usul ve esaslara uygun proje ve çalışmaları desteklemek, sonuçlarını denetlemek; gençlik 
alanıyla ilgili talep, öneri ve şikayetleri ilgili kurumlara iletmek; Ulusal Gençlik ve Spor Politikası Belgesi’yle ilgili 
hazırlık çalışmaları yaparak uygulanmasını takip etmek. 

Stratejik Hedef 2.1.

Bakanlık ile paydaşlar arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlayarak plan dönemi sonuna kadar iç ve dış 
paydaşların tamamına ulaşmak.

Stratejik Hedef 2.2.

Gençlik alanında plan dönemi sonuna kadar proje ve çalışmalarla 14-29 yaş aralığında yer alan gençlerin en az 
%30’una ulaşmak.

Stratejik Hedef 2.3.

Dış paydaşlar tarafından hazırlanarak Bakanlıkça desteklenen gençlik alanındaki proje ve çalışmaların sayısını 
her yıl en az % 100 oranında artırmak.

Stratejik Hedef 2.4.

Gençlik ve spor alanında geliştirilen proje ve çalışmaları değerlendirmek için standart belirlemek.

Stratejik Hedef 2.5.

Paydaşlarımızdan alınacak, gençlik ve spor alanıyla ilgili talep, öneri ve şikayetleri ilgili birim ve kurumlara iletmek.

Stratejik Hedef 2.6.

Ulusal Gençlik ve Spor Politikası Belgesiyle ilgili çalışmaları yapmak, hazırlanan belgenin uygulanmasını altı 
aylık dönemler halinde takip etmek.
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Stratejik Hedef 2.7.

Plan dönemi sonuna kadar birimin görevleri kapsamında yapılan faaliyetlerle Bakanlığın bilinirlik düzeyini sürekli 
ve düzenli artırmak.

Stratejik Hedef 2.8

Gençlik alanında kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliğini geliştirmek ve ortak projeler yürütmek.

Stratejik Hedef 2.9.

Bakanlık ve gençlik alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının personeline yönelik Proje Döngü 
Yönetimi ve Gençlik Projeleri Destek Programına yönelik eğitimler vermek.

1.3. EĞİTİM, KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA

Gençlik, bedensel değişikliklerin yanı sıra psikolojik değişikliklerin de en yoğun olduğu dönemdir. Gençlik; 
gücün, risk almanın, cesaretin ve heyecanın adıdır. Gencin kendi ayakları üzerinde durmaya başladığı bu evre 
aynı zamanda rehberliğe en fazla ihtiyaç duyduğu dönemdir.

Gelişmiş ülkeler, giderek yaşlanan bir nüfusa sahipken Türkiye genç nüfusun yoğun olduğu dinamik 
bir ülkedir. En büyük zenginliklerimizden birisi olan genç nüfus potansiyelimiz aynı zamanda gençliğe karşı 
sorumluluklarımızın büyüklüğünün de bir göstergesidir. Bu anlayışla gençlere rehberlik etmek ve her bir gencin 
eğitim fırsatını geliştirici faaliyetlerde bulunmak hedeflenmektedir. 

Gençlerin eğitim hizmet ve imkânlarından azami derecede istifade etmeleri desteklenmekte, bilim, sanat ve 
kültür alanlarında gelişmelerini sağlayarak sosyal hayata etkili katılımları noktasında politikalar üretilmektedir.

Gençlere rehberlik etmenin, eğitim altyapılarının güçlendirilmesinin ve gençlerin kültürel alanda gelişimlerinin 
sağlanmasının en önemli araçlarından birisi olan yayın faaliyetleri yapılmaktadır. Gençliğin sorunları, ilgileri, 
yönelimleri ve beklentilerine dair araştırmalar yapılmakta, yapılan araştırmalardan yararlanılmakta ve sonuçları 
paylaşılmaktadır. 
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Stratejik Amaç 3.

Gençliğin kişisel ve sosyal gelişimine katkı sağlamak amacıyla eğitim faaliyetleri planlamak, yurt içi ve yurt 
dışında gençliğin ihtiyaçları, talepleri, sorunları konusunda inceleme ve araştırmalar yapmak ve yürütülen 
inceleme ve araştırmaları desteklemek, gençliğe sunulan hizmet ve imkânlar hakkında toplumdaki farkındalığı 
artırmak, gençlik alanında eğitim, rehberlik ve danışmanlık faaliyetleri yapmak, gençlerin bilim, kültür ve sanat 
gibi alanlara etkili katılımını sağlayıcı öneriler ortaya koymak ve faaliyetler gerçekleştirmek, gençlik alanında 
yayınlar yapmak ve bunları takip etmek.

Stratejik Hedef 3.1. 

Eğitim faaliyetleri kapsamında plan döneminin sonuna kadar Gençlik Liderliği, Kamp Liderliği, Gençlik Afet 
Yardım ve Rehabilitasyon, Gönüllülük, Proje Döngüsü Yönetimi, EURODESK, Demokrasi ve Katılım Bilinci, 
Uluslararası Vizyon Kazandırma, Kariyer Planlama vb. eğitim programlarını düzenlemek ve bu faaliyetlere 
100.000 gencin katılımını sağlamak. 

Stratejik Hedef 3.2. 

Plan döneminin sonuna kadar gençlik alanında yapılan inceleme, araştırma ve yayın sayısını artırmak, 
desteklemek ve takip etmek.

Stratejik Hedef 3.3. 

Gençliğe yönelik yurt içinde ve dışında bilim, kültür ve sanat faaliyetlerinin sayısını artırmak ve yapılan faaliyetleri 
desteklemek.

Stratejik Hedef 3.4. 

Yurt içi ve yurt dışında yaşayan gençlere rehberlik yapacak, belirli araştırmaları yürütecek sürekli bir araştırma 
merkezi kurmak.

Stratejik Hedef 3.5. 

Bakanlık birimlerinin ihtiyaç duyduğu alanlarda araştırmalar yapmak ve bu alanlarda yapılan araştırmalara 
destek vermek.
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Stratejik Hedef 3.6. 

Gençlerin bilim, sanat ve kültür alanlarına ilgilerini artırmaya yönelik Gençlik İhtisas Kütüphanesi, e-kütüphane, 
müze ve sergi salonları açmak ve Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu’yla ortaklaşa çalışmalar yapmak.

Stratejik Hedef 3.7. 

Gençlerin bilim, sanat ve kültürel alanlara ilgisini artırmaya yönelik yarışmalar yapmak ve gençleri ödüllendirmek.

1.4. SPOR HİZMETLERİ

Sporun günümüz dünyasında önemi giderek artmaktadır. Dilleri, dinleri ve ırkları ne olursa olsun insanları 
bir araya getiren ve dünya barışına katkı sağlayan yönüyle spor, evrensel bir faaliyettir. Giderek daha fazla 
yaygınlaşmakta olan sporun bu durumuna paralel olarak tüm ülkelerin spora yönelik maddi ve düşünsel yatırımları 
artmaktadır.

Sporun ekonomik ve sosyal faydası, toplum hayatı açısından büyük önem arz etmektedir. Ülkemizde spor 
kültürünün geliştirilmesi, sporun insanların günlük hayatlarının bir parçası hâline getirilmesi ve elit sporcuların 
yetiştirilmesi gerekmektedir.

Spor; ruhsal ve bedensel açıdan sağlıklı, mutlu, çalışkan, dinamik ve ahlaklı bireylerin yetiştirilmesine imkân 
sağlaması açısından da ele alınmalıdır. 

Stratejik Amaç 4.

Spor faaliyetlerinin gelişmesini ve yaygınlaşmasını teşvik edici tedbirler almak, bu faaliyetlere her yaşta katılımı 
sağlayacak önlemleri geliştirmek, yurt içi ve yurt dışı spor faaliyetlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesini, 
spor alanındaki uluslararası kuralların ve talimatların uygulanmasını sağlamak; spor federasyonlarının 
kurulmasını teşvik edici önlemler almak, spora ilgiyi artırmak, sporcu yetiştirme ve sporcu sağlığını korumaya 
yönelik çalışmaları takip etmek ve spor alanında uygulanacak temel politikaları geliştirmek.
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Stratejik Hedef 4.1.

Spor faaliyetlerinin gelişmesini ve yaygınlaşmasını teşvik etmek ve bu faaliyetlere her yaşta katılımı sağlayacak 
önlemler almak.

Stratejik Hedef 4.2.

Yurt içi ve yurt dışı spor faaliyetlerinin tamamının mevzuat çerçevesinde yürütülmesini gözetmek.

Stratejik Hedef 4.3.

Sporcuların tamamının sağlık hizmetlerinden yararlanması ve sporcu sağlığı ile ilgili çalışmaları takip etmek.

Stratejik hedef 4.4.

Spora ilgiyi artırmaya yönelik çalışmaların tamamını takip etmek.

Stratejik hedef 4.5.

Spor alanında uygulanacak temel politikalar geliştirmek.

1.5. DIŞ İLİŞKİLER

Bakanlığın uluslararası düzeyde görünürlüğünü ve etkililiğini artırmaya yönelik olarak uluslararası kurum 
ve kuruluşlarca gençlik alanında gerçekleştirilen faaliyet ve etkinliklere katılım sağlanmaktadır. Bununla birlikte, 
ülkemizle diğer ülkeler arasında yapılacak ikili, çok taraflı veya bölgesel anlaşmalar, gençlik değişim programları 
ile gençlik ve spor alanında protokoller hazırlanmakta ve bunların uygulanmasına katkıda bulunulmaktadır.  

Bakanlığın geliştireceği gençlik politikaları ülke gençliğinin yanı sıra yurt dışında yaşayan Türkiye kökenli 
gençlerimizi de kapsamaktadır. Bu nedenle yurt dışında yaşayan gençlerimizin kimlik bilincinin geliştirilmesi, 
yaşadıkları topluma uyum sağlamaları ve Türkiye ile bağlarının güçlenmesine destek olunmaktadır.
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Stratejik Amaç 5.

Bakanlığın faaliyet alanına ilişkin uluslararası gelişmeleri takip etmek, uluslararası iş birliğine yönelik çalışmaları 
geliştirmek ve koordine etmek, uluslararası platformlarda Bakanlığın tanınırlığını ve etkililiğini artırmak, ülkemizde 
gençlik alanındaki uluslararası faaliyetlerin düzenlenmesine destek olmak.

Stratejik Hedef  5.1.

Ülke menfaatleri ve dış politikamız doğrultusunda yabancı ülkelerle var olan ilişkileri ve iş birliğini güçlendirmek, 
yeni ilişkiler tesis edilmiş olan ülke sayısını %50 oranında artırmak.

Stratejik Hedef  5.2.

Yurt içi ve yurt dışında düzenlenecek uluslararası ortak proje çalışmaları, seminer, çalıştay, konferans, sergi, 
toplantı, görüşme, eğitim ve benzeri faaliyetlere ilişkin hizmetleri etkili bir şekilde yerine getirmek ve bu kapsamda 
gerçekleştirilecek organizasyonların %30’una katılımı sağlamak.

Stratejik Hedef  5.3.

Gençlik alanında faaliyet gösteren uluslararası kurum ve kuruluşlar nezdinde  ülkemizin temsilini %50 oranında 
artırmak.

Stratejik Hedef  5.4.

Dünya gençliği temelinde kültürler ve medeniyetlerarası diyaloğun artırılmasına katkı sağlamak.

Stratejik Hedef  5.5.

Bakanlığın faaliyet alanı çerçevesinde gençlik alanındaki çalışmalara akademik düzeyde katkı sağlamak amacıyla 
yabancı dillerde yayınlanan kitap, dergi, rapor, makale ve ilgili internet sitelerindeki yayınların çevirilerini yapmak.
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1.6. KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ

Dünyanın siyasal ve ekonomik yapısında hızlı bir değişim yaşanmıştır. Bu değişim teknolojik ve ekonomik 
gelişmelerle birlikte 21’inci yüzyılda hızlanarak devam etmektedir. Gençlik ve spor bu değişime en duyarlı 
alanların başında gelmektedir. 

Bu nedenle değişimi doğru yönetebilecek ve yalnız bugünü yöneten değil geleceği de öngörebilecek bir 
gençlik ve spor yönetiminin oluşturulması önem kazanmaktadır.

Bakanlığın insan kaynakları planlaması yapılırken hızlı değişim sürecinde ortaya çıkabilecek talepler 
ve çalışma alanları dikkate alınarak daha etkili bir teşkilat yapısının oluşturulması için gerekli çalışmalar 
sürdürülmektedir.

Diğer taraftan bu değişim sürecinin ana eksenini oluşturan teknoloji alanında, bilgi güvenliğini de içeren bir 
altyapı oluşturulması, faaliyetlerde verimliliği ve etkililiği sağlayacak sistem tasarımları ile kullanıcıların var olan 
teknolojiyi kullanma becerileri büyük önem arz etmektedir.

Kurumsal kapasitenin geliştirilmesinde göz önünde bulundurulması gereken diğer bir etken olan halkla ilişkiler 
ve tanıtım faaliyetlerinin aynı zamanda Bakanlığın bilinirlik düzeyinin yükseltilmesindeki önemi açıktır. 

Yenilikçi bir yaklaşımla Bakanlığın değişen koşullara uyum sağlaması, gençlik ve spor alanında öncü bir rol 
üstlenerek hizmet kalitesini ve verimliliğini artırması için kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Stratejik Amaç 6.

Bakanlığın ihtiyaçlarına yönelik insan gücü politikasını saptamak, etkili hizmet içi eğitimle personelin niteliğini 
yükseltmek, insan gücü kaynağını geleceğe hazırlamak, tedbirler almak, liyakati ve kariyeri esas alan insan 
kaynakları uygulamaları için gerekli düzenlemeleri yapmak, hayata geçirmek ve performans değerlendirmeyle 
ödül-tanıma sistemini kurmak.
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Stratejik Hedef 6.1.

Bakanlığın amaç ve hedeflerine ulaşmasını sağlamak; personelin bilgi, beceri ve mesleki donanımlarını artırmak, 
nitelikli hizmet içi eğitimler vererek eğitimlerin sürekliliğini sağlamak.
 
Stratejik Hedef 6.2.

Bakanlığın hizmet alanları ile ilgili konularda yurt içi veya yurt dışında açılacak eğitim, seminer ve sertifika 
programlarına personel katılımını desteklemek.

Stratejik Hedef 6.3.

Plan dönemi sonuna kadar kariyer ve liyakat esasına dayalı Bakanlık görevde yükselme sistemini oluşturmak.

Stratejik Hedef 6.4.

Performans değerlendirme ve ödül-tanıma sistemini kurmak.

Stratejik Hedef 6.5.

Bakanlık personelinin özlük haklarını, sosyal ve kültürel imkânlarını iyileştirerek çalışanların iş doyumu, örgütsel 
bağlılık ve memnuniyet düzeyini artırmak.

Stratejik Amaç 7.

Bakanlığın birimleri ile koordineli bir şekilde çalışarak ihtiyaç duyulan bilişim hizmetlerini nitelikli bir biçimde 
gerçekleştirmek; bilgi güvenliği ve güvenirliğini sağlayan, internet ve intranet erişim kalitesi yüksek, kamu bilişim 
standartlarına uyan çözümler geliştirmek; Bakanlık personelinin tüm bilgisayar ve diğer donanım birimlerini etkili 
kullanabilmesi için gerekli çalışmaları yapmak; hizmetlerle ilgili kaydedilen, korunan veri sayısını artırmak, veri 
tabanları oluşturmak ve bu hizmetlerle ilgili personelin yeterlik düzeyini artırmaktır.

Stratejik Hedef  7.1.

Tüm ağın trafik analizlerini üç aylık periyotlarda yapmak.
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Stratejik Hedef  7.2.

Virüs ve siber tehditlere karşı sistemi gözlemlemek ve siber saldırılara karşı ilgili kurumlarla iş birliği yapıp gerekli 
önlemleri alarak güvenliği en üst düzeye çıkarmak.

Stratejik Hedef  7.3.

Kablolar ve diğer ağ bileşeni cihazların fiziksel kontrollerini yapmak ve olası sorunları önlemek.

Stratejik Hedef  7.4.

İstenmeyen trafik oluşturarak sistemin etkili çalışmasını engelleyen kullanıcıları uyarmak ve bilinçlendirme 
eğitimleri yapmak.

Stratejik Hedef  7.5.

Bakanlık web sayfasının tasarımını ve içeriğini güncellemek.

Stratejik Hedef  7.6.

Bakanlığın bilişim politikasını oluşturmak.

Stratejik Hedef  7.7.

Elektronik Belge ve Arşiv Yönetim Sistemi ile elektronik imza uygulamasına geçmek.

Stratejik Hedef  7.8.

IP Kamera Kontrol ve izleme uygulamasına geçmek.

Stratejik Hedef  7.9.

Kapalı devre IP TV uygulaması kurmak.
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Stratejik Hedef  7.10.

Mobil elektronik haberleşme ortamlarına uygun uygulamalar geliştirmek.

Stratejik Hedef  7.11.

Bakanlığa ait internet radyosu kurmak ve yayın yapmak.

Stratejik Hedef  7.12.

Arıza kayıt/takip programı geliştirmek ve %100 oranında kullanılmasını sağlamak.
 
Stratejik Hedef 7.13.

Gençlik, gençlik ve spor alanında çalışan sivil toplum kuruluşu, basın ve personel veri tabanı oluşturulması.

Stratejik Hedef  7.14.

Sosyal medyanın her alanında Bakanlığı temsil etmek.

Stratejik Hedef 7.15.

Merkez ve bağlı kuruluşlar arasındaki telefon görüşmelerinin maliyetlerini en aza indirmek.

Stratejik Amaç 8.

Çağdaş ve bilimsel gelişmeler ışığında, teknolojinin sunduğu tüm imkânları kullanarak Bakanlık Merkez Teşkilatı 
Birimlerine hızlı, kaliteli idari ve sosyal hizmetler ile sağlık ve ulaştırma hizmetleri vermek; Bakanlık ile bağlı ve 
ilgili kuruluşların, seferberlik ve savaş hali hazırlıklarıyla koruyucu güvenlik ve sivil savunma hizmetlerinin millî 
güvenliği sağlayacak ve koruyacak yönde planlanmasını ve yürütülmesini sağlamak.

Stratejik Hedef 8.1.
Bakanlık Merkez Teşkilatı Birimlerine hızlı, kaliteli idari ve sosyal hizmetler ile sağlıkla ilgili ulaştırma hizmetleri 
sunarak personelin memnuniyet düzeyini sürekli ve düzenli artırmak.
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Stratejik Hedef 8.2.

Bakanlık ile bağlı kuruluşların, seferberlik ve savaş hali hazırlıkları ile koruyucu güvenlik ve sivil savunma 
hizmetlerini millî güvenliği sağlayacak ve koruyacak yönde planlamak ve yürütmek.

Stratejik Amaç 9.

Bakanlığın basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetlerini planlayarak bu faaliyetlerin belirlenen usul ve esaslara göre 
en iyi şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

Stratejik Hedef 9.1.

Basın ve halkla ilişkiler ile ilgili faaliyetleri eksiksiz ve zamanında yerine getirmek.

Stratejik Hedef 9.2.

Medya ile halkla ilişkilerin geliştirilmesini ve etkili bir şekilde yürütülmesini sağlayarak tanınırlık düzeyini sürekli 
ve düzenli artırmak.

1.7. DANIŞMANLIK

Bakanlığın faaliyet alanında daha etkili hizmet verebilmek amacıyla; sosyoekonomik standartları yükseltmek, 
yasal bir çerçeve sağlamak, eşitlik ve adaletin esas alındığı bir sistemin temelini oluşturmak için çalışmalar 
yapılması gerekmektedir.

Bakanlığın genç ve dinamik yönetim yapısından kaynaklanan daima daha iyi hizmet ve faaliyet sunma 
anlayışının gereği olarak sürekli değişim ve gelişimin varlığı kaçınılmaz bir gerçektir.

Danışmanlık faaliyetleri ile birimlerin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesine destek verilmektedir. Bu 
çalışmalar varlıkların korunmasını, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını, faaliyetlerin mevzuata 
uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamaktadır.
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Stratejik Amaç 10.

Bakanlığın hukuk danışmanlığı faaliyetinin etkili bir şekilde yerine getirilmesini, mevzuatın en verimli ve en hızlı 
sürede Bakanlık menfaatleri doğrultusunda hazırlanmasını teminen; kurumsal uygulamalarda doğru hukuki tavır 
ve anlayışın geliştirilmesini, hukuka ve hakkaniyete en uygun çözüme erişimin kolaylaştırılmasını, çalışanların 
niteliğinin artırılmasını, yargı öncesi çözüm konularında Bakanlık birimlerine gerekli hukuki desteğin verilmesini 
ve Bakanlığın taraf olduğu her türlü davanın takibini sağlamak.
 
Stratejik Hedef 10.1.

Bakanlık birimlerini hukuki konularda bilgilendirerek ihtilafları azaltmak.

Stratejik Hedef 10.2.

Yargı öncesi çözüme kavuşturulan dosya sayısını artırmak.

Stratejik Hedef 10.3.

İdari uygulamalardan hukuki sorunlara yol açacak olanlar hakkında ilgili birimlerin bilgilendirilmesi suretiyle 
anlaşmazlıkların Bakanlık lehine çözüme kavuşturulmasına yönelik hukuki tedbirler almak.

Stratejik Hedef 10.4.

Mevzuat taslakları hakkında verilecek görüşler ile idari işlem ve uygulamaların hukuka uygun bir şekilde tesisine 
katkı sağlamak.

Stratejik Hedef 10.5.

Gelişen ve değişen sistem ve mevzuata uyum sağlanması için birimde çalışan personelin tamamına gerekli 
eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmak.
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Stratejik Amaç 11.

Yönetim bilgi sistemi altyapısının oluşturulmasına destek vermek için çalışmalar yürütmek, stratejik planın 
hazırlanması ve iç kontrol sisteminin kurulması çalışmalarında öncü rol üstlenerek eğitim ve danışmanlık 
alanlarında destek vermek, bütçe uygulamalarında ve mali süreçlerin tasarlanmasında, hesap verme sorumluluğu 
çerçevesinde etkili, ekonomik ve verimli bir sistem kurulması için gerekli çalışmalar gerçekleştirmek.

Stratejik Hedef 11.1.

Bakanlığın iç kontrol sistem örgütlenmesini yapmak, yöntem, süreç ile iç denetimi kapsayan mali ve diğer 
kontroller bütününü oluşturmak ve  iç kontrol sistemini kurmak.
 
Stratejik Hedef 11.2.

Bütçe uygulamalarının ve mali süreçlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak.

Stratejik Hedef 11.3.

Doğru bilgiyi eksiksiz ve zamanında temin ederek Bakanlığın diğer birimlerine sunmak.

Stratejik Hedef 11.4.

Bakanlığın faaliyetlerinde mali mevzuata uygun hareket edilmesini sağlamak, eğitim ve danışmanlık hizmeti 
vermek.

Stratejik Hedef 11.5.

Bakanlığın Stratejik Plan, amaç ve hedeflerinin gerçekleşme düzeyinin izlenmesi ve etkili önlemlerin zamanında 
alınabilmesi için birimlerle iş birliği içerisinde etkili bir izleme ve değerlendirme sistemi kurmak.
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Bakanlığımız temel politika ve öncelikleri; 10. Kalkınma Planı, 65. Hükümet Programı, Yıllık Programlar, 
Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan gibi üst politika belgelerine ek olarak Bakanlığımız tarafından 
hazırlanan Stratejik Plan, Performans Programı, Bütçe ve Yatırım Programları ve Politika Belgeleri doğrultusunda 
belirlenmektedir. 

Bu çerçevede, 638 sayılı Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 18 inci maddesinde yer alan “Gençleri ve sporu doğrudan veya dolaylı etkileyen politika ve 
faaliyetleri yürüten kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması amacıyla, 
Bakanlık tarafından hazırlanarak Bakanlar Kurulunun onayına sunulur. 

Ulusal Gençlik ve Spor Politikası Belgesi ile sadece gençleri değil toplumun tüm fertlerini ilgilendiren, 
bugünümüzle beraber yarınımızı da önemli ölçüde etkileyen ve etkileyecek olan bir gençlik ve spor politikası 
ortaya konulmuştur.

Ulusal bir gençlik politikasının oluşturulması, gençlerin topluma tam anlamıyla entegre edilebilmesi ve 
potansiyellerini ortaya çıkarabilmelerine imkân sağlanması açısından vazgeçilmez bir gerekliliktir. Ulusal politika 
belgeleri gençlerin toplumsal yapının her alanına, etkin bireyler olarak katılımını ve sahip oldukları hakları tam 
anlamıyla kullanımını sağlayan bir mekanizma ve aynı zamanda gençleri istismar ve ihmalden koruyan araçlar 
bütünüdür.

Diğer taraftan, gençliğin sorunları ve ihtiyaçları dikkate alınarak kalkınma planlarında ve yıllık programlarda 
bazı tedbirler öngörülmüştür.Bu üst politika belgelerinde; gençlerin aileleriyle ve toplumla iletişimlerini daha 
sağlıklı hale getirecek, özgüvenlerini geliştirecek, yaşadıkları topluma aidiyet duygusunu ve duyarlılıklarını 
artıracak, karar alma süreçlerine katılımlarını sağlayacak tedbirler alınacağı belirtilmektedir. 

2.1. 10. KALKINMA PLANI

2014-2018 dönemini kapsayan Onuncu Kalkınma Planı, ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda, 
toplumumuzu yüksek refah seviyesine ulaştırma yolunda önemli bir kilometre taşı olacaktır.

Planda gençlerin 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 amaç olarak gösterilmiştir.
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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 sağlıklı ve hareketli bir yaşamın gereği olarak toplumda spor yapma kültürünün 
yerleştirilmesi, spor hizmetlerinin kalitesi ve çeşitliliği artırılarak sporun geniş kitlelere yaygınlaştırılması ve 
başarılı sporcular yetiştirilmesi 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.
Spor tesislerinin yapımı ve işletiminde başta kamu-özel işbirliği modeli olmak üzere alternatif finansman ve 
işletme modelleri hayata geçirilecektir.
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.
Sporda şiddetin ve etik olmayan davranışların azaltılması için gerekli önlemler alınacaktır.

Türkiye; gelişen demokrasisi,  güçlü ekonomisi,  uluslararası alanda artan etkinliğiyle dünyanın önde gelen 
ülkeleri arasında yer almaktadır. Daha güçlü ve müreffeh bir ülke olabilmek ve bunu devamlı kılabilmek için 
kalkınma sürecinde bireylere özellikle gençlere büyük önem verilmektedir. Bu çerçevede, gençlerin kişisel ve 
sosyal gelişimini desteklemek, toplumsal ve ekonomik hayatın her alanına etkin katılımlarını sağlamak yönünde 
çalışmalar sürdürülmektedir.
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Gençlerin kişisel ve sosyal gelişimini sağlayacak, seçeneklerini artıracak, özgürlüklerini geliştirecek ve 
hayatlarını değer verdikleri şekilde sürdürmelerini sağlayacak politikaların hayata geçirilmesi için daha etkin bir 
politika belirleme, uygulama ve koordinasyon sürecinin gençliğin ve ülkenin hizmetine sunulması büyük önem 
taşımaktadır.

2.2.65.HÜKÜMET PROGRAMı

24 Mayıs 2016 tarihli 65. Hükümet Programında gençlik ve spor önemli faaliyet alanlarından birini 
oluşturmaktadır. Bu çerçevede Hükümet Programında yer alan gençlik ve spora ilişkin değerlendirmeler ve bu 
kapsamda gerçekleştirilecek hizmetlere ilişkin olarak aşağıdaki ifadeler yer almaktadır;

Dünyanın ve ülkemizin değişen şartları ve 2023 Vizyonu çerçevesinde,

Gençlik alanında;

2023 hedeflerine ulaşmak için en büyük kaynağın genç ve dinamik nüfusumuzun olduğu ve bu kaynağın 
ülkemizin uzun soluklu kalkınma yolculuğunda etkin bir şekilde değerlendirileceği,
Çocuklar ve gençler başta olmak üzere, daha güvenli ve bilinçli internet kullanımı ve kullanıcı güvenliğinin 
artırılacağı, internet kafelerin şartlarını, başta fiziksel koşullar olmak üzere, tüm bireylere hizmet 
verilebilmelerini teminen iyileştirileceği ve bu kafelerin sağlıklı ve güvenli bir şekilde hizmet vermelerinin 
sağlanacağı,
Engelli genç ve çocukların gün içerisinde sosyal faaliyet yapabilmelerine imkân verecek şekilde gençlik 
merkezlerinde ortam oluşturulacağı,
Gençlerimizin sosyal hayatta ve karar alma mekanizmalarında daha aktif rol almalarının sağlanacağı,
Genç girişimciliği güçlendirmeye yönelik finansman, teknoloji, işletme ve pazarlama gibi konularda 
programlar düzenleneceği,
Üniversite yurtlarımızın kapasitesinin artırılarak, standartlarının geliştirilmeye devam edileceği,
Müracaat eden ihtiyaç sahibi ve başarılı öğrencilere burs, talep eden diğer tüm öğrencilere de kredi verileceği, 
Hayat boyu öğrenme programlarını yaygınlaştırarak, gençlere temel ve mesleki beceriler kazandırılacağı,
Genç girişimciliği ve istihdamı özendirici programların uygulamaya konulacağı,

belirtilmiştir.
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Spor alanında;

Hükûmet olarak sporun sağlıklı bir toplum olmanın ve sosyalleşmenin önemli bir aracı olarak görüldüğü,
Toplumumuzda spor yapma kültürünün yerleştirilmesinin, spor hizmetlerinin kalitesin ve çeşitliliğinin 
artırılarak sporun geniş kitlelere yaygınlaştırılmasının, sporun her dalında daha fazla iş ve gelir imkânları 
oluşturulmasının hedeflendiği, 
Milletimizin spor ile ilişkisini izleyici olma konumundan çıkarıp aktif katılımcı bir konuma dönüştürmesinin 
öncelikli görüldüğü, 
Büyük yatırımlar ile oluşan tesislerin atıl kalmaması ve verimli bir şekilde çalıştırılarak istihdam ve katma 
değer üretmesi için özel sektörün öncülük edeceği yeni işletme modellerinin hayata geçirileceği,
İllerimizde yer alan spor tesislerinin eğitim kurumlarıyla entegrasyonuna yönelik çalışmalar yapılacağı, 
İllerimizde insan sermayesi analizi ve taramaları yapılarak il bazında uygun spor branşlarında ihtisaslaşmanın 
destekleneceği, 
Ülkemizdeki 40’ın üzerindeki Sporcu Kamp Eğitim Merkezleri’nde, ulusal ve uluslararası müsabakalarda 
ülkemizi temsil edebilecek sporcular yetişmesinin sağlanacağı, 
Asgari 30 ilde, yetenekli ve başarılı sporcularımızın yetiştirilmesini sağladığımız Türkiye Olimpiyat Hazırlık 
Merkezleri’nin (TOHM) sayısının artırılacağı,

belirtilmiştir.   





 FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ 
VE

DEĞERLENDİRMELER
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1.1. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Gençlik ve Spor Bakanlığı teşkilatı 2017 yılı toplam bütçesi 165.741.172 TL olup bu tutarın 153.368.460 
TL’si harcanmıştır. 

2017 YILI ÖDENEK VE HARCAMA DURUMU 

EKONOMİK SINIFLANDIRMA KBÖ TOPLAM HARCAMA

PERSONEL ÖDENEKLERİ 28.339.000 28.339.000 27.691.817

S.G.K. ÖDEMELERİ 3.954.000 3.954.000 3.796.058

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 80.903.000 57.352.920 51.701.349

CARİ TRANSFERLER 38.252.000 47.043.252 46.709.015

SERMAYE GİDERLERİ 9.112.000 9.112.000 3.955.221

SERMAYE TRANSFERLERİ 21.440.000 19.940.000 19.515.000

TOPLAM 182.000.000 165.741.172 153.368.460

BAĞLI KURULUŞLAR
HAZİNE YARDIMI

KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ

SPOR GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM

CARİ TRANSFERLER 8.886.706.000 925.345.000 9.812.051.000

SERMAYE TRANSFERLERİ 1.379.725.000 562.987.000 1.942.712.000

HAZİNE YARDIMI TOPLAMI 11.754.763.000

GENEL TOPLAM 11.920.504.172

TOPLAM HARCAMA 11.908.131.460



69

1.2. TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Gençlik ve Spor Bakanlığı 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ekli I sayılı 
cetvelinde yer alan genel bütçe kapsamında bir kamu idaresi olduğundan 2017 yılına kadar temel mali 
tabloları Maliye Bakanlığı tarafından konsolide olarak üretilmiştir. 

Bu çerçevede 2017 yılı bilançosu incelendiğinde aktif toplamının 9.462.655,78 TL olduğu 
görülmektedir. Aktif büyüklüğünün 3.501.273,25 TL’si duran varlıklardan ve 5.961.382,53 TL’si ise 
dönen varlıklardan oluşmaktadır.

Bilançonun pasif bölümünde ise değer hareketleri hesabının 33.600.939.985,25 TL ile en büyük 
bakiyeyi oluşturduğu görülmektedir. Bu durum Gençlik ve Spor Bakanlığının genel bütçe kapsamında 
yer alması ve ödeme ve tahsilatlarının Maliye Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmesinden kaynaklanan 
olağan bir durumdur.
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Aktif Hesaplar
1 DÖNEN VARLIKLARI 5.961.382,53
10 HAZIR DEĞERLER

104 Proje Özel Hesabı
919.636,13
919.636,13

12 FAALİYET ALACAKLARI
126 Verilen Depozite ve Teminatlar

846,30
846,30

14 DİĞER ALACAKLAR
140 Kişilerden Alacaklar Hesabı

2.403.508,01
2.403.508,01

15 STOKLAR
150 İlk Madde ve Malzeme Hesabı

1.322.921,99
1.322.921,99

16 ÖN ÖDEMELER
162 Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı

1.314.470,10
1.314.470,10

2 DURAN VARLIKLAR 3.501.273,25
22 FAALİYET ALACAKLARI 
226 Verilen Depozito ve Teminatlar

117.197,69
117.197,69

25 MADDİ DURAN VARLIKLAR
253 Tesis, Makine ve Cihaz Hesabı
254 Taşıtlar Hesabı
255 Demirbaşlar Hesabı
257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)

3.384.075,56
2.830.710,66
1.370.148,57

28.863.794,79
-29.680.578,46

26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
260 Haklar Hesabı
268 Birikmiş AmortismanlarHesabı (-)

0,00
6.551.832,85

-6.551.832,85
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR

294 Eden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar
299 Birikmiş Amortismanlar (-)

0,00
192.546,13

-192.546,13
AKTİF TOPLAM 9.462.655,78
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Pasif Hesaplar
3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 2.312.483.147,63
32 FAALİYET BORÇLARI

320 Bütçe emanetleri Hesabı
325 Nakit Talep ve Tahsilat Hesabı

2.312.483.147,63
1.337.431,95

2.310.687.266,25
33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR

330 Alınan Depozito ve Talimatlar Hesabı
333 Emanetler Hesabı

457.330,91
75.546,14

381.784,77
4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 5.593.016,32
47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI   

472 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı 
5.593.016,32
5.593.016,32

5 ÖZKAYNAKLAR -2.305.176.975,07
50 NET DEĞER

500 Net Değer Hesabı
-980.793.910,09
-980.793.910,09

51 DEĞER HAREKETLERİ
519 Değer Hareketleri Sonuç Hesabı

12.327.405.862,15
12.327.405.862,15

57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYETLER SONUÇLARI
570 Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı 

1.512.911,95
1.512.911,95

58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYETLER SONUÇLARI
580 Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı (-)

-6.137.522.147,44
-6.137.522.147,44

59 GEÇMİŞ FAALİYET SONUÇLARI
590 Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı
591 Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı (-)

-7.514.266.719,69
122.097,43

7.514.388.817,12
PASİF TOPLAM 9.462.655,78
Bilanço Dipnotları
901 Bütçe Ödenekleri Hesabı  
902 Bütçe Ödenek Hareketleri Hesabı  
910 Alınan Teminat Mektupları Hesabı  
911 Alınan Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı  
920 Gider Taahhütleri Hesabı  
921 Gider Taahhüteri Karşılığı Hesabı  
948 Başka Birimler Adına İzlenen Alacaklar Hesabı  
949 Başka Birimler Adına İzlenen Alacak Emanetleri Hesabı  

-11.920.504.172,00
11.920.504.172,00

3.966.800,10
3.966.800,10

456.529,02
456.529,02
231.824,88
231.824,88
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1.3. MALİ DENETİM SONUÇLARI

Sayıştay denetimine tabi olan Bakanlığımızın 2017 yılına ait Sayıştay denetim sonuçları henüz bildirilmemiştir.

2016 yılı Denetim Raporu ve 2016 yılı Performans Denetimi Raporu Bakanlığımızın birimlerinin faaliyet alanlarıyla 
ilgili görüş ve değerlendirmeleri de dikkate alınarak cevaplandırılmıştır.

2016 yılına ait Sayıştay denetimi sonucunda Bakanlığımız hesapları için çıkarılan ilam bulunmamaktadır. Bununla 
birlikte; denetim raporunda üç bulguya yer verilmiştir. 
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2.1. FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ

Gençlik merkezlerimiz; milli, ahlaki, insani ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, 
vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, 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.

Gençlik merkezlerimizde gençlerimizin serbest zamanlarını en iyi ve yararlı şekilde değerlendirmelerini sağlayacak 
proje ve faaliyetler gerçekleştirilmektedir. 

GENÇLİK MERKEZLERİ
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2017 yılında gençlik merkezlerimizde 128.544 faaliyet gerçekleştirilmiş olup, bu faaliyetlere 3.701.553 gencimiz 
katılmıştır. 

 

Bu kapsamda amacımız gençlerimizin;

İhtiyaç ve beklentilerini karşılayacak bilimsel, kültürel, sosyal, sanatsal ve sportif faaliyetler düzenlemek,
Bedensel ve zihinsel gelişmelerini sağlayabilecekleri, kötü alışkanlıklardan korunabilecekleri zemini 
hazırlamak,
Eğitim ve istihdamlarına yönelik kurs, seminer ve girişimcilik programları düzenlemek,
Akranlarıyla kaynaşmalarını, samimi dostluklar kurmalarını, sevgi, saygı, nezaket, vefa, samimiyet gibi 
değerleri yakinen öğrenmelerini sağlamak,
Ailenin kutsallığını, anne, baba ve diğer aile büyüklerine karşı sevgi ve saygı bilincini aşılamak,
Farklılıklarımızın zenginliğimiz olduğunu anlamalarını sağlayarak milli birlik ve beraberliğimize katkıda 
bulunmak,
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Karar alma ve uygulama süreçleriyle ilgili gerekli bilgilere sahip olmalarını ve bu süreçlere etkin şekilde 
katılımlarını sağlamak,
Bilgi ve iletişim teknolojilerine erişimlerini kolaylaştırmaktır.

Bu çerçevede; 2016 yılında 233 olan gençlik merkezi sayısı 2017 yılında 313’e ulaşmıştır. 

Gençlik merkezlerimize 2017 yılında 1.762.844 kayıtlı üye gencimiz bulunmakta ve merkezlerde 768 gençlik 
lideri görev yapmaktadır.

Ayrıca, Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilen gençlik ve spor faaliyetleri ile bu faaliyetler ile ilgili kamp, eğitim 
ve hazırlık çalışmalarında, süreklilik arz etmeyecek şekilde 394 üniversiteli gencimiz gönüllü olarak Gençlik 
Liderliği görevini yürütmektedir.
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Yürütülen proje ve faaliyetlerde gençlerin katılımının sağlanarak sorumluluk bilincinin aşılanması amacı ile her 
okuldan bir kız bir erkek olmak üzere okul temsilcileri belirlenmiştir. Ortaokul ve ortaöğretim okullarından toplam 
19.858 okul temsilcimiz bulunmaktadır. Tüm gençlik merkezlerimiz çalışmalarına okul temsilcileri ile beraber 
devam etmektedir.

Bununla birlikte;

Gençlik merkezlerimizin bilinirliğinin artırılması,
Yapılan faaliyetlerin tanınmasının sağlanması,
Uygulanan projelerle daha fazla gence ulaşılması hedeflenmektedir. 
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Gençlik Merkezleri Akademisi Salon Programları Sosyal Kültürel ve Sportif Faaliyetler

Sosyal Bilimler Atölyesi Seyyah Gençlik Merkezi Kulüpleri

Kişisel Gelişim Atölyesi Anadolu’nun Manevi Kandilleri Edebiyat Medya

Dini İlimler Atölyesi Memleketim Merhaba Tarih Tasarım

İnovasyon Atölyesi Bunu Konuşalım Bilim ve Teknoloji Sağlık Faaliyet

Değerler Eğitimi Atölyesi Tarihin Satır Araları Hukuk Uluslararası Çalışma

Dil Eğitimleri Atölyesi Genç Gündem El Sanatları Proje

Kişisel Gelişim Spor

Güzel Sanatlar Satranç

Yöresel Halk 
Oyunları Karikatür ve Mizah

Müzik Çevre

Fotoğrafçılık Gönüllülük
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Gençlik Merkezlerinde Verilen Eğitimler

Yakın Tarih İngilizce Gönüllülük Kulübü Edebiyat Kulübü

Türk Edebiyatı Almanca Çevre Kulübü Tarih Kulübü

Dış Politika Fransızca Yöresel Halk Oyunları 
Kulübü Bilim ve Teknoloji Kulübü

Vatandaşlık Bilinci Çince Müzik Kulübü Tasarım Kulübü

Siyasal ve Sosyal Yapı Japonca Fotoğrafçılık Kulübü Hukuk Kulübü

Gençlik ve Genç Katılımı Rusça Uluslararası Çalışma Kulübü El Sanatları Kulübü

2023 Hedefleri İspanyolca Spor Kulübü Kişisel Gelişim Kulübü

Edebiyatımıza Yön Verenler Arapça Proje Kulübü Güzel Sanatlar Kulübü

Madde Bağımlılığı ile 
Mücadele İşaret Dili Zeka Oyunları Kulübü Karikatür ve Mizah Kulübü

Drama Osmanlıca Değerler Eğitimi İnovasyon

İletişim Peygamberler Tarihi İslamofobi Sosyal Medya

Diksiyon ve Hitabet İslam ve Ahlak Düşüncesi Liderlik Medya Akademisi

Görgü Kuralları Türk İslam Bilginleri Medeniyetimizin Mimarları Girişimcilik



80

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. 

2017 yılında Gençlik Merkezleri Akademisi eğitim ve kültür programları kapsamında 32.609 faaliyet 
gerçekleştirilmiş olup bu faaliyetlere 597.713 gencimiz katılmıştır.
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Sosyal Bilimler Atölyesi 

Hayatın her alanında nitelikli bir gençlik gayesiyle gençlerimize farklı alanlarda ufuk açıcı eğitimler verilmekte; 
hayata, topluma, tarihe ve sanata bir başka açıdan bakabilmeleri sağlanmaktadır. Atölye kapsamında 2017 
yılında gerçekleşen 1.014 eğitime 18.309 gencimiz katılmıştır.

Atölye içeriğinde verilen eğitimler; 

Yakın Tarih
Türk Edebiyatı 
Dış Politika 
Vatandaşlık Bilinci
Siyasal ve Sosyal Yapı
Gençlik ve Genç Katılımı
2023 Hedefleri 
Edebiyatımıza Yön Verenler
Madde Bağımlılığı ile Mücadele



82

Kişisel Gelişim Atölyesi 

Gençlerimizin kişilik ve kişisel gelişimlerini sağlamalarına yardımcı olarak kendilerini yetiştirmelerine destek 
verilmekte ve böylece bir adım öne geçmeleri sağlanmaktadır. Atölye kapsamında 2017 yılında gerçekleşen 
4.032 eğitime 72.408 gencimiz katılmıştır.

Atölye içeriğinde verilen eğitimler; 
Drama
İletişim
Diksiyon ve Hitabet
Liderlik
Görgü Kuralları
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Dini İlimler Atölyesi

Gençlerin dinimizi doğru kaynaklardan okumaları, öğrenmeleri ve bu öğrendiklerini hayata tatbik etmeleri ve 
güzellikleri paylaşmaları sağlanmaktadır. Atölye kapsamında 2017 yılında gerçekleşen 9.514 eğitime 161.930 
gencimiz katılmıştır.

Atölye içeriğinde verilen eğitimler; 

Temel Dini Bilgiler 
Kuran-ı Kerim ve Meali
Hz. Muhammed (SAV)’in Hayatı 
Peygamberler Tarihi
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İnovasyon Atölyesi

Gençlerimize yepyeni imkânlar sunarak girişimci, yeniliğe açık, bilimsel gelişmeleri takip eden, çağın 
gereksinimlerini yakalamış ve geleceği inşa eden bireyler olmaları sağlanmaktadır. Atölye kapsamında 2017 
yılında gerçekleşen 1.502 eğitime 24.636 gencimiz katılmıştır.

Atölye içeriğinde verilen eğitimler; 
Girişimcilik
İnovasyon   
Sosyal Medya
Medya Akademisi
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Değerler Atölyesi

Gençlerimizin kadim medeniyetimizden günümüze miras olan milli değerlerimizi gençlik merkezlerinde 
yaşayarak, gözleyerek ve hissederek öğrenme imkanı bulmaları sağlanmaktadır. Atölye kapsamında 2017 
yılında gerçekleşen 3.344 eğitime 66.293 gencimiz katılmıştır.

Atölye içeriğinde verilen eğitimler; 
Değerler Eğitimi
İslam ve Ahlak Düşüncesi
İslamofobi 
Türk İslam Bilginleri
Medeniyetimizin Mimarları 
Anadolu’nun Manevi Kandilleri
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Dil Eğitimleri Atölyesi 

Geleceğin Türkiye’sini inşa ederken “Bir Dil Bir İnsan İki Dil İki İnsan” sözünden hareket ile gençlerimizin daha 
donanımlı bireyler olmaları için dil eğitimleri atölyesinde kendilerini geliştirme imkanı bulmaları sağlanmaktadır. 
Atölye kapsamında 2017 yılında gerçekleşen 13.203 eğitime 254.137 gencimiz katılmıştır.

Atölye içeriğinde verilen eğitimler; 
İngilizce
Almanca
Fransızca
Çince
Japonca
Rusça
İspanyolca
Arapça
İşaret Dili
Osmanlıca
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2017 yılında gençlik merkezlerimizde düzenlenen eğitim faaliyetlerine 1.639.957 genç katılmıştır.

Salon Programları

Toplumumuzun saygın ve tanınmış şahsiyetleriyle gençlerimizi bir araya getirdiğimiz salon programlarında 
gençlerimizin gelişimlerine katkıda bulunulmaktadır.

Eğitim Faaliyetleri
Dini İlimler Atölyesi 161.930

Değerler Atölyesi 66.293

İnovasyon Atölyesi 24.636

Sosyal Bilimler Atölyesi 18.309

Kişisel Gelişim Atölyesi 72.408

Dil Eğitimleri Atölyesi 254.137

Kulüp Faaliyetleri 1.042.244

TOPLAM 1.639.957
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2017 yılında gençlik merkezlerinde 1.245 salon programı gerçekleştirilmiş, 267.785 gencimiz bu programlara 
katılmıştır.

Bu kapsamda;

Seyyah,
Anadolu’nun Kandilleri,
Memleketim Merhaba,
Bunu Konuşalım,
Tarihin Satır Araları,
Genç Gündem programları yapılmaktadır.
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Seyyah

Gençlerimize; farklı coğrafyalardan gönüllere uzanan seyahatlere dair yaşanmış hayat hikayelerinin anlatıldığı 
program ile farklı coğrafyalardaki insan hikayelerine dair bilgiler edinmeleri ve onların dünyaya bakış açılarının 
genişletilmesi amaçlanmaktadır.
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        Anadolu’nun Kandilleri

Anadolu’nun diriliş mücadelesinde rol oynayan önemli şahsiyetlerin örnek yaşamlarının konu edildiği programda, 
gençlerin bulundukları illerin manevi şahsiyetlerini tanıyarak, temsil ettikleri ahlaki mirasa tanıklık etmeleri 
amaçlanmaktadır.
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         Memleketim Merhaba

15 Temmuz günü canları pahasına kahramanca vatanı korumak ve savunmak için kendilerini meydanlara atıp, 
bedenlerini siper ederek destan yazan milletimizin, kahramanlık hikayelerinin şiirler ve ezgilerle anlatıldığı 
programda 15 Temmuz milli irade ruhunun gençlerde kalıcı hale getirilmesi amaçlanmaktadır.
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          Bunu Konuşalım

Osmanlı’dan günümüze kadar farklı odaklar tarafından zihinler üzerinde oynanan oyunlar, darbe girişimleri ve 
ayaklanmalar hakkında gençlerin bilgilendirildiği programda, zamanın ruhu ile yeni nesillerin uyanışına vesile 
olunması ve bilinçli bir gençliğin yetiştirilmesine katkı sağlanması amaçlanmaktadır.
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            Tarihin Satır Araları
 
Bu program ile tarihin satır aralarından çıkartılarak günümüze taşınan, milletimizin ruhuna ayna tutan yaşanmış 
olaylar ve tarihi gerçeklerden beslenen hikâyelerle kendi öz değerlerinden beslenen ahlaklı, değerli bir gençlik 
yetişmesine katkıda bulunulması amaçlanmaktadır.
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           Genç Gündem
 
Genç Gündem programında gençlerimize, yaşamları boyunca nelerle karşılaşacakları ve yaşamlarında nasıl bir 
yön izleyecekleri konusunda bilgiler aktarılmaktadır. 

Program konukları, her biri kendi alanında isim yapmış kişilerden seçilmektedir. Bu program ile akademisyenler, 
medya mensupları, sanatçılar, sporcular ve toplumun kanaat önderlerinden seçilen, gündemde yer etmiş ünlü 
isimlerin tecrübelerinin gençlere aktarılması ve gençlerin bu alanlara ilgisinin artırılması amaçlanmıştır. 

Program, konukların yaşam tecrübelerini gençlerle paylaşımları üzerine oluşturulmuş ve böylece gençlerin kendi 
yaşamlarına ait kararları verirken paylaşımları göz önüne almaları öngörülmüştür.
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          Kulüp Faaliyetleri

Gençlik merkezlerindeki;

Edebiyat, 
Tarih, 
Bilim ve Teknoloji, 
Hukuk, 
El Sanatları, 
Kişisel Gelişim, 
Güzel Sanatlar, 
Yöresel Halk Oyunları, 
Müzik, 
Fotoğrafçılık,  
Medya, 
Tasarım, 
Sağlık Faaliyet, 
Uluslararası Çalışma, 
Proje, 
Spor, 
Satranç, 
Karikatür ve Mizah, 
Çevre, 
Gönüllülük

kulüpleri tarafından yürütülen faaliyetler ile gençlerin kendilerini ifade edebilmeleri ve ilgi alanlarına göre 
tercih yapıp sosyal ve kültürel aktiviteler yaparak zamanlarını etkin ve verimli bir biçimde değerlendirmeleri 
amaçlanmaktadır.

2017 yılında gençlik merkezlerinde 64.081 kulüp faaliyeti gerçekleştirilmiş olup bu faaliyetlere 1.042.244 gencimiz 
katılmıştır.
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          Edebiyat Kulübü

Gençlerimizin kendilerinin oluşturdukları çalışma grupları çerçevesinde;

Aktif katılımları ile edebiyat alanında Türk, İslam ve dünya tarihinin önemli yazar ve eserlerini tanımaları, 
Toplumda evrensel değerler içerisinde olan bu eserlerin tanınmasını sağlamaları,
Çevredeki kültürel etkinliklerden toplumun haberdar olmasını sağlamaları,
Topluma bu konuda yapacakları çalışmalar ile katkıda bulunmaları,
Yazarlık çalışmaları ile edebiyat dünyasına adım atabilecek donanıma sahip olmaları amaçlanmakta, 

buna dönük imkanlar hazırlanmakta ve çalışmalar yapılmaktadır.
Edebiyat Kulübü kapsamında gerçekleştirilen 675 faaliyete 10.625 gencimiz katılmıştır.
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           Tarih Kulübü
 
Gençlerimizin tarihe olan ilgi ve yönelimleri doğrultusunda derinleşmeleri, Sosyal Bilimler Atölyesi ile destekleyerek  
hazırlayacakları projelerle tarihimizin önemli dönemlerini eğitici gezilerle tanımaları, toplumda tarihe olan ilgi ve 
alakanın artmasının sağlanması amaçlanmakta, buna dönük imkanlar hazırlanmakta ve çalışmalar yapılmaktadır.

Tarih Kulübü kapsamında gerçekleştirilen 158 faaliyete 1.945 gencimiz katılmıştır.
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           Bilim ve Teknoloji Kulübü 

Gençlerin aktif katılımı ile ülkemizde ve dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmelerin yakından takip edilmesi, 
bilimsel çalışmalara gençlerin ilgi duyup katılımlarının sağlanması amaçlanmaktadır. 
 
Kurum ve kuruluşlarla iletişime geçilerek İnovasyon Atölyesi kapsamında çalışmalar, etkinlikler yapılmakta ve 
projeler geliştirilmekte; bu projelerle ulusal ve uluslararası yarışmalara katılım sağlanmakta ve bu doğrultuda 
gençlerimize imkanlar hazırlanmakta ve sunulmaktadır. 

Bilim ve Teknoloji Kulübü kapsamında gerçekleştirilen 3.668 faaliyete 54.820 gencimiz katılmıştır.
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Grafikten mimarlığa, mühendislikten peyzaja kadar gençlerimizin ilgileri ve yetenekleri doğrultusunda 
belirleyecekleri alan üzerinde tasarım eğitimleri almaları, aldıkları eğitimler doğrultusunda uygulamalar yapmaları, 
bunları çevreyle ve iş dünyası ile paylaşabilmeleri amaçlanmakta, buna dönük imkanlar hazırlanmakta ve 
çalışmalar yapılmaktadır. 

Tasarım Kulübü kapsamında gerçekleştirilen 720 faaliyete 10.003 gencimiz katılmıştır.

          Tasarım Kulübü
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         Hukuk Kulübü
 
Gençlerimizin ülkemizin ve dünyanın gündemini oluşturan sorunlar başta olmak üzere, alanında uzman kişi ve 
kurumlarla işbirliği yapılarak hukuk alanındaki konular üzerine çalışmalar planlamaları, uygulamalar yapmaları, 
böylece kendilerini geliştirebilmeleri amaçlanmakta, buna dönük imkanlar hazırlanmakta ve çalışmalar 
yapılmaktadır.

Hukuk Kulübü kapsamında gerçekleştirilen 50 faaliyete 604 gencimiz katılmıştır.
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              El Sanatları Kulübü
 
Kültürlerin kişiliğinin en canlı ve anlamlı belgeleri olan el sanatları Anadolu’nun her bir karışında yüzyıllardır varlığını 
sürdürmüş ve halihazırda bütün canlılığıyla yaşayagelmektedir. Gençlerimizin, kültürümüzün bu unsurlarını 
tanımaları, unutmamaları, buna katkı sağlayabilecekleri çalışmaları gerçekleştirebilmeleri amaçlanmakta, buna 
dönük imkanlar hazırlanmakta ve çalışmalar yapılmaktadır.

El Sanatları Kulübü kapsamında gerçekleştirilen 7.193 faaliyete 104.979 gencimiz katılmıştır.
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             Kişisel Gelişim Kulübü
 
Kişisel Gelişim Atölyesi eğitimleriyle de desteklenerek gençlerimizin diksiyondan iletişime, liderlikten hitabete, 
genel görgü kurallarından protokol kurallarına kadar toplum içinde saygın bir birey olmasını sağlayacak 
uygulamalar planlamaları, bunları gerçekleştirebilecek etkinlikler düzenlemeleri amaçlanmakta, buna dönük 
imkanlar hazırlanmakta ve çalışmalar yapılmaktadır.

Kişisel Gelişim Kulübü kapsamında gerçekleştirilen 2.948 faaliyete 54.048 gencimiz katılmıştır.
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        Güzel Sanatlar Kulübü

Gençlerimizin ilgi duydukları;
Resim, 
Heykel,
Drama, 
Seramik, 
Tezhip, 
Hat, 
Peyzaj, 
Gölge Oyunu 

gibi alanlarda kendilerini hem bilgi hem de donanım olarak geliştirmek istedikleri eğitimleri planlamaları, uygulama 
yapmaları, toplumda yaptıkları ile kendilerini ifade edebilmeleri, böylece bir yandan kişisel gelişimlerine katkıda 
bulunmak bir yandan da kültürümüze katkı sağlayabilmeleri amaçlanmakta, buna dönük imkanlar hazırlanmakta 
ve çalışmalar yapılmaktadır. 

Güzel Sanatlar Kulübü kapsamında gerçekleştirilen 7.418 faaliyete 121.042 gencimiz katılmıştır.
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           Yöresel Halk Oyunları Kulübü
 
Gençlerimizin, kültürümüzün en önemli bileşenlerinden olan ve dünyada çeşitlilik ve kapsam bakımından en 
dikkat çekici folklorik unsurlardan olan Türk halk oyunlarını tanımaları, içinde barındırdığı kardeşlik duygusu, 
melodi, ritim ve hareket yapısı ile beden ve ruh gelişimlerine katkı sağlamaları, kültürel bir kimliğimiz olduğunun 
farkına varmaları amaçlanmakta, buna dönük imkanlar hazırlanmakta ve çalışmalar yapılmaktadır.

Yöresel Halk Oyunları Kulübü kapsamında gerçekleştirilen 3.047 faaliyete 54.563 gencimiz katılmıştır.
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          Müzik Kulübü

Gençlerimizin Türk İslam kültürünün ürettiği sesler ve enstrümanlar başta olmak üzere insanlık için evrensel bir 
dil olan müziğin dünya çapındaki önemli isimleri ve eserlerini tanıyabilmeleri, bu evrensel dilin farklı zaman ve 
kültürlerde geçirdiği değişim ve dönüşümleri, yorumları en azından kültür birikimi olarak bilmeleri, bu konularda 
gençlerimizin aktif katılımları ve çalışmaları ile katkı sağlayabilmeleri, yetenekleri doğrultusunda eser icra 
edebilmeleri amaçlanmakta, buna dönük imkanlar hazırlanmakta ve çalışmalar yapılmaktadır.

Müzik Kulübü kapsamında gerçekleştirilen 18.437 faaliyete 298.793 gencimiz katılmıştır.
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            Fotoğrafçılık Kulübü

Çevre, Medya ve Güzel Sanatlar Kulüpleri ile işbirliği içinde fotoğrafçılığa ilgisi olan gençlerimizin bu alanda 
kendilerini yetiştirmeleri, çevresine bu alandaki yetenekleri ve bilgileri ile katkı sağlamaları, fotoğrafçılığın tarihsel 
gelişimi ile ilgili çalışmalar yapabilmeleri amaçlanmakta, buna dönük imkanlar hazırlanmakta ve çalışmalar 
yapılmaktadır.

Fotoğrafçılık Kulübü kapsamında gerçekleştirilen 451 faaliyete 5.889 gencimiz katılmıştır.
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          Medya Kulübü

21. yüzyılın önemli bir gücü olan medyanın gençlerimizce doğru algılanması için;

Medya okuryazarlığı konusunda aktif katılım sağlayacakları programlar, faaliyetler, projeler geliştirmeleri, 
Aktif katılımı ile medyayı bilinçli okumalarına katkı yapmaları ve toplumsal hayata katkı sağlayıcı bireyler 
olmaları,
Medya iletilerini doğru algılayabilecek donanıma sahip olmaları ve zamanla iletiler üretebilmeleri, 
Yerel, ulusal ve uluslararası arenada medya alanında yetkin kişilerle gençlerimizin bir araya gelmelerinin 
sağlanması,

amacıyla imkanlar hazırlanmakta ve çalışmalar yapılmaktadır.

Medya Kulübü kapsamında gerçekleştirilen 73 faaliyete 847 gencimiz katılmıştır.
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           Sağlık Faaliyet Kulübü

Gençlerimizin temizlikten dengeli beslenmeye kadar toplumda her zaman öneminden hiçbir şey kaybetmeyen 
sağlık ile ilgili her türlü faaliyete etkin katılım sağmaları, bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık çalışmalarının 
gönüllü katılımcıları olmaları ve bu konuda yapılabilecek önleyici çalışmaları diğer kulüp ve akademi faaliyetleri 
ile işbirliği içerisinde gerçekleştirmeleri amaçlanmakta, buna dönük imkanlar hazırlanmakta ve çalışmalar 
yapılmaktadır. 

Sağlık Faaliyet Kulübü kapsamında gerçekleştirilen 340 faaliyete 6.498 gencimiz katılmıştır.
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        Uluslararası Çalışmalar Kulübü

Gençlerimizin hazırladıkları projelerle; 

Uluslararası alanda rekabet gücünü, 
Uluslararası topluma katkı ve katılımlarını,  
Gerek yurt dışında yaşayan gençlerimizle gerekse ülkemizde bulunan dünya gençleriyle diyaloglarını
artırmaları amaçlanmakta, buna dönük imkanlar hazırlanmakta ve çalışmalar yapılmaktadır.  

Uluslararası Çalışmalar Kulübü kapsamında gerçekleştirilen 41 faaliyete 928 gencimiz katılmıştır.
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        Proje Kulübü

Gençlerimize; 
Proje hazırlama, 
Sorun tespit edebilme, 
Hedef belirleyebilme, 
Süreç yönetimi, 
Değişim yaratma, 
Organizasyon yapabilme, 
Finansal ve teknik kaynakları kullanabilme, 
Görev paylaşımı yapabilme, 
Takım çalışması ortaya koyabilme, 
Planlamayı revize edebilme 

yetkinlik ve yeterlilikleri kazanmaları amaçlanmakta, buna dönük imkanlar hazırlanmakta ve çalışmalar 
yapılmaktadır.

Proje Kulübü kapsamında gerçekleştirilen 128 faaliyete 1.737 gencimiz katılmıştır.
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          Spor Kulübü
 
Gençlerimizin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda gençlik merkezlerimiz ve Bakanlığımızın diğer birimlerinin sunduğu 
bütün sportif çalışmaları tanımaları, bunlardan faydalanmaları, kendilerini uğraştıkları alanda geliştirmeleri ve 
bunlarla ilgili olarak toplumda sporun yaygınlaşması çalışmaları yapmaları amaçlanmakta, buna dönük imkanlar 
hazırlanmakta ve çalışmalar yapılmaktadır. 

Spor Kulübü kapsamında gerçekleştirilen 13.195 faaliyete 241.775 gencimiz katılmıştır.
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          Satranç Kulübü

Gençlerimizin, gençlik merkezlerimizin nezih ortamlarında yüzyıllar öncesine dayanan satrancı öğrenmeleri, 
amatör veya profesyonelce oynayabilmeleri, satrancın toplumda yaygınlaşabilmesi için çalışmalar yapabilmeleri 
amaçlanmaktadır. 

Satranç Kulübü kapsamında gerçekleştirilen 2.984 faaliyete 45.883 gencimiz katılmıştır.
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          Karikatür ve Mizah Kulübü

Gençlerimizin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda 
hayata dair konulara komik ve iğneleyici bir bakış 
açısıyla yaklaşabilmelerini sağlayacak uygulamalar 
yapabilmeleri  amaçlanmakta, buna dönük imkanlar 
hazırlanmakta ve çalışmalar yapılmaktadır.  

Karikatür ve Mizah Kulübü kapsamında gerçekleştirilen 
994 faaliyete 11.652 gencimiz katılmıştır.
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        Çevre Kulübü

Gençlerimizin etkin katılımı ile bütün varlık aleminin 
ortak yaşam alanı olan doğa ve çevreye ait her 
türlü soruna karşı bilinçli bir duruş sergilemeleri, 
bu konuda dünyada yaşanan küçük-büyük bütün 
sorunlara hassasiyetle yaklaşmaları, toplumda 
farkındalık oluşturma amaçlı söyleşi, seminer ve 
doğa yürüyüşleri gibi etkinlikler gerçekleştirmeleri 
amaçlanmakta, buna dönük imkanlar hazırlanmakta 
ve çalışmalar yapılmaktadır.

Çevre Kulübü kapsamında gerçekleştirilen 195 
faaliyete 2.025 gencimiz katılmıştır.
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       Gönüllülük Kulübü

Gençlerimizin hiçbir maddi karşılık beklemeden, toplumun yararına olduğu düşünülen bir hedefe ulaşmak için 
içinden gelerek ve doğru olduğuna inanarak gençlik merkezlerimiz etrafında gerçekleştirilebilecek her türlü faaliyeti 
planlamaları, tanıtmaları ve uygulamaları amaçlanmakta, buna dönük imkanlar hazırlanmakta ve çalışmalar 
yapılmaktadır. Gönüllülük Kulübü kapsamında gerçekleştirilen 1.366 faaliyete 13.588 gencimiz katılmıştır.
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       Merkezim Her Yerde 

Gençlik merkezi olmayan ilçe, kasaba, köy ve mahallelerdeki gençlerimize ulaşabilmek amacıyla hazırlanan 
“Merkezim Her Yerde” projesiyle gençlik merkezlerinde gerçekleştirilen faaliyetler, kendi mekan sınırlarının 
ötesine taşınmaktadır. 

Bu proje ile köylerde, okullarda, şehir merkezlerinde, alışveriş merkezlerinde; kısaca gençlerin olduğu her alanda 
bulunarak gençler arasında bir fırsat eşitliği sağlanmaktadır. 
Bu kapsamda gerçekleştirilen 5.571 faaliyete 480.194 gencimiz katılmıştır. 
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         Kıraathaneler Aslına Dönüyor

Kıraathanelerin eskiden olduğu gibi kitap 
okuyanların doldurduğu, okunulanların 
tartışıldığı, fikir alışverişlerinin yapıldığı 
canlı mekanlar haline getirilmesi 
amaçlanmaktadır. 

Bu kapsamda gerçekleştirilen 222 
faaliyete 2.382 gencimiz katılmıştır. 
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         Gençler Sabah Namazında Buluşuyor

Türkiye’nin dört bir yanında gençlerin sabah namazında bir araya gelerek manevi duygularını birlik ve beraberlik 
içinde yaşamalarının sağlaması amaçlanmaktadır. 

Bu kapsamda gerçekleştirilen 1.108 faaliyete 61.489 gencimiz katılmıştır. 
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            Çaya Geliyoruz

Akşamları gençlerimizin evine misafir olarak, gençlerimizin aileleri ile tanışılmakta, aile bireyleri ile dostluklar 
kurulmakta, bu sayede genç, aile, toplum ve devlet ilişkisinin güçlendirilmesine çalışılmaktadır. Bu kapsamda 
gerçekleştirilen 744 faaliyete 5.879 gencimiz katılmıştır. 
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           Gençlerin İyilik Ağacı

Gençlerin İyilik Ağacı, ülkemiz gençliğinin yerel ve evrensel sorunlara karşı duyarlılığının artırılması, toplumda 
iyiliklerin, güzelliklerin ve güzel davranışların teşvik edilmesi, sosyal sorunlara duyarlı ve bilinçli bir nesil 
yetiştirilmesi ve bu sorunların çözümünde aktif olarak yer almalarının sağlanması amacıyla yürütülmektedir. 

Gençlerin toplumsal sorumluluklarının artmasına katkı sağlamak adına sosyal dayanışma, çevre, sağlıklı yaşam, 
eğitim, sivil savunma,  güvenlik, kültür ve turizm gibi çeşitli kategorilerde ülkemiz genelinde toplamda 99.841 
genç bu faaliyetlere katılmıştır.
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          Kardeşlik

Mülteci kamplarındaki gençlerin toplumsal 
entegrasyonu ve uyum sürecini dil eğitimleri, 
sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetler aracılığı ile 
destekleyerek sosyal hayata aktif katılımlarını 
sağlamak amaçlanmaktadır. 
 
Gençlik liderlerinin gönüllü olarak mülteci 
gençlerle eğitim çalışmalarına katılmaları ve 
bu sayede kazanacakları bilgi ve deneyimleri 
bölgelerinde yapılacak yerel çalışmalarda 
kullanmaları sağlanacaktır. 

Her Gençlik Merkezinin 
Bir Yetim Kardeşi Olsun

Gençlik merkezlerindeki üye gençlerimiz tarafından bir yetimin aylık ihtiyacının karşılanması, onların hayata 
kazandırılması, eğitim ve sosyal yönden desteklenmesi hedeflenmektedir. 
 
Gençlik merkezlerimizin sahiplendiği yetim kardeşlerimiz belirli dönemlerde gençlik merkezlerimizde misafir 
edilmektedir.
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             Genç Dönüşüm 

Daha önce herhangi bir şekilde kullanılmakla beraber yıpranmamış, eskimemiş, kullanılabilir durumdaki 
kırtasiye malzemelerinin özellikle köylerimizdeki ihtiyaç sahibi öğrenci kardeşlerimize ulaştırılarak ihtiyaçlarının 
karşılanmasına çalışılmaktadır. 

Bu sayede yaklaşık 3.500.000 malzeme toplanarak köylerdeki öğrenci kardeşlerimize ulaştırılmıştır. 
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Gençlik kamplarına katılan gençlerin ulaşım, 
konaklama ve yemek ihtiyaçları Bakanlığımızca 
karşılanmakta ve kampa katılan gençlere kamp 
dönemi boyunca seyahat ve sağlık sigortası 
yapılmaktadır.

2017 yılı yaz gençlik kampları, 11 Haziran – 21 Eylül 
2017 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş olup, kamplara 
12-22 yaş grubundan gençler katılmıştır. Kamplara 
başvurular internet üzerinden yapılmaktadır. 

Gençlik kampları, gençlerimize gelişimleri için her türlü katkıyı sunmak; özgüven duygusu ve planlı yaşam 
alışkanlığı kazanımına destek olmak; milli, kültürel , etik ve insani değerler konusunda farkındalığını artırmak 
amacıyla düzenlenen organizasyonlardır.

2017 yılında 17 mavi, 18 yeşil ve 1 çadır kampı olmak üzere toplam 36 kamp tesisinde gençlere kendilerini 
geliştirme ve birbirleriyle kaynaşma imkanı sunulmuştur.

Gençlik Kamplarına ülkemizin doğusu, batısı, kuzeyi 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.

GENÇLİK KAMPLARI
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Geçen yıl 15 Temmuz’da yaşanan hain darbe girişimi nedeniyle kamplara gidemeyen gençler arasından bu yıl 
başvuranlarla birlikte, şehit ve gazi yakınlarının kamplara doğrudan katılımları sağlanmıştır. 

Dar gelirli ailelerin çocukları ile eğitim-öğretim döneminde takdir belgesi alan gençlerimize kampa katılımda 
öncelik verilmektedir. 2017 yılında 110.250 gencimiz kamplarımızdan yararlandırılmıştır.
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Gençlik kamplarımız, mavi ve yeşil kamplar olarak gençlerimize hizmet vermektedir. 

Mavi kamplarımızda; futbol, basketbol, voleybol, badminton, yüzme, yat gezisi, sokak oyunları, sosyal 
ve kültürel geziler, tiyatro, müzik, kitap okuma etkinliği, halk oyunları, el sanatları faaliyetleri ve eğitim 
seminerleri yer almaktadır. 

Yeşil kamplarımızda; futbol, voleybol, basketbol, kano, dağ bisikleti, oryantiring, okçuluk, binicilik, mini 
golf, paintball, rafting, tırmanma duvarı, sokak oyunları, sosyal ve kültürel geziler, tiyatro, halk oyunları, el 
sanatları faaliyetleri ve eğitim seminerleri yer almaktadır. 
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  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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GENÇLİK KAMPLARINDA VERİLEN EĞİTİMLER

Tarihimizde Büyük Şahsiyetler - Tarihe İz 
Bırakanlar Dış Politika

Milli Değerlerimiz Milli Mücadele

Sosyal Medya Nedir Sakarya ve Çanakkale Nesli

Yakın Tarihimizde Neler oldu Bağımlılıkla Mücadele ve Sağlıklı Hayat

Empati Atölyesi Hayırseverlik

İnovasyon Atölyesi İstanbul’un Fethi – Fetih Ruhu

Edebiyat ve Şiir Sohbetleri Sarıkamış Destanı

Madde Bağımlılığı Fedakarlık

Adet ve Geleneklerimiz Hz. Peygamberin Örnek Ahlakı

Ahlaki ve İnsani Değerler Vatan Sevgisi

Görgü Kuralları Tarihimizden Örnek Olaylar
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GENÇLİK KAMPLARINDA 
DÜZENLENEN SOSYAL FAALİYETLER

Tiyatro, Halk Oyunları

Müzik, El Sanatları, Kitap Okuma

Arkadaşlık Dostluk İlişkileri

Kişisel Gelişim Programları

Liderlik

Kendine Güven

Kendini İfade Edebilme

Problem Çözme

Sorumluluk Alabilme

Motivasyon

Cesaret

Gönüllülük ve Yardımlaşma

Paylaşma
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GENÇLİK KAMPLARINDA DÜZENLENEN 
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
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GENÇLİK KAMPLARINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ATÖLYE 
ÇALIŞMALARI

Tarih Atölyesi (Tarihe İz Bırakanlar)

Empati Atölyesi

Sosyal Medya Atölyesi

Yakın Tarih Atölyesi

Değerler Atölyesi

İnovasyon Atölyesi

Ateş Başı Sohbetleri
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GENÇLİK KAMPLARINDA YAPILAN 
KÜLTÜR VE DOĞA GEZİLERİ

Abant, Gölcük, Yedigöller

Köprülü Kanyon, Tahtalı Teleferik

Manavgat, Düden Şelalesi

Akdamar Adası, Van Kalesi

Olympos, Phasilis, Tekirova

Muradiye Şelaleri

Safranbolu, Tokatlı Kanyon

Güzelçamlı Milli Parkı

Selçuk-Efes Antik Şehri

Mudurnu, Safranbolu, Ilgaz

Sümela Manastırı

Uzungöl Yaylası

Harbiye Şelaleleri, Payas Kalesi

Titus Kaya Tüneli

Konya-Mevlana, Tuz Gölü

Kastabala Antik Şehri

Aslantaş Açık Hava Müzesi

Cennet ve Cehennem Mağaraları

Farklı Temalarda Gerçekleştirilen Gençlik Kampları
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Farklı Temalarda Gerçekleştirilen Gençlik Kampları

Sosyal Uyum ve Gençlik Katılımı projesi kapsamında Türk ve Suriyeli gençler arasında kardeşlik bağlarını 
güçlendirmek ve ümmet bilinciyle hareket etmenin önemini vurgulamak amacıyla sosyal uyum kampı 
gerçekleştirilmiştir. 

Kampta sportif, sanatsal, kültürel ve eğitsel faaliyetlerle bu gençler desteklenmekte ve aynı zamanda Türkçe dil 
kurslarına ihtiyaç duyan gençlere merkezlerimizde Türkçe dil kursları düzenlenmektedir.  

      Eğitim-Öğretim Dönemi Gençlik Kampı

Gençlik kamplarının yıl boyunca kullanılmasını 
sağlamak amacıyla, 9 ve 10 uncu sınıflara 
giden öğrencilere yönelik olarak 03 Mart - 08 
Mayıs 2017 tarihleri arasında 8 kamp tesisinde 
Eğitim-Öğretim Dönemi Gençlik Kampı 
düzenlenmiştir.Kampın her dönemi, cuma 
günü başlayıp pazartesi günü öğleden sonra 
tamamlanmaktadır. 

Eğitim-Öğretim Dönemi Gençlik Kamplarımıza 
2017 yılında toplam 20.250 gencin katılımı 
sağlanmıştır.

       Sosyal Uyum Kampı
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            Kariyer Kampı

Ortaöğretimi tamamlamış fakat yükseköğrenime devam etmeyen, bununla birlikte iş hayatında da herhangi 
bir faaliyette bulunmayan gençlere yönelik bir kamp olan Kariyer Kampında hedefimiz; gençlerimize bir hayat 
rehberliği sunabilmek, ellerindeki seçeneklerine bir yenisini ekleyebilmek ve yürüyecekleri yola ışık tutabilmektir. 
Düzenlenen kariyer kampına 440 gencin katılımı sağlanmıştır.

          Baba-Oğul, Anne-Kız Kampı

Gençlerimizin milli, sosyal, kültürel değer ve normları edinip 
benimsemeleri ve ebeveynleri ile aile içi iletişimlerini geliştirmeleri 
amacıyla “Baba-Oğul, Anne-Kız” kampları düzenlenmiştir. 
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Kamplara 13-18 yaş aralığındaki gençler, ebeveynleri ile birlikte Bakanlığımızın kamp tesislerinde misafir edilmiştir. 
Kamplara dört ayrı dönemde toplam 820 kişi katılmıştır.

Baba-Oğul, Anne-Kız Kampları ile;
Gençlerin ebeveynleri ile ilişkilerinin geliştirilmesi,
Aile içi iletişimlerinin güçlendirilmesi,
Sosyal ve kültürel gelişimlerinin desteklenmesi,
Bireysel gelişimlerine katkıda bulunulması 

amaçlanmıştır.
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       Anadolu’nun Kandilleri Kampı

Türkiye’nin kırsal bölgelerinde yaşayan gençlerin ekonomik 
ve sosyal hayatta yer almalarına engel olan faktörlerin ortadan 
kaldırılarak, hayat seviyelerinin toplumda kabul edilebilir bir 
düzeye getirilmesi ve bu sayede toplumsal bütünleşmenin 
sağlanması amacıyla gerçekleştirilen “Anadolu’nun 
Kandilleri” isimli projeye 4 ayrı dönemde köylerde yaşayan 
872 gencin katılımı sağlamıştır.

Proje kapsamındaki ortak kamp programlarında

Birlikte Yaşama ve Kardeşlik, 
Vatan Sevgisi, 
Değerler Eğitimi,
Kültürümüzde Hz. Peygamber Sevgisi 

başlıklarında eğitimler düzenlenmiştir. 

Kampta eğitimlerin yanı sıra boş zamanların değerlendirilmesi adına çeşitli etkinlikler planlanmış olup bu kapsamda 
halk oyunları, ebru, tiyatro, müzik, paintball, okçuluk ve spor aktiviteleri ile de kamp programı zenginleştirilmiştir.

       Ramazan Kampı

Gençlerin gençlik kamplarında Ramazan ayının 
manevi atmosferini teneffüs edebilmelerini sağlamak 
amacıyla Ramazan Kampları düzenlenmiştir. 
Gerçekleştirilen kamplara 3.152 genç katılmıştır. 
 
Ramazan ayının güzelliklerini gençlik kamplarında 
da yaşayan gençlerimiz, çeşitli eğitimlerin yanı sıra 
kamp aktiviteleriyle birlikte eski Ramazanlar tadında 
bir kamp dönemi geçirmişlerdir. Bu kamplarda, 
Ramazan ayına dair geleneklerimizin yeniden 
hatırlatılması ve yaşatılması sağlanmıştır.
  



139

            Kitap Okuma Kampı

Gençlerimize kitap okumayı bir alışkanlık olarak kazandırmak ve gençlerimizin kitapları sevmelerini sağlamak 
amacıyla düzenlediğimiz kampa 352 genç katılmıştır. 
 

            Mutluluğu Kaydet Kampı

Suça karışmış gençlerin kaynaşmasının sağlanması, gençlerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılımının 
artırılması, kampın çevresindeki tarihi ve turistik yerlerin görülmesi amacıyla düzenlenen kampa 80 gencimiz 
katılmıştır.



140

               Üstün Yetenekliler Kampı

Öğrenim hayatını sürdüren üstün yetenekli 
gençlerimiz, yoğun geçen okul döneminin ardından 
bir arada hem eğlenme hem de öğrenmeye devam 
etme fırsatı bulmuşlardır. 

10 Ağustos – 24 Ağustos tarihleri arasında 
düzenlenen kampa 968 kampçı katılmıştır.
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           Uluslararası Gençlik Kampı

Türk Konseyi üye ülkelerinden gençleri bir araya getiren Uluslararası Gençlik Kampı 13 - 28 Ağustos tarihleri 
arasında gerçekleştirilmiştir. 

Kampa toplam 440 gencimiz katılmıştır.

          Engelli Gençler Kampı

Engelli gençlerin sosyal hayatın içinde daha aktif yer almalarının sağlanması amacıyla dört dönem halinde 
düzenlenen kampa 1.200 engelli gencimiz katılmıştır.

Engelli kamplarının hedefi engelli gençlerimizin sosyal hayata daha aktif katılımlarını sağlamaktır. 
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           Sinema Kampı 

Ülkemizin sanat ve kültürünü milli bir bilinçle icra edecek gençlerin yetişmesine katkıda bulunmak, sanat ve 
sinemaya yetenekli gençlerin erken yaşta tespiti ile imkânı olmayan gençlere fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla, 
geleceğin sinemacıları Mersin-Silifke Fatih Sultan Mehmet Gençlik Kampı’nda yetiştirilmektedir. 

 

Kampa katılan gençler, film yapımından 
yönetmenliğe, oyunculuktan senaryo yazarlığına, 
kurgudan montaj tekniklerine kadar birçok alanda 
uygulamalı sinema eğitimi almışlardır.
Hayata geçirilen Sinema Kampı, insanı merkez 
alarak, gençlerin sinema, tiyatro, edebiyat, fotoğraf 
ve müzik gibi sanat alanlarında ilerlemesini 
amaçlamaktadır.

Sinema kampı ile gençlerin, yeteneklerini geliştirmesi, 
tarihi ve kültürel mirasımızın aktarılmasında 
sinemanın önemini kavramaları ve bu amaçla 
gerçekleştirilecek özellikle belgesel, kısa film ve klip 
gibi sanatsal eserler üretmeyi hedefleyen bir ekibin 
parçası olmaları hedeflenmektedir.
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Söz konusu kampta, film yapımı ve yönetmenlik, kamera önü oyunculuk, sinema ve sahne sanatları, senaryo 
yazım ve teknikleri, yaratıcı fikir ve yazarlık, sinematografi ve görüntü yönetmenliği, kurgu ve montaj teknikleri, 
yaratıcı drama, kişisel gelişim ve diksiyon konularında 300 gencimize 5 haftalık eğitim programı gerçekleştirilmiştir.
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           Türk Konseyi Uluslararası Gençlik Kampı

Türk dili konuşan ülkeler arasında kültürlerarası diyalog kurmak ve gençlik politikaları alanındaki en 
iyi uygulamaları, gelişmeleri ve yenilikleri paylaşmak amacıyla 10-16 Temmuz 2017 tarihleri arasında 
Kazakistan’da “Türk Konseyi Uluslararası Gençlik Kampı” gerçekleştirilmiştir. 
Söz konusu kampa 10 kişilik bir heyetin ülkemizden katılımı sağlanmıştır.

           Kıbrıslı Gençler Çanakkale’de 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 okumak ile Kıbrıslı 
gençlerin milli ve tarihi değerlerimizi benimseyerek 
yetişmelerine katkı sağlamak amacıyla Çanakkale 
Kampı gerçekleştirilmiştir. 

Gerçekleştirilen kampa Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti vatandaşı 5.264 genç katılmıştır. Bu 
faaliyet ile iki ülke arasındaki bağların ne denli güçlü 
ve birbirinden ayrılmaz olduğu bir kez daha ortaya 
koyulmuştur.
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          Tematik Gençlik Kampları

Gençlerimizin kendine güvenen bireyler olmalarını sağlamak, 
atacakları adımlarda onlara yol göstermek ve onları yeni ufuklara 
taşımak amacıyla bir eğitim ve hareketlilik projesi olarak 2017 yılı 
içerisinde çeşitli temalarda gerçekleştirilmiştir. 

Bu temalar:

Besicilik ve Sütçülük,
Çiçek Yetiştiriciliğİ,
Seracılık ve Organik Tarım.
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Proje kapsamında Mersin ve Antalya’da Seracılık 
ve Organik Tarım Kampı, Balıkesir’de Besicilik ve 
Sütçülük Kampı, Yalova’da Çiçek Yetiştiriciliği Kampı 
gerçekleştirilmiştir.

Projeye her tema için 18-29 yaş aralığındaki genç 
çiftçiler ve ilgili temalara ilgi duyan gençler arasından 40 
katılımcı seçilmiştir. Katılımcı seçiminde, kırsal kesimde 
yaşayan gençlere öncelik verilmiştir. 

Her bir temaya ilişkin program 5 gün sürmekte olup proje 
kapsamında gençlere, tema konusu üzerinde teorik ve 
pratik anlamda detaylı bilgiler verilmiştir.
 
Gençlerin üretim yöntemlerinde bilinçlenmelerini 
sağlayıcı eğitimler verilmesi, ilgili alanda sunulan kredi 
ve diğer destek hizmetlerinin tanıtımı, bu alana ilişkin 
hizmet veren kamu ya da özel sektör tesislerinin ziyaret 
edilmesi, örnek bir işletmede pratik yapılması programın 
temelini oluşturmaktadır.

Böylelikle gençlerimizin belirlenen alanlara yönelik 
bilgilerini artırılmış, aynı zamanda yaşadıkları 
bölgelerde geçimlerini temin edecek faaliyetlere teşvik 
edilmeleri sağlanmıştır.
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       Kamp Ateşi Sohbetleri

Gençlik merkezleri, gençlik kampları ve gençlere yönelik projelerde gençlerin doğayı tanımalarını ve doğada 
zaman geçirmelerini sağlayacak faaliyetler düzenlemek amacıyla 29 Temmuz - 18 Eylül 2017 tarihleri arasında 
akademisyenlerin gençlere bilgi birikimlerini aktarmalarını sağlamak için farklı illerdeki 10 gençlik kampında 
Kamp Ateşi Sohbetleri programları yapılmıştır.
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Başta gençlik merkezlerimiz, gençlik kamplarımız 
ve yurtlarımızda olmak üzere gençlerimize, gençlik 
çalışanlarımıza, antrenörlerimize, il, ilçe ve gençlik 
merkezi müdürlerimize bağımlılığın her türüyle 
mücadele hakkında seminer ve eğitimler verilmekte, 
bağımlılıkla mücadele hakkında gerçekleştirilen 
programlara ve projelere destek verilmektedir. 

Bağımlılıkla mücadele konusunda gerçekleştirilen çalışmalardan bazıları şunlardır:

13 İlde (İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Mersin, Antalya, Konya, Kırıkkale, Diyarbakır, Samsun, 
Erzurum ve Ordu) Bakanlığımız gençlik merkezlerinde gençlerimizi bağımlılığın her türüyle mücadele 
hakkında bilgilendirmek amacıyla bağımlılıkla mücadele kapsamında “Danışma Birimlerimiz” kurulmuştur.
Danışma Birimlerinin ülke genelindeki tüm gençlik merkezlerimizde yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.
Danışma Birimlerinde görev alan 36 gençlik liderine ve KYK’da görevli 6 psikolog ve sosyolog olmak üzere 
toplam 42 kişiye (formatör) eğitici eğitimi verilmiştir. 
Bağımlılıkla mücadele kapsamında;
Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürleri, Gençlik Merkezi Müdürleri, Gençlik Liderleri, SGM İl Veri Kontrolörleri 
ve Veri Hazırlayıcıları, KYK Yurt Müdürleri, KYK Psikolog ve Sosyal Çalışmacılar, KYK İl Veri Kontrolörleri ve 
Veri Hazırlayıcıları olmak üzere toplam 2.766 personele farkındalık eğitimi verilmiştir. 

 
Ayrıca; 

10-20 Kasım tarihlerinde 625 gençlik lideri,
21-24 Kasım tarihlerinde 100 gençlik lideri, 
20-25 Kasım tarihlerinde 236 gençlik merkezi müdürü ve koordinatör müdür, 
23-25 Kasım tarihlerinde 68 il müdürü,

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI
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Böylelikle 2017 yılında 6.011 kişiye bağımlılıkla mücadele eğitimi 
verilmiştir.

Bununla birlikte;
Gençlik merkezlerinde 2.287.000 gencimize,
Gençlik kamplarımızda 95.987 gencimize,
Yurtlarımızda 67.260 gencimize,
Sporcu Eğitim Merkezlerinde 123.524 kişiye, 
Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezlerinde uyuşturucu ile mücadele 
konusunda 163 antrenöre,
75 ilde gerçekleştirilen Şehirler ve Kültürler Projesi kapsamında 
62.739 gencimize,
57.876 gencimize seminerler aracılığıyla 

farkındalık eğitimleri verilmiştir.

Sporcu, yönetici, spor yazarı, dizi ve sinema yapımcısı, sanatçılar 
ve akademisyenlerin katılımıyla “Uyuşturucu ile Mücadele Önleme, 
Koruma ve Rehabilitasyon Çalıştayı” gerçekleştirilmiştir.

Diğer taraftan gençlerimizi alkol, uyuşturucu, sigara gibi zararlı 
alışkanlıklar ile madde bağımlılığından korumak ve bu konuda bir 
bilinç oluşturmak amacıyla 454 gencin katılım sağladığı Genç Yeşilay 
Kampı düzenlenmiştir.

 

27 Kasım - 06 Aralık 2017 tarihleri arasında 648 kamp lideri ve 13 - 17 Aralık 2017 
tarihleri arasında 1.526 antrenöre bağımlılıkla mücadele farkındalık eğitimi verilmiştir.                                                                                                                                     
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Bunun yanında; Gençlik Projeleri Destek Programı 
ile bağımlılıkla mücadeleyi öngören projelere önemli 
bir destek verilmektedir. Program kapsamında 
bağımlılıkla mücadeleye ilişkin projelere daha 
önce “Sosyal Uyum” başlığı altında yer verilmekte 
iken, konuya verilen öneme istinaden “Bağımlılıkla 
Mücadele” başlığı oluşturulmuş ve bu temaya 
yönelik projeler öncelikli olarak desteklenecek 
projelere kapsamına alınmıştır.

Bağımlılıkla Mücadele temalı 204 projeye 17.494.684 
TL destek sağlanmıştır.

2012 yılında 5 projeye 700.580 TL
2013 yılında 13 projeye 1.667.604 TL
2014 yılında 121 projeye 10.776.500 TL
2015 yılında 34 projeye 2.440.000 TL
2016 yılında 31 projeye 1.910.000 TL 

        Spor ile Hayata Bağlan

Bağımlılıkla mücadele kapsamında riskli bölgeler 
belirlenerek bu bölgelerdeki gençlerin sporla ilgili 
hale gelebilmeleri, spora vakit ayırmayan ya da bu 
konuda farkındalığı olmayan gençlerin vatanına, 
milletine bağlı, yaşadığı topluma faydalı, zararlı 
alışkanlıklardan uzak, sağlıklı bireyler olarak 
yetişmesine katkı sağlanması hedeflenmektedir. 
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Bu kapsamda Altındağ bölgesinde yer alan spor kulüplerinin oluşturduğu futbol takımları 3 ay süreyle 
antrenmanlarını yapacak ayrıca 18 takımın yer aldığı turnuvada mücadele edeceklerdir. Takımlara spor malzemesi 
desteği verilirken ayrıca dezavantajlı bölgelerden seçilen çocukların ailelerine de gıda yardımları yapılacaktır. Bu 
sayede ailelerin çocuklarının spor yapmasını daha fazla teşvik etmesi beklenmektedir.

Etkinlik Aralık 2017’de başlamış olup Mart 2018’de tamamlanacaktır.

Projenin açılışında Gençlik ve Spor Bakanlığı bürokratları ile veteran futbolculardan oluşan karma futbol takımı, 
Altındağ’daki spor kulüplerinin yöneticilerinden oluşan takımla gösteri maçında karşı karşıya gelerek hayata 
geçirilen projeye ve bağımlılıkla mücadele konusuna dikkat çekmişlerdir.
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Bağımlılıkla Mücadele Kapsamında 
Hayata Geçirilecek Projeler

            Bağımlı Olma Sporcu Ol

İl ve ilçe müdürlüklerimiz ile spor 
federasyonlarımızın da katkısıyla riskli ve 
dezavantajlı durumdaki gençleri spor ile 
kazanmak amacıyla düzenlenecek olan proje 
kapsamında;

Riskli bölgelerin tespit edilmesi,
Paydaşların tespit edilmesi,
Sportif branşların seçimi,
Gönüllü, duyarlı antrenörlerin belirlenmesi,
Antrenör ve aile eğitimi,
Tesis ve malzeme ihtiyaçlarının belirlenmesi 

gibi çalışmalar gerçekleştirilecek ve ihtiyaç 
duyulan tüm destek Bakanlığımızca 
sağlanacaktır.

                Sokaklar Bizim

İl ve ilçe müdürlüklerimiz ile ilgili kurumların iş birliğinde uygun 
olan okul bahçeleri ile sokakların gençler için spor ve oyun 
oynamalarına uygun hale getirilmesi amacıyla;

Riskli bölgelerin tespit edilmesi,
Paydaşların belirlenmesi,
Okul bahçesi ve uygun alanların tespit edilmesi,
Alana uygun sportif oyunların tespit edilmesi,
Çalıştırıcıların belirlenmesi ve eğitilmesi,
Malzeme ihtiyaçlarının belirlenmesi 
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         Maddeye Değil Manaya Bağlan 

Camilerin uygun olan bölümlerinin gençlik lokaline dönüştürülerek gençlerin sosyalleşmesi ve sportif, sanatsal 
ve kültürel faaliyetler yapmasına imkan sağlanması amacıyla;

Riskli bölgelerin tespit edilmesi,
Paydaşların tespit edilmesi,
Çalışma yapılmasına uygun camilerin belirlenmesi,
Alana uygun sportif ve kültürel çalışmaların belirlenmesi,
Çalışmalara destek verecek personelin belirlenerek eğitilmesi,
Malzeme ihtiyaçlarının belirlenmesi 

gibi çalışmalarla gençlerimizin doğru alanlara yönlendirilmesi sağlanacaktır.

         Gençlik Bizim

Her alandaki gençlere ulaşmak için büyük ölçekli organize 
sanayi bölgelerinde gençlik lokalleri açarak gençlerin sportif, 
kültürel ve sanatsal faaliyetler yapmasına imkan sağlamak 
amacıyla gerçekleştirilecek projedir.

çalışmaları gerçekleştirilecek ve Bakanlığımızca verilecek 
desteklerle gençlerimiz spora ve oyuna yönlendirilerek zararlı 
alışkanlıklardan uzak durmaları sağlanacaktır. 
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GENÇLİK HAFTASI VE ANMA ETKİNLİKLERİ

     19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 81 il ve KKTC’den gelen 164 temsilci gencimiz ile 10 bin vatandaşımızın 
katılımıyla 15 ve 19 Mayıs tarihlerinde Anıtkabir’de resmi törenler icra edilerek gerçekleştirilmiştir. 

Program kapsamında Aslanlı Yoldan Anıtkabir’e yürünmüş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Mozolesine çelenk 
bırakılmıştır. Resmi törenlere ek olarak Ankara merkez olmak üzere 81 ilde çeşitli sportif ve kültürel aktiviteler 
düzenlenmiştir.

Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yurdun dört bir yanındaki sportif, kültürel ve sanatsal faaliyetlerle 
kutlanmıştır. 
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         Gençlik Haftası

15-21 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Gençlik Haftası’na katılmak 
üzere 81 il ve KKTC’den 164 temsilci genç Ankara’ya getirilmiştir. 

Temsilci gençler Ankara’da, Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor 
Bayramı kapsamında Anıtkabir’de düzenlenen programlara iştirak 
etmiş olup, 19 Mayıs günü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip ERDOĞAN başta olmak üzere devlet büyüklerimizce kabul 
edilmiştir. 

Ankara’nın tarihi ve kültürel yerlerini ziyaret eden temsilci gençler 
Bursa ve Çanakkale’de ecdadımızı yad ederek programını 
tamamlamıştır.
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    Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı ve Yürüyüşü

Tarihimizde Sarıkamış Şehitleri olarak yer alan Sarıkamış’taki Allahuekber Dağlarında kara kışa yenik düşerek 
şehit olan atalarımızın zor şartlar altında göstermiş olduğu fedakarlıklardan yola çıkarak, farkındalık oluşturmak 
ve vatan savunması uğrunda çekilen sıkıntıları yerinde göstermek amaçlanmıştır.

Sarıkamış Harekatı’nın 102’inci yıldönümü nedeniyle 8 Ocak 2017 tarihinde Sarıkamış Şehitlerinin yürüdükleri 
güzergahta, eksi 25 derecede, binlerce gencin katılımıyla anma yürüyüşü gerçekleştirilmiştir. 

Aynı vakitte 81 ilde onbinlerce gencin katılımıyla Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü gerçekleştirilerek 
ecdadımıza vefa duygusu yaşatılmıştır.
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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 2017 tarihinde “Vefa 
Yürüyüşü” düzenlenmiştir. 

Türkiye’nin 81 ilinden gençler Çanakkale Kocadere Mevkiinde bir araya gelerek çeşitli kültürel etkinliklere 
katılmaktadır. 25 Nisan sabahı gün ağarmadan kalkan gençler, 57. Alayın kahraman şehitleri gibi güne yarma 
çorbasından ibaret bir öğünle başlamakta ve sabah namazı sonrasında Kocadere’den Conkbayırı’na her adımı 
tarihin bir başka şanlı hatırasını anlatan yürüyüşü gerçekleştirmektedirler.  
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Gençlerin, milli ve kültürel değerlere bağlılığının 
sağlanması, tarih bilinçlerinin pekiştirilmesi, vatan 
ve millet sevgilerinin artırılması amaçlanmaktadır. 

Bu kapsamda; 80 ilde ve Çanakkale’de 57. Alay 
Vefa Yürüyüşü gerçekleştirilmiş olup yürüyüşe ülke 
genelinde yaklaşık 55.000 kişi katılmıştır. 
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        30 Ağustos Zafer Bayramı

Kurtuluş Savaşında gösterdikleri kahramanlıklarla destanlaşan 30 Ağustos Meydan Muharebesi şehitleri başta 
olmak üzere tüm şehitlerimizi yad etmek için her yıl olduğu gibi bu yıl da 25 Ağustos’ta Afyonkarahisar’da bin, 30 
Ağustos’ta Kütahya’da 5 bin gencimizle vefa dolu programlar gerçekleştirilmiştir. 

Gençlerimizin, milli değerlere bağlılığının sağlanması, tarih bilinçlerinin pekiştirilmesi, vatan ve millet sevgilerinin 
arttırılması amaçlanmıştır. Bu kapsamda düzenlenen etkinliklere bayram arifesine denk gelmesine rağmen, 
vatandaşlarımız da yoğun ilgi göstermiş ve 15 bin kişi katılmıştır.
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           Anadolu’nun Kapısı Malazgirt

26 Ağustos 1071 tarihinde kazanılan ve Anadolumuzun kapılarını Türklere açan Malazgirt Muharebesinin 946. 
yıldönümü anısına, tarihi, milli ve kültürel değerlerimizi gençlere daha etkin şekilde tanıtmak amacıyla; 26 Ağustos 
2017 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN ve 10 binlerce gencimizin katılımlarıyla Muş 
Malazgirt’te sportif yarışmalar, söyleşiler, konferanslar düzenlenerek Anadolu kapılarının açılışındaki heyecanın 
gençlerimize yaşatılması sağlanmıştır. 
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GENÇLİK FAALİYETLERİ

      Gençler; Anadolu Tarihini, Kültürünü Öğreniyor

Şehirler ve Kültürler – Yörelerimiz programı kapsamında 81 ilde düzenlenmekte olan programlar ile 14-29 yaş 
grubu gençlerden özellikle kırsalda yaşayan ve dezavantajlı olanların tarihi ve kültürel yönden zengin çevre iller 
ile kendi il ve ilçelerini daha yakından tanımaları, buralarda yaşayan akranları ile tanışmaları ve gençler arasında 
diyalogun artırılmasına katkı sağlanması amaçlanmıştır. 

Gençler bir gün boyunca merak ettikleri ve daha önce görme fırsatı elde edemedikleri kendi yörelerini ziyaret 
etmekte ve yaptıkları gönüllülük faaliyetleri ile öncelikle kendilerinde daha sonra da yaşadıkları çevrede farkındalık 
oluşmasını sağlamaktadırlar. 

Bu kapsamda; 

Huzurevi, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezinde 
yaşlılarımızı ziyaret, 
Engelsiz yaşam merkezi ziyaretleri, 
İlkokullarda çocuklarla çeşitli aktiviteler, 
Köy okulu ve anaokulu duvarı boyama, 
İşitme engelliler okulunu ziyaret ve çocuklarla çeşitli 
aktiviteler, 
Toplanan kitaplar ile dezavantajlı okullarda kütüphane 
kurulumu, 
Suriyelilerin eğitim gördüğü okulları ziyaret, 
Çevre temizliği, 
İllerdeki manevi yerlerin ziyareti, 
Fidan dikimi, 
Yöre halkını ziyaret, 
Dezavantajlı ailelerin ziyaret edilmesi 

gibi gönüllülük faaliyetleri düzenlenmiştir.
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Engelli gençler, suça sürüklenen hükümlü gençler, sevgi ve çocuk evlerinde kalan gençler de projeye katılmışlardır. 



169

Proje kapsamında; huzurevi, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerini ziyaret, çevre temizliği, fidan dikimi, yöre 
halkını ziyaret, dezavantajlı ailelerin ziyaret edilmesi gibi gönüllülük faaliyetleri düzenlenmiştir. 

Projeye 85.082 gencin katılımı sağlanmıştır.
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          Şehirler ve Kültürler-Avrupa

Ulusal Gençlik ve Spor Politikası Belgesi’nin “Uluslararası Alanda Gençlik ve Kültürlerarası Diyalog” başlıklı temel 
politika alanındaki hedefleri gerçekleştirmek üzere Avrupa’da yaşayan soydaş gençlerin ülkemizi, kültürümüzü 
yakından tanımaları ve ülkemizle, kültürümüzle olan bağlarının güçlendirilmesi amacıyla “Şehirler ve Kültürler- 
Avrupa” projesi uygulamaya konulmuştur.

13-20 Kasım 2017 tarihlerinde 2 dönem halinde uygulanan projeye 82 katılımcı iştirak etmiştir. Proje kapsamında 
Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden gelen katılımcılar ile İstanbul, Bursa ve Çanakkale illerinde programlar 
gerçekleştirilmiştir.

Proje ile Avrupa’da yaşayan soydaşlarımızın ülkemizin, milli ve kültürel değerlerimizin yerinde tanıtılması ve 
anlatılması sağlanmıştır. Avrupa’nın farklı bölgelerinde yaşayan soydaşlarımızın birbirlerini tanımalarına, 
aralarında kültürler arası etkileşimi sağlamaya yardımcı olmuştur. 

Yaşadıkları bölgelerde uzak kaldıkları Türk kültürünü, ülkemizin daha önce görme fırsatı yakalayamadıkları 
yörelerini görme şansı elde etmişlerdir.
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Katılımcılar; 

Panorama 1453 Tarih Müzesi, 
İstiklâl Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy’un kabri, 
Eyüp Sultan Camii, 
Topkapı Sarayı, 
Ayasofya Müzesi, 
Sultanahmet Camii,
Gelibolu Yarımadası, 
Topçu Tabyaları,
Seyit Onbaşı Anıtı,
Sargı Yeri Şehitliği,
Çanakkale Şehitler Abidesi, 
Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi,
57. Alay Şehitliği,
Conkbayırı, 
Osmangazi ve Orhangazi Türbesi, 
Ulu Camii, 
Emir Sultan Hazretleri Türbesi, 
Yeşil Türbe ve Yeşil Camii 
ziyaret etmişlerdir. 
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           İçimizdeki Kahramanlar

Hain darbe girişimi sırasında tankların, kurşunların önüne bedenini siper eden ve FETÖ’den meydan meydan 
hesap soran 15 Temmuz ruhu bu faaliyetin ana omurgasıdır. 

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın çağrısına kulak vererek harekete geçen milyonlarca 
vatandaşımız arasında sembolleşen isimleri, vatandaşlarımızla temasa geçirerek birlik ve beraberlik ruhunu 
daim kılmak amaçlanmaktadır. O gün efsanevi bir direniş sergileyen, ardından da sıradan hayatlarına geri 
dönen insanlarımızın anlatımları sadece gençlerimiz için değil, bütün milletimiz için tarihe not düşmek manasına 
gelmektedir. 
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15 Temmuz hain darbe girişiminin hemen ardından 
hayata geçirilen İçimizdeki Kahramanlar projesi 
kapsamında 10 Ağustos 2016 tarihinden 20 Temmuz 
2017 tarihine kadar geçen süre zarfında 108 program 
gerçekleştirilmiş olup bu programlar ile 300.000’den 
fazla vatandaşımıza ulaşılmıştır. Programların 81’i 
farklı il merkezlerinde, 17’si büyük ilçelerde ve 10’u 
yurt dışında Köln, Berlin, Düsseldorf, Stuttgart, 
Nürnberg/Almanya, Apeldoorn/Hollanda, Brüksel/
Belçika, Strazburg/ Fransa, Londra/İngiltere, Viyana/
Avusturya’da gerçekleştirilmiştir.

Avrupa‘da gerçekleşen programlar ile yurt dışında 
yaşayan gurbetçi vatandaşlarımız “Milli İrade 
Kahramanları” ile bir araya getirilmiş ve 15 Temmuz 
gecesi yaşananları o gecenin kahramanlarından dinleme 
imkanı bulmuşlardır.  
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       Kapılar Kapanmasın

Denetimli serbestlik kapsamındaki ve 
cezaevlerinde bulunan genç mahkumlara yönelik 
olarak sportif, sanatsal ve kültürel faaliyetler 
yapılarak rehabilitasyonlarına katkı sağlanmıştır.

15 Temmuz’daki hain FETÖ darbe girişiminin 
gençlerimizce unutulmaması için Gençlerden 
Ecdada Mektup 15 Temmuz Şehitlerine 
Yarışması düzenlenmiştir. Yarışmaya katılan 
463 bin gencimiz 15 Temmuz’da hain darbe 
girişimini canı pahasına püskürten 250 şehidimiz 
için mektup yazmıştır. 

Yarışmada Türkiye derecesi yapan gençler 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
ERDOĞAN, Başbakanımız Sayın Binali 
YILDIRIM tarafından kabul edilmiştir. Kabulde 
gençler tablo halindeki mektuplarını Sayın 
Cumhurbaşkanımıza ve Başbakanımıza hediye 
etmiştir. 

Gençlerden Ecdada Mektup 15 Temmuz Şehitlerine



176

           Gençler Asla Unutmaz

15 Temmuz’daki hain FETÖ darbe girişiminin gençlerimizce unutulmaması, gençlerin darbe izlerini yerinde 
görmesi ve 15 Temmuz’un kahraman gazileri ile bir araya gelmesi amacıyla Gençler Asla Unutmaz projesi 
düzenlenmiştir. Proje kapsamında 15 Temmuz’daki hain darbe girişiminde hedef olan yerler 81 ilden gelen 5 bin 
gence gösterilmiştir. 
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15 Temmuz demokrasi zaferi ruhunu gençlere aşılamak amacıyla düzenlenen proje ile gençler; 

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi,
Türkiye Büyük Millet Meclisi,
Anıtkabir,
Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı,
Ankara Emniyet Müdürlüğü,
Hacı Bayram Veli Türbesi,
Karşıyaka Mezarlığı,
Ulucanlar Cezaevi Müzesi 

gibi mekanları ziyaret etmiştir.

    Spor ile Hayata Gülümse

Vatanları uğruna canlarını feda eden şehitlerimizin çocukları ile çocuk ve sevgi evlerinde kalan çocuklar, spor 
müsabakalarına giderek sporcularla tanışma imkanı bulmuşlardır. Bu sayede çocukların sosyalleşebilmeleri, 
sportif faaliyetlere ilgi duymaları ve duygusal açıdan desteklenebilmeleri amaçlanmıştır.
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Bu kapsamda gençler; 

Türkiye – İzlanda,
Gençlerbirliği – Beşiktaş, 
Fenerbahçe-Vakıfbank voleybol, 
Galatasaray- Fenerbahçe, 
Trabzonspor – Galatasaray, 
Osmanlıspor-Fenerb ahçe,  
Türkiye-Arnavutluk, 
M. Başakşehir-Galatasaray, 
Antalyaspor-Fenerbahçe, 
Fenerbahçe-Kasımpaşa, 
M. Başakşehir-Braga, 
Kayserispor-Beşiktaş, 
Anadolu Efes-Baskonia basketbol, 
Konyaspor-Fenerbahçe, 
Beşiktaş-Osmanlıspor, 
Galatasaray-Fenerbahçe basket  karşılaşmalarını seyretme imkânını buldular.

Gençlerimizin spor müsabakalarının oynanacağı şehrin tarihi, kültürel yerlerini tanıması ve öğrenmesi adına da 
çeşitli etkinlikler düzenlenmiştir.
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   Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu 

4 Haziran 2017 Pazar günü  “Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu” düzenlenmiştir. Gerçekleştirilen yarı maraton 
ile çeşitli ülke ve milletlerden konukların Edirne’ye gelerek şehrin tarihi dokusuna ve atmosferine bizzat şahit 
olmaları, yöresel yemekler, müzik ve oyunlarla Trakya Bölgesinin çok yönlü olarak tanıtılması hedeflenmiştir.

Türkiye ile Avrupa’nın farklı şehirlerinden gelen 500 sporcunun yanı sıra 5.000 kişilik bir katılım ile 2017 yılında 
üçüncüsü gerçekleştirilen Sınırsız Dostluk Yarı Maratonunda sporcular Selimiye Camisi önünden koşuya 
başlarken, Karaağaç Mahallesi’ni takip ederek Yunanistan’a açılan Pazarkule Sınır Kapısı’na gelen ve buradan 
Kastanies Sınır Kapısı’nı geçen sporcular, Kastanies kasabasından dönerek yeniden Pazarkule Sınır Kapısı’ndan 
Türkiye’ye giriş yapmışlardır. Maraton sporcuların Selimiye Camisi önüne gelmesiyle son bulmuştur.
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       Yeşil Sahada Barış İçin Kardeşlik Turnuvası

Sporun birleştirici, bütünleştirici ve kaynaştırıcı gücü kullanılarak terör olaylarının yaşandığı 9 ilde (Batman, 
Diyarbakır, Elazığ, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Muş, Ağrı ve Van) spora olan ilginin artırılması, bölge gençliği 
ve halkının hem bireysel hem de toplumsal olarak gelişiminin sağlanması ve bölgenin sporla anılması amacıyla 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da Kardeşlik ve Spor Turnuvaları hayata geçirilmiştir. 

Turnuvalar, bisiklet, badminton, basketbol ve voleybol branşlarında yapılan müsabakalarla gerçekleştirilmiş ve 
her yaştan vatandaşımızın spora katılımı sağlanmıştır. 

Denizi ve sahili olmayan Ağrı, Elazığ, Gaziantep ve Şanlıurfa gibi illerde plaj voleybolu turnuvaları düzenlenmiştir. 
İllerin tarihi sokaklarında gerçekleşen bisiklet yarışları güzel görüntülere sahne olurken, sokak basketbolu ve 
badminton müsabakalarına gençler ve vatandaşlar yoğun ilgi göstermişlerdir.

Turnuvalara toplam 3.115 sporcu katılım sağlamış, düzenlenen bu etkinlikler binlerce vatandaşımız tarafından 
izlenmiştir. 
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       Sosyal Uyum ve Gençlik Katılımı

Sosyal Uyum ve Gençlik Katılımı çalışmaları 
kapsamında Suriyeli gençlerin yoğun olarak 
yaşadığı Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Mersin, 
Hatay, Osmaniye, Kilis, Kahramanmaraş, 
Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Bursa, 
Batman, Kayseri, Konya, Kocaeli ve Malatya 
illerinde “Ver Elini Kardeşim” sloganı ile sosyal 
uyum çalışmaları yürütülmektedir. Bu illerde 
bulunan gençlik merkezlerimiz aracılığı ile sosyal 
ve kültürel faaliyetler yanında eğitim faaliyetleri 
gerçekleştirilmiştir. 

Bu kapsamda; 2017 yılında 75.000 gence 
ulaşılmıştır.
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          Kültür ve Sanat Yarışmaları

Gençlerimizin geleneksel sanatımıza sahip çıkması ve geleneksel sanatımızı yayan bireyler olarak yetişmesi 
amacıyla kültür ve sanat yarışmaları düzenlenmiştir. Bu kapsamda; Türk müziği, şiir okuma ve tiyatro yarışmaları 
düzenlenmiş ve 17 bin gence yeteneklerini sergileme fırsatı sunulmuştur.
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Türk müziği yarışmaları ile Türk Halk-Sanat ve Geleneksel Türk Müziği dallarında unutulmaya yüz tutmuş 
eserlerimize gençlerimiz yeniden hayat vermiştir.

Gençler arası tiyatro yarışması ile vatan sevgisi başta olmak üzere değerler eğitimi konularında senaryo yazan 
gençlerimize hayallerini sahneye taşıma fırsatı sunulmuştur.

Gençler arası şiir okuma yarışmaları ile de vatan sevgisi temalı şiirlerimiz gençlerimizce yorumlanmıştır. 
Yarışmada derece alan gençlerimize ödüller verilmiştir.  
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       Kitap Okuma Halkaları

İçinde yaşadığı kültürün değerlerini bilen ve onlara sahip çıkan gençler yetişmesine katkı sağlamak, gençlerin 
okuma alışkanlığı kazanmasına yardımcı olmak, düzenlenen kitap kritikleri ile gençlerin muhakeme, kendini 
ifade edebilme ve topluluk önünde konuşabilme yeteneğini geliştirmeleri sağlanmıştır. 
  

Kitap Okuma Halkaları tüm gençlik merkezlerimizde eş zamanlı olarak oluşturulan ortaokul, lise ve üniversite 
gruplarından gençlerin katılımıyla düzenlenmektedir. Bu kapsamda düzenlenen 2.314 faaliyete 26.483 genç 
katılmıştır. 
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       Hayata Dair Sohbetler

Her türlü ayrımcılığın önlendiği, toleranslı, demokrasi 
kültürünün benimsendiği, katılımcı, şeffaf, sorumluluk 
üstlenen bir anlayışın gençler arasında yerleştirilmesine 
yönelik etkinlikleri sürdürmek amacıyla 2017 yılı 
Nisan ayı içerisinde 1.200 gencin katılımıyla Şanlıurfa 
ve Van’da “Genç Gündem-Hayata Dair Sohbetler” 
programları düzenlenmiştir.

       Ruh-u Ramazan Söyleşileri

6 Haziran 2017 tarihinde Konya’da 400 gencin, 19 Haziran 2017 tarihinde Ankara’da 700 gencin ve 23 Haziran 
2017 tarihinde ise Gaziantep’te 500 gencin katılımıyla Ruh–u Ramazan Söyleşi ve İftar Programı düzenlenmiştir.
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     Karikatür ve Mizah Eğitimleri

Gençlerimize mizah kültürünü kazandırmak, karikatür 
sanatına ilişkin farkındalık oluşturmak ve yetenekli 
olan gençlerimizin toplum değerlerine uygun yarının 
mizahçıları olmasına rehberlik etmek amacıyla 
uygulanan eğitim faaliyetidir.

Atölyelerde;

Erkek ve kadın karakter yüz çizimi
Erkek ve kadın yüz ifadesi çizimi
Erkek ve kadın karakter yüz ve kıyafet çizimi
Hayvan çizimi
Obje çizimi
Bitki çizimi
Manzara çizimi 

alanlarında karikatürün temel ilkeleri konusunda 
eğitimler verilmiştir. Ayrıca, eğitimler sonrasında 
belirlenen konularda çalışmalar yapılmıştır. 
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     Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi

Genç istihdamını artırmak ve gençlerin girişimci yönlerini ortaya çıkararak onlara destek olmak amacıyla 
uygulanan eğitim çalışmasıdır. Bu kapsamda 325 eğitim düzenlenmiş olup bu eğitimlerden 6.993 gencimiz 
ücretsiz olarak faydalanmıştır. Bu eğitimlere katılan 150 girişimci gencimiz ise kendi işyerini açmıştır. 



188

        Kamp Liderliği Eğitimi

Kamplara katılan gençlere rehberlik ederek gençleri iyi tanıyan, gençlerle iyi iletişim kurabilen, takım çalışmasına 
yatkın, zaman yönetimi ve stresle baş etme becerisi olan, spor, edebiyat, tiyatro, el sanatları, müzik, drama ve 
halkoyunları gibi alanlarda bilgi ve beceriye sahip kamp liderlerinin yetiştirilmesinin amaçlandığı kamp liderliği 
eğitimi düzenlenmiştir.
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Bu kapsamda; gençlik kamplarında görev almak üzere 750 kişiye yönelik Antalya’da kamp liderliği eğitimi 
gerçekleştirilmiştir. 
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    Afete Hazır Türkiye Eğitimi

Ülkemizin yaşanabilecek afetlere hazırlanması amacıyla afetlerde gönüllü olarak görev yapacak 728 gence 
Temel Afet Bilinci ve Acil Durumlara Müdahale Eğitimi verilerek gençlerin Temel Afet Bilinci Eğitmeni olarak 
yetişmelerine destek ve katkı sağlanmıştır.

  

Temel Afet Bilinci ve Acil Durumlara Müdahale 
Eğitimleri

Yer Tarih Katılımcı Sayısı

İstanbul 24-26 Ocak 130

Adana 21-23 Mart 150

Sakarya 3-5 Mayıs 100

İzmir 1-3 Ağustos 75

Batman 13-15 Eylül 92

Iğdır 17-19 Ekim 106

Kütahya 19-21 Aralık 75
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         Ulusal Gençlik ve Spor Politikası Belgesi 

Ulusal Gençlik ve Spor Politikası Belgesinin güncelleme çalıştayları ile diğer çalışmalara ilişkin sonuç 
değerlendirmeleri ve raporlamaları tamamlanmış ve Ulusal Gençlik ve Spor Politikası Belgesi Taslağı 
hazırlanmıştır.

Ulusal Gençlik ve Spor Politikası Belgesi’nin Bakanlar Kurulunca onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanmasını 
müteakip yapılacak çalışmalara ilişkin olarak bir plan hazırlanmış ve bu planın paydaşlarca uygulanabilmesi için 
gerekli dokümanlar düzenlenmiştir. 

         Youth Wiki - Avrupa Gençlik Ansiklopedisi 

Youth Wiki, ulusal gençlik politikaları alanında Avrupa’nın çevrimiçi ansiklopedisidir. 2017 Aralık ayı itibarıyla, 
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/youthwiki web adresinden çevrimiçi olarak tüm kamuoyunun 
istifadesine sunulan platform, gençleri destekleyen ulusal yapılar, politikalar ve eylemler üzerine kapsamlı bir 
veri tabanıdır. 

Türkiye, 2016 yılında başlayan projeye 2016 ve 2017 yıllarında katılım göstermiştir. Proje çerçevesinde, 2016 
yılında gençlik politikası yönetişimi, gönüllülük faaliyetleri, istihdam ve girişimcilik, sosyal içerme ve katılım 
başlıkları tamamlanmıştır. 2017 yılında ise eğitim ve öğretim, sağlık ve iyilik hali, üretkenlik ve kültür, dünya ve 
gençlik başlıkları tamamlanmış ve ülke genel görünümü ile bütün alanlar için giriş metinleri eklenmiştir.
Youth Wiki 2009-2018 AB gençlik stratejisi kapsamında tanımlanan; 

Eğitim ve Öğretim, 
İstihdam ve Girişimcilik, 
Sağlık ve İyilik Hâli, 
Katılım, 
Gönüllü Faaliyetler, 
Sosyal İçerme,
Gençlik ve Dünya, 
Üretkenlik ve Kültür

eylem alanlarının ayrıntılandırıldığı altbaşlıklar dâhilinde, adı geçen platforma bilgi girişi yapılmıştır. Youth Wiki 
programının temel amacı gençlik alanında Avrupa’nın işbirliğini ve kanıt temelli karar almayı geliştirmektir. 
Program bu amacı başarmak için güncellemesi kolay ve kullanıcı dostu bir şekilde gençleri destekleyen ulusal 
politikalar üzerine tutarlı, güvenilir ve mukayese edilebilir bilgi temin etmektedir.



192

           Kod Adı 2023 

Ülkemizi gelecekte başta savunma sanayi olmak üzere eğitim, bilişim vb. alanlarda ileriye taşıyacak yerli ve milli 
donanım ile yazılımların üretilebilmesi amacıyla 12-15 yaş aralığındaki gençlerimize gençlik merkezlerimizde 
algoritma, programlama, web ve mobil uygulama geliştirme, robotik ve elektronik eğitimleri verilmektedir. 

2017 yılında gerçekleştirilen 1.194 faaliyette 8.457 gencimize kodlama ve robotik eğitimleri verilmiştir. 
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       Üreten Gençlik Meşalesi

Gençlerin hayal güçlerini kullanarak insanlığa ve ülkemizin gelişimine katkı sağlayacak yenilikçi fikirlerini ortaya 
çıkarmalarını ve hayata geçirebilmelerini sağlamak ve girişimciliği teşvik etmek amacıyla 22-24 Mayıs 2017 
tarihlerinde Şanlıurfa’da farklı alanlardaki 17 lisede, 5.000 gencin katılımıyla söyleşi ve atölye çalışmaları 
gerçekleştirilmiştir.

Bu çalışmalarda, gençlere öncelikle belirlenen temalarda eğitimler verilmiş, ardından da gençlerin ilgili temalar 
ışığında hazırlanmış materyalleri kullanarak ürünler tasarlamaları istenmiştir. Böylece gençlerin hayal güçlerini 
kullanarak özgüveni yüksek, yenilikçi ve üretken olabilmelerine katkı sağlanmıştır.
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        Oyunlarda İslamofobi

Nefret söylemi bağlamında başta İslam düşmanlığı ile mücadele olmak üzere farkındalık çalışmaları yürütülmekte 
olup www.oyunlardaislamofobi.com web sitesi kurularak faaliyete geçmiş; ayrıca Türkçe ve İngilizce “Bilgisayar 
Oyunlarında İslamofobi” kitapçığı 15 bin adet basılarak başta gençlik merkezleri ve yurtlar olmak üzere ilgili 
kurum ve kuruluşlara dağıtılmıştır. 

     İslamofobi Genç Akademik Forumu

Ankara, Bursa ve İstanbul illerinde dünyanın dört 
bir yanından İslamofobi üzerine uzmanlaşmış 
akademisyenler ve bu alanda yüksek lisans ve doktora 
düzeyinde çalışmalarına devam eden yerli ve yabancı 
öğrencilerin katılımı ile İslamofobi Genç Akademik 
Forumu gerçekleştirilmiştir. 
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Bu forumda; Müslümanlara yönelik ayrımcı eylemleri, İslam dinine yönelik haksız ve geçersiz ithamları, İslam’a 
ve Müslümanlara yönelik dünyada hakim kılınmaya çalışılan olumsuz tutumları belirlemeye ve değiştirmeye 
yönelik yapılabilecekleri ortaya koymak amaçlanmıştır.
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         Gençler Anadolu İnsanı İle Birlikte

Damla projesi gençlerin maddî karşılık beklemeden, başka bir çıkar beklentisi içinde olmadan, ailesi ya da yakın 
çevresi dışındaki bireylerin yaşam kalitesini artırmak ve genel  olarak toplumun yararına olduğu düşünülen bir 
hedefe ulaşmak için, yalnızca içlerinden gelerek ve doğru olduğuna inanarak, bir toplumsal girişime destek 
olmalarını sağlamak ve merhamet duygularını geliştirmek amacıyla başlatılmıştır.
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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, yöre halkını tanıma fırsatı bulmuşlardır.

Proje kapsamında katılımcı gençler ile 
belirlenen ilkokul, ortaokul, lise ve köy 
okulları ziyaret edilmiştir. 

İlk ve ortaokullarda öğrencilere rol model 
olmak, liselerde ise meslek seçimi ve 
üniversite eğitimine yönelik bilgilendirme 
yapmak ve öğrencilere iyi örnek olmak 
amaçlanmıştır.

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.

Köy ziyaretlerinde ise hasta ve yaşlılar 
ziyaret edilerek evlerinde temizlik yapılarak 
günlük hayatlarına bir nebze de olsa katkı 
sağlanmıştır. 

Şehit aileleri, huzurevleri, yaşlı bakım ve 
rehabilitasyon merkezleri, sevgi ve çocuk 
evleri ile engelli rehabilitasyon merkezleri 
ziyaret edilmiştir. 

Damla Projesi ile 2017 yılında 39 ilde 
880 katılımcı ile yaklaşık 120 bin gence 
ulaşılmıştır.
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      Genç Gönüllüler Platformu 

Gençlerimizin kişisel ve sosyal gelişimini desteklemek, toplumsal hayatın her alanına etkin katılımlarını sağlamak, 
bu bağlamda ilgili kurumların gönüllülük hizmetlerinde koordinasyon ve işbirliğini tesis ederek ülkemizde 
gönüllülük kültürü ve bilincini oluşturup yaygınlaştırmak amacı ile Genç Gönüllüler (www.gencgonulluler.gov.tr) 
internet sitesi faaliyete başlamıştır. 
 
Gönüllülük faaliyetleri;

Afet ve acil durum, 
Çevre, 
Eğitim, 
Spor, 
Kültür ve turizm, 
Sağlık ve sosyal hizmetler 

olmak üzere altı farklı kategori altında gönüllülük fırsatları sunulmaktadır.

 “Sen de gönül ver!” sloganıyla yola çıkan ve sadece gençleri değil ülke genelinde her yaştan insanı gönüllü 
olmaya çağıran Genç Gönüllüler Platformu “Afet ve Acil Durum Gönüllüleri” ile 2017 yılında; Avrupa Afet Riskini 
Azaltma Formu tarafından bu yılki teması “afetlerden etkilenen insan sayısının azaltılması” olan Damir Cemerin 
ödülüne layık görülmüştür.
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2017 yılında;

Üye olan gönüllü sayısı 96.026’ya,
Kurumsal üye sayısı 1.734’e,
Yayınlanan ilan sayısı ise 9.531’e ulaşmıştır.

2017 yılında gönüllülük faaliyetlerine 40.500 kişi katılmıştır.
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            Kader Mahkumları İle Efsaneler Buluşuyor

Ceza ve infaz kurumlarında hükümlü ve tutuklu bulunan gençlerin sosyalleşmesine ve sosyal rehabilitasyonuna 
katkı sağlanması amacıyla gerçekleştirilen projedir.

Aktif futbol hayatına nokta koyan efsane futbolcularla kader mahkumu gençlerin birlikte vakit geçirmeleri, 
futbolcuların gençlerle gerçekleştireceği panellerle gençlere tecrübelerini aktarmaları ve programın ardından 
efsane futbolcuların gençlerle bir gösteri maçı yapmaları sağlanmıştır.
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2017 yılında Trabzon, Eskişehir, Şanlıurfa, Gaziantep, Van, Manisa, Bursa, Bolu, Kahramanmaraş ve Ankara 
illerinde uygulanmakta olan projeye 3.000 genç katılım sağlamıştır.
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     Gençlik Değişim Programı

Gençlerimizin bilgi ve görgülerini artırmaları, daha donanımlı bir hale gelip uluslararası rekabet gücü kazanmaları, 
uluslararası bir vizyona sahip olmaları, gönül coğrafyamızı keşfetmeleri ve ülkeler arası dostane ilişkilerin 
kurulması amacıyla uluslararası gençlik değişimleri ile tarih ve kültür programları gerçekleştirilmektedir.  

Gençlik ve uzman değişimleri kapsamında Almanya, Japonya, Güney Kore, Fas, Tunus, Karadağ, Azerbaycan, 
Kırgızistan, Romanya, Bulgaristan ile değişim programları gerçekleştirilmiştir. 

Almanya programı;1994 yılında Türkiye ile Almanya arasında imzalanan “Gençliğe Yönelik Politikalarda İşbirliği 
Hakkında Protokol” uyarınca, gençlik merkezlerimiz ve Almanya’daki partner kuruluşlar aracılığı ile gerçekleştirilen 
gençlik ve uzman değişimlerine devam edilmektedir. 2017 yılında Almanya ve Türkiye’de gerçekleştirilen toplam 
4 gençlik ve 2 uzman değişim programına Türkiye ve Almanya’dan 174 kişi katılmıştır.

Fas programı; Faslı ve Türk gençler arasında karşılıklı saygı, dayanışma ve kardeşlik duygularının geliştirilmesi 
amacıyla bir gençlik değişim programı gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda Düzceli gençler 20-29 Nisan 2017 
tarihlerinde Fas’ta, Faslı gençler ise 11-21 Ağustos tarihleri arasında Düzce Gençlik Merkezinin ev sahipliğinde 
ağırlanarak çeşitli sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetler gerçekleştirilmiştir.

Karadağ programı;Bursalı ve Karadağlı gençler arasında 30 Mart – 05 Nisan 2017 tarihlerinde ülkemizde ve 
25 Nisan -01 Mayıs 2017 tarihleri arasında Karadağ’da bir gençlik değişimi yapılmıştır. Kardeş ülkenin gençleri 
şanlı ecdadı Osmanlı’nın izinde temalı uluslararası gençlik değişim programına 86 genç katılmıştır.

ULUSLARARASI GENÇLİK FAALİYETLERİ
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Kırgızistan, Romanya, Azerbaycan ve Bulgaristan programları; Kırgızistan, Romanya, Azerbaycan ve 
Bulgaristan gençleri ile Konya, Çanakkale, İstanbul ve Sakarya illerindeki gençler arasında yapılmıştır. Değişim 
programları çerçevesinde değişim için gidilen bölgenin tarihi, kültürel ve doğal yerleri ziyaret edilmiş, önceden 
belirlenen ortak temalar ile ilgili atölye çalışmaları yapılmıştır. Değişim programlarına toplam 176 kişi katılmıştır.

Bu sayede bir taraftan tarihi, kültürel değerlerimiz diğer ülke gençlerine aktarılırken, diğer taraftan gençlerimizin 
farklı ülke ve kültürleri tanıması ve farklı kültürlerden gençlerle kaynaşması sağlanmaktadır. 
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             İlimle Yükselen Medeniyete Yolculuk

İspanya’nın Malaga, Granada, Kurtuba, Sevilla, Toledo ve Madrid şehirleri ile Türkiye‘de İstanbul’u kapsayan 
“İlimle Yükselen Medeniyete Yolculuk: Endülüs” projesi çerçevesinde 81 ilden gençlerimiz Endülüs Medeniyetinin 
başta İslam dünyası olmak üzere, tüm dünyaya eğitim, sanat, tıp, astroloji ve daha birçok alandaki katkısını 
yerinde görme imkanı elde etmiştir.  
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     Gençlerin Öz’e Yolculuğu

Gençlerimiz Türk-İslam medeniyetinin en önemli merkezlerinden, ilim ve alimler yönünden zirveye ulaşmış, 
mimaride geleceğe ışık tutmuş ülke Özbekistan’da ortak tarihi ve kültürel değerlerimizi yerinde görmüşlerdir.
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   Kosovalı 15’liler Çanakkale’de

Kosova’da Türkçe eğitim gören 120 genç Edirne, Çanakkale ve İstanbul illerinde tarihi ve kültürel alanları ziyaret 
etmiştir.
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     İrfan Yolunda 3 Şehir

Gençlerimizin bilgi ve kültürel altyapılarını sağlam temeller üzerine inşa etmiş bir kuşak olmaları ve geleceğe 
daha donanımlı şekilde hazırlanmalarını sağlamak amacıyla “İrfan Yolunda 3 Şehir: Mekke, Medine ve Kudüs” 
faaliyeti gerçekleştirilmiş ve Türkiye’nin dört bir yanından gençler inanç, siyaset ve kültür tarihi alanında dünyada 
önemli bir yeri olan üç kutsal şehri ziyaret etme fırsatı elde etmiştir.

       İstanbul’dan Kudüs’e

Gençlere gönül coğrafyamız içerisinde bulunan tarihi ve kültürel değerleri tanıtmak amacıyla uygulanan etkinlik ile 
gençlerin Mescid-i Aksa ve Kudüs-ü Şerif konusundaki farkındalıkları artırılmış, Filistinli gençlerle olan kardeşlik 
bilincinin güçlenmesine katkı sağlanmıştır. 
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Gençlik Projeleri Destek Programı ile bir gencin hayatının her alanına yönelik gençlik ve spor projelerine destek 
verilmektedir. 

Projeler, eğitimden sanata, spordan inovasyona, gönüllülükten bağımlılıkla mücadeleye oldukça geniş bir 
yelpazeyi kapsamaktadır. Amacımız donanımlı, eğitimli, özgüvenli ve uluslararası alanda rekabet edebilir bir 
gençlik yetiştirmektir.

Son dönemde ülkemizin doğu ve güneydoğusunda yaşanan terör olayları sonrasında bölgenin yeniden imarına 
yönelik çalışmalar hızlı bir şekilde devam ederken, Bakanlığımız da desteklediği projelerle bölgede yaşayan 
gençlere yönelik çalışmalara katkılar sunmaya devam etmiştir. 

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 geçirilmesi amacıyla gerçek ve tüzel kişilere, gençlik gruplarına, gençlik topluluklarına proje 
destekleri verilmektedir.

GENÇLİK PROJELERİ DESTEK PROGRAMI
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Bu destekler kapsamında;

Gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi, potansiyellerini gerçekleştirmelerine imkân sağlanması,
Gençler arasında, ortak bir amaç etrafında birlikte çalışmanın teşvik edilmesi,
Gençlerin karar alma ve uygulama süreçleri ile sosyal hayatın her alanına etkin katılımının teşvik edilmesi,
Gençlerin temel haklar, yerel ve ulusal düzeylerdeki karar alma süreçlerinin işleyişi ve kendilerine sunulan 
imkân ve hizmetler konusunda bilgilendirilmesi, gerekli katılım ve liderlik kapasitesine sahip olmaları konusunda 
desteklenmesi,
Sosyal dışlanmayla mücadele edilmesi, sosyal uyumun güçlendirmesi, 
Gençlerin madde bağımlılığı ve zararlı alışkanlıklar konusunda bilinçlenmelerinin sağlanması,
Gençlerin kendilerini ifade edebilecekleri yapıların oluşturulmasını destekleyerek, özgüvenlerinin artmasına 
katkı sağlanması, 
Gençlerin topluma karşı sosyal sorumluluklarının gereğini yerine getirmelerine yardımcı olunması, duyarlılık ve 
farkındalıklarının arttırılması,
Gençlerin teknolojik yenilikler, internet ve sosyal ağlar konusunda bilgilendirilmesinin ve teknolojik yeniliklerin 
gençlerin kişisel ve sosyal gelişimine katkı sağlamak üzere kullanımının desteklenmesi,
Gençlerin gençlik ve spor hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması, gençlik faaliyetlerine yönelik destek 
sistemlerinin kalitesinin gelişimine katkı sağlanması,
Gönüllü çalışmaların teşvik edilmesi ve gönüllülük bilincinin yaygınlaştırılması, 
Kamu ile sivil toplum kuruluşları arasında işbirliği zemininin artırılması,
Gençlik alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının desteklenmesi, 
Gençlik alanında hazırlanan bilimsel araştırma sayısının arttırılması hedeflenmiştir.
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STK Gençlik Merkezleri; bulundukları ortam ile bütünleşen ve “mahalle”nin bir parçası olan mekanlar olarak 
tasarlanmıştır. Gençlik merkezleri ile gençlerimizin ilgi, ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak bilimsel, eğitsel, 
kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler ile serbest zamanlarını değerlendirebildikleri cazibe merkezi mekanlar 
oluşturulmaktadır.

Kitap Kafeler; sadece okumaya ve ders çalışmaya yönelik imkanlar sunmakla sınırlı kalmayan canlı kültürel 
ortamlar oluşturularak kafelerde okur-yazar buluşmaları, imza günleri düzenlenmiş, gençlerin sinema ve tiyatro 
benzeri kültürel faaliyetlere ve gezilere katılması sağlanmıştır. 

Mobil Gençlik Merkezleri; Bakanlığımızca sunulan hizmetlerden yararlanma imkanı bulamayan gençlere bu 
hizmetlerin yerinde sunulması amaçlanmaktadır.  Köy, ilçe ya da merkezdeki okullarda, sanayi bölgelerinde ve 
benzeri mekanlarda kitap dağıtımı, satranç turnuvası ve sportif etkinlikler düzenlenerek buradaki gençlerin de bu 
etkinliklere katılması sağlanmıştır.
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2017 yılında açıklanan DAP ve GAP kapsamındaki illere yönelik özel çağrı ile 203 projeye 20 milyon TL destek 
verilmiştir.

DAP ve GAP illerine yönelik özel çağrı kapsamında;

91 Gençlik Merkezi, 
87 Kitap Kafe,
25 Mobil Gençlik Merkezi 

projesinin desteklenmesi uygun görülmüştür. 

2017 yılı içinde desteklenecek projeler için 6 başlık belirlenmiştir:

Bağımlılıkla Mücadele 
Sosyal Uyum 
Kültür ve Sanat
Yenilikçi Fikirler 
Mesleki Eğitim
Bilimsel Araştırma 

Bu başlıklar çerçevesinde hazırlanan proje tekliflerinden 340 tanesine toplam 23.700.000 TL destek verilmiştir.

Proje Türü Proje Sayısı Destek Tutarı (TL)

Sosyal Uyum 130 9.210.000

Kültür Ve Sanat 98 6.983.000

Mesleki Eğitim / 
Meslek Edindirme 49 3.380.000

Bağımlılıkla 
Mücadele 31 1.910.000

Yenilikçi Fikir 15 1.135.000

Bilimsel Araştırma 17 1.082.000

Toplam 340 23.700.000
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Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen 543 proje yürütücüsü kuruluşun 
yetkili temsilcine Ankara’da (15-19 Mayıs 2017), (19 Temmuz 2017), (09-13 Ağustos 2017), (08-12 Ekim 2017) 
ve İstanbul’da (14-18 Ağustos 2017) Eğitim ve Bilgilendirme Toplantıları yapılmıştır
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Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yıllardan beri eksik görülen, ihtiyaç duyulan ve bölge insanımıza yapılmasının 
faydalı ve gerekli olduğunu gördüğümüz gençlik ve spor tesisleri yapılmıştır.

Proje destekleriyle GAP ve DAP illerinde ve özellikle terörden etkilenen şehirlerde, sivil toplum kuruluşlarınca 
uygulanmak üzere okuma, konferans, sinema gösterimi, yazar buluşmaları vb. kültürel ve sanatsal etkinlikler 
gerçekleştirilmiştir.

Bölgedeki tüm illerde asgari bir adet mobil gençlik merkezi faaliyete geçirilerek sportif ve kültürel etkinlikler 
gerçekleştirilmekte, ilçelerde, uzak mahallelerde, köylerde, okullarda hizmet verilmesi yoluyla gençlerle daha 
yakın iletişim kurulması sağlanmaktadır. Ayrıca mobil gençlik merkezleri kent meydanlarında ve özellikle gençlik 
merkezi olmayan yerlerde kullanılmaktadır. 

Terörden etkilenen gençlere yönelik olarak milli değerlerin pekiştirilmesi, tarih bilincinin aşılanması amaçlarına 
yönelik eğitsel, kültürel, gönüllülük boyutları ağırlık kazanan hareketlilik projeleri uygulanarak 20.000 genç 
gençlik kamplarından yararlandırılmıştır. Ayrıca Çanakkale’de terörden etkilenen illerden gelen 15.000 gencimizi 
kapsayan bir gezi ve kamp programı düzenlenmiştir.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU’DA 
YATIRIM VE DESTEK HAMLESİ
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Diğer taraftan Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde özellikle terörden etkilenen bölge belediyeleri başta 
olmak üzere, bölge insanına destek olmak, terör örgütleri yüzünden gördükleri zararları telafi etmek amacıyla 
çalışmalar yürütülmektedir.

Öncelikli hedefimiz devletin insanlarımızın yanında olduğunu göstererek spor aracılığıyla tüm vatandaşlarımızla 
kucaklaşmak, milli hedefler doğrultusunda kardeşlik iklimi oluşturmaktır.

Bu kapsamda; gençlik merkezlerimiz çok önemli çalışmalar yapmaktadırlar. Bölgede genç nüfus oranı 
Türkiye ortalamasının üstündedir. Bu genç nüfusun milli ve tarihi değerlerimiz konusunda bilinçlendirilmesi en 
az ülkemizin diğer bölgelerinde yaşayan akranları kadar sosyal ve sportif imkanlara sahip olması sağlanmıştır.

Gençlik merkezlerimizde gençlere ulaşmak için tüm Türkiye’de olduğu gibi; eğitimden sanata, spordan sosyal 
gelişime, tarihten milli değerlerimize kadar pek çok alanda projeler gerçekleştirilmiştir.
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Bölge gençlerine yapılacak yatırımın bölgenin kalkınmasına sağlayacağı artı değer düşünülerek sadece 
DAP ve GAP kapsamındaki illere yönelik özel hibe programı düzenlenmiştir.

Kalıcı, sürdürülebilir ve sivil toplum kuruluşlarının kurumsal kapasitelerini artırmaya yönelik proje türleri 
olarak sivil toplum kuruluşlarınca yürütülecek Gençlik Merkezi, Kitap Kafe ve Mobil Gençlik Merkezi projeleri 
desteklenmiştir.
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Diğer taraftan 2017 yılında açıklanan DAP ve GAP kapsamındaki illere yönelik özel çağrı ile 203 projeye 20 
milyon TL destek verilmiştir. 

Bu destekler kapsamında;

Ekonomik, coğrafi ve kültürel farklılıklar ya da fiziksel ve/veya zihinsel engelleri nedeniyle dezavantajlı 
durumda olan gençlerin hayatlarının kolaylaştırılması, durumlarının iyileştirilmesi ve sosyal hayata 
katılımlarının artırılması,
Gençlerin kişisel gelişimlerine destek verilmesi,
Gençlerin bağımlılık konusunda bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi, madde ve teknoloji bağımlılığı ile 
mücadeleye katkı sağlanması,

Gençlerin sosyal yapının organik bir parçası haline getirilmesi ve sosyal yaşamın dışına itilmiş gençlerin 
sosyal uyumunun desteklenmesi,
Gençlerin demokratik yaşama katılımının ve aktif vatandaşlık bilincinin teşvik edilmesi,
Kültürel ve ekonomik farklılıkların, gençlerin iletişiminde ve bir araya gelmelerindeki engelleyici etkisinin 
ortadan kaldırılması, kültürel farklılıkların birleştirici bir vasıta olarak kullanılması,
Kamu ile sivil toplum kuruluşları arasında işbirliği zeminlerinin genişletilmesi,
Sivil toplum kuruluşlarının kurumsal kapasitelerinin artırılması

konularını içeren proje tekliflerinin desteklenmesi hedeflenmiştir.
Özel çağrı kapsamında 91 gençlik merkezi, 87 kitap kafe ve 25 mobil gençlik merkezi projesi desteklenmiştir. 
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Basılı Yayınlar 
Gençlerin kişisel ve kültürel alanlarda gelişimlerine katkı sağlayacak, eğitim altyapılarını güçlendirecek en önemli 
araçlardan birisi olan yayın faaliyetleri konusunda Bakanlığımızca çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. 

Bu kapsamda; gençliğe yönelik olarak yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilen basılı, süreli ve görsel yayınlar takip 
edilmekte, onların ihtiyaçlarına yönelik yayın faaliyetleri Bakanlığımız Yayın Kurulu tarafından değerlendirilerek 
gençlerimizin hizmetine sunulmaktadır. 

2017 yılı içerisinde Bakanlığımız yayınlarının tanıtıldığı ve bazı eserlerin tam metinlerinin bulunduğu yayinlar.
gsb.gov.tr adresi erişime sunulmuştur. 2017 yılında; gençlerin okuma alışkanlıklarına katkı sunması amacıyla; 
roman, şiir, hikâye/öykü, deneme, anı/hatıra, seyahatname/gezi, biyografi/otobiyografi, tiyatro, destan/masal, 
araştırma-inceleme türünden eserler basılmıştır.

Bu eserlerden bazıları şunlardır:

Rus ve Ermeni Kaynakları Işığında Ermeni Sorunu Ortaya 
Çıkış Süreci (1678-1914)
Ermeni Sorunu 1915-1923 Sömürge Savaşı 
Bir Milletin Şanlı Direnişi-Uzun Gecenin Kısa Tarihi 
Kadın Gözüyle 15 Temmuz 
15 Temmuz Gecesinin Kahramanları - O Geceyi Anlatıyor 
Bilgisayar Oyunlarında İslamofobi 
Etkili İnsan İlişkileri 

ARAŞTIRMA VE YAYIN FAALİYETLERİ
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       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 Gençlik Araştırmaları Dergisi’nin 13 üncü sayısı Gençlik ve Katılımcılık temasıyla 2017 
Kasım ayında yayımlanmıştır.

Dergi, TÜBİTAK-ULAKBİM tarafından 21.12.2017 tarihinden itibaren Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanında 
“TR Dizinde” taranmaktadır. 

Süreli Yayınlar
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        Sporcuların Harbi Mobil Uygulaması

Mobil platformlar için gençlerimize yönelik olarak interaktif bir mobil kitap-oyun projesi geliştirilmektedir. 
Geliştirilen mobil kitap-oyun;

Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye tarihindeki ata sporlarımızı tanıtan, 
Sporun tarihi gelişimini kronolojik olarak inceleyen, 
Ülke genelinde ve dünyada ün yapmış sporcularımızı ve başarılarını anlatan, 
Osmanlı İmparatorluğu padişahlarının spora verdikleri önemi ve hangi sporlarla ilgilendiğini belgeleyen, 
Savaşlarda sporcularımızın göstermiş olduğu özveri ve yiğitlikleri hikayelendiren, 
Eğlendirirken aynı anda öğreten ve bilinçlendiren, 
3 boyutlu animasyon videoları, müzikler, ses efektleri, şiirler ve hikayeler içermektedir.

        Gençlik Burada Portalı

Gençlik merkezleri, gençlik kampları, sporcu eğitim merkezleri, olimpiyat hazırlık merkezleri, yurtlarımız ve 
online platformlarda verilen eğitimlerden/etkinliklerden, gençlerin tek bir noktadan haberdar olması ve eğitimleri/
etkinlikleri organize eden birimlerle katılımcıların internet aracılığı ile kayıt altına alınması amacıyla kurulan 
portaldır.

Görsel ve İşitsel Yapımlar
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         GSB Artırılmış Gerçeklik Uygulaması

Bakanlığımız faaliyetlerinin sesli ve görsel hale getirilerek geniş kitlelere ulaştırılması hedeflenmektedir.

Bakanlığımıza ait basılı tanıtım materyali, dergi, billboard vb. üzerindeki görsellerin ve üç boyutlu modellerin, 
artırılmış gerçeklik teknolojisiyle hareketli ve sesli hale getirilerek akıllı cihazlarda erişilebilir hale getirilmiştir. 

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, bu şekilde 
Bakanlık hizmetlerinin tanıtımı sağlanmıştır. 

Temmuz 2017 itibarıyla uygulama marketlerinde aktif olarak ücretsiz kullanıma sunulan GSB AR uygulamasında; 
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 yer almaktadır.
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              Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi

Ülkelerin geleceği olan gençlerin, başta eğitim hayatları olmak üzere, gelişimleri boyunca yaşayabilecekleri 
sorunların ve bu sorunlara yönelik çözümlerin üzerinde son yıllarda daha sıklıkla durulduğu ve disiplinler arası 
çalışmaların da ilgi alanına giren genç nüfusa yönelik araştırmalara daha fazla yer verildiği görülmektedir.

Gençlik araştırmaları üzerine yapılan çalışmaların ve sonuçlarının paylaşılması amacıyla II. Uluslararası Gençlik 
Araştırmaları Kongresi 25-29 Ekim 2017 tarihleri arasında düzenlenmiştir.

             Gençlik/Spor Veritabanı

Bakanlığımız birimlerinin etkili gençlik politikaları oluşturabilmeleri, ihtiyaca yönelik proje geliştirebilmeleri, hizmet 
kalitesini arttırabilmeleri, genç hedef kitle özelinde planlama yapılırken mümkün olan en geniş kitlenin gerçek 
ve güncel verilerine eş zamanlı olarak ulaşabilmeleri amaçları ile elektronik ortamda veritabanı kurulması için 
detaylı fizibilite çalışmaları tamamlanmıştır.

Veritabanı ile birçok farklı yerden bir araya getirilen verilerin analiz edilmesi; bu sayede etkili gençlik politikaları 
oluşturulabilmesi; TÜİK, EUROSTAT, OECD gibi güvenilir ve güncel veri kaynakları ile gençliğin makro ve mikro 
düzeyde istatistiki analizinin yapılması; gençlerin ilgi, istek, sorun ve ihtiyaçlarının belirlenmesi sağlanacaktır.

Araştırma Faaliyetleri
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              Ulusal Gençlik Politikaları Araştırması

Ülkelerin kullandıkları gençlik tanımlarının, uyguladıkları gençlik stratejilerinde öncelik verdikleri konuların 
incelenmesi ve gençlik stratejileri bağlamında Türkiye’nin dünya ülkeleri arasındaki konumunun belirlenmesi 
amacıyla hazırlanan araştırmadır. 

              İnternet ve Sosyal Medya Kullanımı Araştırması

Gençler tarafından yoğun olarak kullanılan internet ve sosyal medyanın tanımlanması, internetin ve sosyal 
medyanın ülkemizde ve dünyada kullanım oranlarının karşılaştırılması, bu anlamda ülkeler arasında dijital 
alanlardaki farklılıkların ortaya konulması, ülkemizin dijital platformların kullanımındaki konumunun belirlenmesi 
ve sosyal medyanın gençler arasında yaygınlaşmasının altında yatan nedenlerin araştırılması amacıyla 
hazırlanmıştır.
 
             Gençlik Faaliyetlerinin Ölçme, İzleme ve Değerlendirmesi

Bakanlığımız tarafından yürütülen proje ve faaliyetlerin, bilimsel teknikler kullanılarak memnuniyet ve başarı 
ölçümlemeleri yapılmaktadır. 

Yapılan değerlendirmeler sonucunda faaliyetlerin olumlu ve olumsuz özellikleri tespit edilerek ileriki dönemlerde 
uygulanacak projeler için yol gösterici nitelikte olması beklenmektedir. 

Bu kapsamda;

Araştırma ve İstatistiksel Veri Analizi Eğitimi,
Dünya Ülkeleri Ulusal Gençlik Politikaları Araştırması,
İnternet ve Sosyal Medya Kullanımının Araştırılması,
Kamp Ateşi Programı Ölçme ve Değerlendirmesi,  
Sinema Kampı Programı Ölçme ve Değerlendirmesi
Gençlik Merkezleri Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi 

Toplantısının Ölçme ve Değerlendirmesi yapılmıştır.
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Bakanlığımız 2013-2017 Stratejik Planının 2017 yılsonu itibarıyla uygulamasının tamamlanacak olması nedeniyle, 
beş yıllık bir dönemi kapsayan 2018-2022 Gençlik ve Spor Bakanlığı Stratejik Planı hazırlık çalışmaları 2017 yılı 
Şubat ayında başlamıştır. 

Hazırlık programının oluşturulması kapsamında; 

Stratejik Plan hazırlama onayının alınması,
Stratejik Plan Yönlendirme Kurulu ve Stratejik Planlama Ekibinin kurulması,
Stratejik Plan sürecinin Bakanlık çalışanlarına ve Bakanlık üst düzey yöneticilerine tanıtılması,
Stratejik Plan çalışma gruplarının oluşturulması, 
Bilgilendirme ve eğitim çalışmalarının yapılması işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Çalışmalar kapsamında “Neredeyiz” sorusunun cevabını bularak 
Bakanlığımızın mevcut durumunu belirlemek amacıyla stratejik 
planlama sürecinin ilk adımı olan durum analizi çerçevesinde 
aşağıdaki hususlara ilişkin değerlendirmeler yapılmıştır:

Tarihsel gelişim,
Uygulanmakta olan stratejik planın değerlendirilmesi,
Mevzuat analizi,
Üst politika belgelerinin analizi,
Faaliyet alanları ile ürün ve hizmetlerin belirlenmesi,
Paydaş analizi,
Kuruluş içi analiz,
Politik, ekonomik, sosyal, teknolojik, yasal ve çevresel (PESTLE) analiz,
Güçlü ve zayıf yönler ile fırsatlar ve tehditler (GZFT) analizi.

Çalışmalar kapsamında, paydaşlarımızın görüş, öneri ve değerlendirmeleri dikkate alınarak, katılımcı bir yaklaşım 
ile Bakanlığımız misyon, vizyon ve temel değerlerinin yanı sıra 5 stratejik amaç, 23 stratejik hedef, 85 performans 
göstergesi ile bunlara yönelik risk ve stratejiler, ihtiyaçlar, sorumlu birimler ve maliyetler de belirlenmiştir.

Hazırlanan 2018-2022 Stratejik Planı yayımlanarak 01.01.2018 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

STRATEJİK YÖNETİM VE MALİ HİZMETLER

2018-2022 Stratejik Planının Hazırlanması 
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       Performans Programı

Performans programı çalışmaları ile bütçe teklifleri uyumlu 
bir şekilde yürütülmüştür. Maliye Bakanlığı ve Kalkınma 
Bakanlığı yetkilileriyle yapılan görüşmeler sonucunda alınan 
kararlar ile Yüksek Planlama Kurulunca belirlenmiş olan 
makroekonomik göstergeler ve bütçe büyüklükleri de göz 
önünde bulundurularak Bütçe Tasarısında yer alan ödenekler 
dâhilinde Bakanlığımız Performans Programı hazırlanmıştır.

        Bütçe İşlemleri

TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek kanunlaşan 2017 yılı bütçesinin uygulanması için gerekli olan 
Ayrıntılı Harcama Programı, Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Bütçe Uygulama Tebliğinde belirtilen 
usul ve esaslar kapsamında hazırlanmıştır. Müsteşarlık Makamının Olur’una sunulan AHP Cetvelleri, vize 
edilmek üzere Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. 

Yıl içerisinde Bakanlık birimlerinin ihtiyaçları ve hizmet öncelikleri dikkate alınarak 5018 sayılı Kanunun 20 
nci maddesine göre ihtiyaç duyulan revize talepleri Maliye Bakanlığına iletilmiş ve talepler onaylanmıştır. 

Bakanlık birimlerinin yıl içerisinde oluşan ödenek ihtiyaçları ve hizmet öncelikleri çerçevesinde 2017 
Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu kapsamında ödenek aktarma işlemleri Bakanlığımızca ve Maliye 
Bakanlığınca gerçekleştirilmiştir. 

Harcama birimlerince hazırlanan bütçe teklifleri, bütçe çağrısı ve bütçe hazırlama rehberi taslağı, yatırım 
programı hazırlama rehberi taslağına göre incelenmiştir. Bakanlık birimleri tarafından yapılan ortak 
çalışmalar sonucunda nihai hali verilen 2018 yılı Bütçe Teklifi ve Yatırım Programı Teklifi Maliye Bakanlığı 
ve Kalkınma Bakanlığına gönderilmiştir.
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      Faaliyet Raporunun Hazırlanması

5018 sayılı Kanunun 41 inci maddesi ve Kamu İdarelerince 
Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 
11 inci maddesi kapsamında, hesap verme sorumluluğu 
çerçevesinde sorumluluk, doğruluk ve tarafsızlık, açıklık, tam 
açıklama ve tutarlılık ilkeleri gözetilmek suretiyle harcama 
birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını 
esas alarak hazırlanan Gençlik ve Spor Bakanlığı 2016 
yılı Faaliyet Raporu Şubat ayı sonu itibariyle kamuoyuna 
duyurulmuş, Bakanlığımız web sitesinde yayınlanmıştır.

        İç Kontrol Çalışmaları 

Gençlik ve Spor Bakanlığı İç Kontrol Standartları Uyum 
Eylem Planı” hazırlanarak Müsteşarlık Makamı Onayı ile 
uygulamaya koyulmuş olup eylem planında yer alan tüm 
eylemler gerçekleştirilmiştir. 

Kamu İç Kontrol Standartları Tebliğinde ve Kamu İç Kontrol 
Rehberinde, idarelerin iç kontrol sistemini yılda en az bir kez 
değerlendirmesi ve değerlendirme sonucunda hazırlanacak 
İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporunun üst yönetici 
tarafından onaylandıktan sonra izleyen yılın Haziran 
ayı sonuna kadar Maliye Bakanlığına iletilmesi hususu 
belirtilmiştir. 
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2017 yılında iç kontrol sistemi kapsamında aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilmiştir:

Süreç tanım formlarındaki değişikliklerin revize edilmesi, farklı bir süreç ortaya çıktığında yeni süreç tanım 
formunun oluşturulması ve söz konusu formlara ilişkin iş akış şemalarının revize edilmesine ilişkin olarak 
159 adet süreç ve 428 adet alt sürecin değerlendirilmesi yapılmıştır.
Görev tanım formlarına ilişkin personel düzeyinde güncelleme çalışmaları yapılmış ve ilgili personele tebliğ 
edilmiştir.
159 süreç ve 428 alt sürece ait belirlen risklere ilişkin risk kayıt formunda belirtilen süreler içerisinde risk 
değerlendirmesi yapılmıştır. 
Hassas görevler gözden geçirilmiştir.  

Yapılan bu çalışmalar sonucunda hazırlanan İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Raporu yayımlanarak Maliye 
Bakanlığına gönderilmiştir.

    Strateji Belgeleri ve Eylem Planlarında Bakanlığın Sorumlulukları 

Yürürlüğe giren eylem planlarının devam ettiği süreçte sorumlu/ilgili bulunduğumuz 49 eylem planı ile ilgili yapılan 
faaliyetler dönemsel olarak raporlanmaktadır. 
     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 gönderilir. Yazılı sorular 
Bakanlığa gelmesinden itibaren en geç on beş gün içerisinde 
cevaplandırılır. Bu süre yazılı sorunun cevaplanması için 
gereken bilgilerin konsolide edilebilmesi amacıyla Bakanlık 
tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bilgi 
verilerek bir ay ertelenebilir. 

Bakanımıza 2017 yılında tevcih edilen soru önergelerine ilişkin 
veriler tablolarda gösterilmiştir. 
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Sözlü Soru Önergesi Başvuru Sayısı Toplam

11 319 330

Başbakanlıktan 
Gelen Soru 
Önergeleri

Başbakan 
Yardımcılıklarından 

Gelen Soru 
Önergeleri

Diğer 
Kurumlardan 
Gelen Soru 
Önergeleri

Sayın Bakanımıza 
Tevdi Edilen Sözlü 
Soru Önergeleri

Sayın 
Bakanımıza 
Tevdi Edilen 
Yazılı Soru 
Önergeleri

Toplam

28 6 10 11 275 330
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       BİMER Çalışmaları

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve Başbakanlık 
Genelgeleri kapsamında, eşitlik, açıklık ve tarafsızlık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme haklarını 
kullanmalarını sağlamak amacıyla Bilgi İletişim Merkezimiz kurulmuştur. Bakanlığımıza 2017 yılı içerisinde 
109.391 başvuru yapılmıştır.

Başvuru Şekli Başvuru Sayısı

BİMER Sistemi 66.650

CİMER Sistemi 21.708

Kurumsal E-Posta 
Adreslerimiz 500

İletişim Merkezi 
Sistemi 11.043

Bilgi Edinme 
Başvuruları 9.490

Toplam 109.391
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2.2 PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ 1.1

İdare Adı GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 
Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Stratejik Amaç 1.

Gençlerin aktif vatandaş olmalarını ve serbest zamanlarını etkin değerlendirmelerini 
sağlamak, gençlere; eğitsel, sosyal,  kültürel, sanatsal, sportif beceriler kazandırmak,  
bireysel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak, etik ve insani değerleri 
içselleştirmelerini sağlamak, şiddet ve kötü alışkanlıklara yönelmelerini önlemek, ulusal 
ve uluslararası etkinlikler düzenlemek, Gençlik Kampları ve Gençlik Merkezleri kurmak 
ve bu kamp ve merkezlerin etkinliklerini artırmaktır.

Stratejik Hedef 1.1
Gençlik Merkezi ve Gençlik Kamplarının tamamının fiziki alt yapısını incelemek, ihtiyaç 
halinde gerekli düzenlemelerini yapmak, kapasitelerini artırmak ve Gençlik Merkezi ve 
Gençlik Kamplarını kullanıma uygun hale getirmek.

Performans Hedefi 1.1
Gençlik Merkezi ve Gençlik Kamplarının tamamının fiziki alt yapısını incelemek, ihtiyaç 
halinde gerekli düzenlemelerini yapmak, kapasitelerini artırmak ve Gençlik Merkezi ve 
Gençlik Kamplarını kullanıma uygun hale getirmek.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Hedeflenen Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı

1  İncelenen Gençlik Merkezi ve 
Kampı sayısı Sayı   340 / 35 450 / 36 %132,35 / %102,86

2 Fiziki koşulları iyileştirilen Gençlik 
Merkezi ve Kampı sayısı Sayı  70 / 8 279 / 8 %398,57 / %100,00

3 Gençlik Merkezi ve Kamplarından    
yararlanan genç sayısı Sayı 800.000 / 

75.000
3.678.026 / 

110.250 %459,75 / %147,00
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PERFORMANS HEDEFİ 1.2

İdare Adı GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 
Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Stratejik Amaç 1.

Gençlerin aktif vatandaş olmalarını ve serbest zamanlarını etkin değerlendirmelerini 
sağlamak, gençlere; eğitsel, sosyal,  kültürel, sanatsal, sportif beceriler kazandırmak,  
bireysel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak, etik ve insani değerleri 
içselleştirmelerini sağlamak, şiddet ve kötü alışkanlıklara yönelmelerini önlemek, ulusal 
ve uluslararası etkinlikler düzenlemek, Gençlik Kampları ve Gençlik Merkezleri kurmak 
ve bu kamp ve merkezlerin etkinliklerini artırmaktır.

Stratejik Hedef 1.2

Gençlik Merkezleri sayısını kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idareler, diğer gerçek 
ve tüzel kişiler ile iş birliği yapmak suretiyle 500'e çıkarmak. Gençlik kamplarını 
yaz dönemi dışında kış aylarında da yapmak, kamplardan yararlanan ve Gençlik 
Merkezlerine üye olan genç sayısını 500.000'e ulaştırmak.

Performans Hedefi 1.2

Gençlik Merkezleri sayısını kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idareler, diğer gerçek 
ve tüzel kişiler ile iş birliği yapmak suretiyle 500'e çıkarmak. Gençlik kamplarını 
yaz dönemi dışında kış aylarında da yapmak, kamplardan yararlanan ve Gençlik 
Merkezlerine üye olan genç sayısını 500.000'e ulaştırmak.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Hedeflenen Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı

1 İnşa edilen Gençlik Merkezi sayısı Sayı - 23 %100,00

2 Gerçekleştirilen Gençlik Kampı 
sayısı Sayı 35 36 %102,86

3 Kamplara katılan genç sayısı Sayı 75.000 110.250 %147,00

4 Gençlik Merkezi ve Kamplara 
katılan genç başına maliyet Tutar  - / 970 - / 600 %161,67
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PERFORMANS HEDEFİ 1.3

İdare Adı GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 
Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Stratejik Amaç 1.

Gençlerin aktif vatandaş olmalarını ve serbest zamanlarını etkin değerlendirmelerini 
sağlamak, gençlere; eğitsel, sosyal,  kültürel, sanatsal, sportif beceriler kazandırmak,  
bireysel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak, etik ve insani değerleri 
içselleştirmelerini sağlamak, şiddet ve kötü alışkanlıklara yönelmelerini önlemek, ulusal 
ve uluslararası etkinlikler düzenlemek, Gençlik Kampları ve Gençlik Merkezleri kurmak 
ve bu kamp ve merkezlerin etkinliklerini artırmaktır.

Stratejik Hedef 1.3 Plan dönemi sonuna kadar Gençlik Merkezlerine gelen gençlere nitelikli hizmet vermek 
için 150 rekreasyon uzmanı, psikolojik danışma ve rehberlik uzmanı istihdam etmek.

Performans Hedefi 1.3 Plan dönemi sonuna kadar Gençlik Merkezlerine gelen gençlere nitelikli hizmet vermek 
için 150 rekreasyon uzmanı, psikolojik danışma ve rehberlik uzmanı istihdam etmek.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Hedeflenen Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı

1
İhtiyacı tespit edilen rekreasyon 
uzmanı, psikolojik danışma ve 
rehberlik uzmanı sayısı

Sayı 50 12 %24,00

2   İstihdam edilen personel sayısı Sayı - - -

3  Rekreasyon uzmanı başına düşen 
genç sayısı Sayı - - -

4 Psikolojik danışma ve rehberlik 
uzmanı başına düşen genç sayısı Sayı - - -

5
Rekreasyon uzmanı, psikolojik 
danışma ve rehberlik 
uzmanlarından memnuniyet oranı

Oran - - -
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PERFORMANS HEDEFİ 1.4

İdare Adı GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 
Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Stratejik Amaç 1.

Gençlerin aktif vatandaş olmalarını ve serbest zamanlarını etkin değerlendirmelerini 
sağlamak, gençlere; eğitsel, sosyal,  kültürel, sanatsal, sportif beceriler kazandırmak,  
bireysel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak, etik ve insani değerleri 
içselleştirmelerini sağlamak, şiddet ve kötü alışkanlıklara yönelmelerini önlemek, ulusal 
ve uluslararası etkinlikler düzenlemek, Gençlik Kampları ve Gençlik Merkezleri kurmak 
ve bu kamp ve merkezlerin etkinliklerini artırmaktır.

Stratejik Hedef 1.4 Yurt içi ve yurt dışında gençlere yönelik faaliyetler düzenlemek ve bunlara katılımı 
%200 oranında artırmak.

Performans Hedefi 1.4 Yurt içi ve yurt dışında gençlere yönelik faaliyetler düzenlemek ve bunlara katılımı 
%200 oranında artırmak.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Hedeflenen Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı

1
Yurt içinde düzenlenen faaliyet 
sayısı    
 

Sayı 24 25 %104,17

2 Yurt dışında düzenlenen faaliyet 
sayısı Sayı 18 20 %111,11

3 Yurt içinde düzenlenen 
faaliyetlere katılımcı sayısı Sayı 2.200 5.884 %267,45

4 Yurt dışında düzenlenen 
faaliyetlere katılımcı sayısı Sayı 600 734 %122,33

5 Katılımcıların faaliyet başına birim 
maliyetleri Tutar - - -

6 İş birliği yapılan ülke sayısı Sayı 12 15 %125,00
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PERFORMANS HEDEFİ 1.5

İdare Adı GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 
Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Stratejik Amaç 1.

Gençlerin aktif vatandaş olmalarını ve serbest zamanlarını etkin değerlendirmelerini 
sağlamak, gençlere; eğitsel, sosyal,  kültürel, sanatsal, sportif beceriler kazandırmak,  
bireysel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak, etik ve insani değerleri 
içselleştirmelerini sağlamak, şiddet ve kötü alışkanlıklara yönelmelerini önlemek, ulusal 
ve uluslararası etkinlikler düzenlemek, Gençlik Kampları ve Gençlik Merkezleri kurmak 
ve bu kamp ve merkezlerin etkinliklerini artırmaktır.

Stratejik Hedef 1.5 Gençlerin serbest zamanlarını etkili değerlendirmelerini sağlayacak eğitimlerin sayısını 
%200 oranında artırmak.

Performans Hedefi 1.5 Gençlerin serbest zamanlarını etkili değerlendirmelerini sağlayacak eğitimlerin sayısını 
%200 oranında artırmak.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Hedeflenen Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı

1 Düzenlenen eğitim sayısı Sayı 38 163 %428,95

2 Eğitime katılan genç sayısı Sayı 2.150 3.790.323 %176294,09
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PERFORMANS HEDEFİ 1.6

İdare Adı GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 
Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Stratejik Amaç 1.

Gençlerin aktif vatandaş olmalarını ve serbest zamanlarını etkin değerlendirmelerini 
sağlamak, gençlere; eğitsel, sosyal,  kültürel, sanatsal, sportif beceriler kazandırmak,  
bireysel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak, etik ve insani değerleri 
içselleştirmelerini sağlamak, şiddet ve kötü alışkanlıklara yönelmelerini önlemek, ulusal 
ve uluslararası etkinlikler düzenlemek, Gençlik Kampları ve Gençlik Merkezleri kurmak 
ve bu kamp ve merkezlerin etkinliklerini artırmaktır.

Stratejik Hedef 1.6
Serbest zaman etkinliklerinden daha fazla gencin ve ailenin haberdar olması için görsel 
ve yazılı medya ile diğer iletişim araçlarını kullanarak faaliyetlerin bilinirlik düzeyini 
%100 oranında artırmak.

Performans Hedefi 1.6
Serbest zaman etkinliklerinden daha fazla gencin ve ailenin haberdar olması için görsel 
ve yazılı medya ile diğer iletişim araçlarını kullanarak faaliyetlerin bilinirlik düzeyini 
%100 oranında artırmak.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Hedeflenen Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı

1 Medyada yer alma sayısı Sayı 700 945 %135,00

2 Ulaşılan aile sayısı Sayı 2.000.000 4.850.000 %242,50

3 Bilinirlik yüzdesi Oran %90,00 %90,00 %100,00
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PERFORMANS HEDEFİ 1.7

İdare Adı GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 
Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Stratejik Amaç 1.

Gençlerin aktif vatandaş olmalarını ve serbest zamanlarını etkin değerlendirmelerini 
sağlamak, gençlere; eğitsel, sosyal,  kültürel, sanatsal, sportif beceriler kazandırmak,  
bireysel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak, etik ve insani değerleri 
içselleştirmelerini sağlamak, şiddet ve kötü alışkanlıklara yönelmelerini önlemek, ulusal 
ve uluslararası etkinlikler düzenlemek, Gençlik Kampları ve Gençlik Merkezleri kurmak 
ve bu kamp ve merkezlerin etkinliklerini artırmaktır.

Stratejik Hedef 1.7
Gençlik Merkezleri ve Gençlik Kamplarında görev alacak program sorumluları,  gençlik 
liderleri ve diğer personelin tamamının gerekli bilgi ve donanıma sahip olmasını 
sağlamak.

Performans Hedefi 1.7
Gençlik Merkezleri ve Gençlik Kamplarında görev alacak program sorumluları,  gençlik 
liderleri ve diğer personelin tamamının gerekli bilgi ve donanıma sahip olmasını 
sağlamak.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Hedeflenen Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı

1 Düzenlenen eğitim sayısı Sayı 30 105 %350,00

2 Eğitilen lider sayısı Sayı 4.700 6.612 %140,68

3 Eğitilen personel sayısı Sayı 315 920 %292,06
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PERFORMANS HEDEFİ 1.8

İdare Adı GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 
Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Stratejik Amaç 1.

Gençlerin aktif vatandaş olmalarını ve serbest zamanlarını etkin değerlendirmelerini 
sağlamak, gençlere; eğitsel, sosyal,  kültürel, sanatsal, sportif beceriler kazandırmak,  
bireysel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak, etik ve insani değerleri 
içselleştirmelerini sağlamak, şiddet ve kötü alışkanlıklara yönelmelerini önlemek, ulusal 
ve uluslararası etkinlikler düzenlemek, Gençlik Kampları ve Gençlik Merkezleri kurmak 
ve bu kamp ve merkezlerin etkinliklerini artırmaktır.

Stratejik Hedef 1.8 Dezavantajlı gençlerimizin Gençlik Merkezleri ve Gençlik Kamplarından faydalanma 
düzeyini %200 oranında artırmak.

Performans Hedefi 1.8 Dezavantajlı gençlerimizin Gençlik Merkezleri ve Gençlik Kamplarından faydalanma 
düzeyini %200 oranında artırmak.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Hedeflenen Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı

1 Dezavantajlı gençlerin kullanımına 
uygun hâle getirilen kamp sayısı Sayı 6 6 %100,00

2 Dezavantajlı gençlerin kullanımına 
uygun hâle getirilen merkez sayısı Sayı 140 140 %100,00

3 Kamplardan yararlanan 
dezavantajlı genç sayısı Sayı 12.500 13.008 %104,06

4 Merkezlerden yararlanan 
dezavantajlı genç sayısı Tutar 12.000 87.533 %729,44
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PERFORMANS HEDEFİ 1.9

İdare Adı GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 
Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Stratejik Amaç 1.

Gençlerin aktif vatandaş olmalarını ve serbest zamanlarını etkin değerlendirmelerini 
sağlamak, gençlere; eğitsel, sosyal,  kültürel, sanatsal, sportif beceriler kazandırmak,  
bireysel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak, etik ve insani değerleri 
içselleştirmelerini sağlamak, şiddet ve kötü alışkanlıklara yönelmelerini önlemek, ulusal 
ve uluslararası etkinlikler düzenlemek, Gençlik Kampları ve Gençlik Merkezleri kurmak 
ve bu kamp ve merkezlerin etkinliklerini artırmaktır.

Stratejik Hedef 1.9
Gençlerin şiddete ve kötü alışkanlıklara yönelmesini önlemek için plan döneminin 
sonuna kadar paydaşlarımızla iş birliği yaparak 250.000 gencimize ulaşıp bilgilendirme 
ve önleme çalışmaları yapmak.

Performans Hedefi 1.9
Gençlerin şiddete ve kötü alışkanlıklara yönelmesini önlemek için plan döneminin 
sonuna kadar paydaşlarımızla iş birliği yaparak 250.000 gencimize ulaşıp bilgilendirme 
ve önleme çalışmaları yapmak.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Hedeflenen Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı

1 İş birliği yapılan paydaş sayısı Sayı 15 19 %126,67

2 Yapılan faaliyet sayısı Sayı 120 10.434 %8695,00

3 Ulaşılan genç sayısı Sayı 100.000 174.700 %174,70
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PERFORMANS HEDEFİ 1.10

İdare Adı GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 
Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Stratejik Amaç 1.

Gençlerin aktif vatandaş olmalarını ve serbest zamanlarını etkin değerlendirmelerini 
sağlamak, gençlere; eğitsel, sosyal,  kültürel, sanatsal, sportif beceriler kazandırmak,  
bireysel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak, etik ve insani değerleri 
içselleştirmelerini sağlamak, şiddet ve kötü alışkanlıklara yönelmelerini önlemek, ulusal 
ve uluslararası etkinlikler düzenlemek, Gençlik Kampları ve Gençlik Merkezleri kurmak 
ve bu kamp ve merkezlerin etkinliklerini artırmaktır.

Stratejik Hedef 1.10
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve Gençlik Haftasına ilişkin 
duyarlılığı artırarak kutlamaları tüm gençlere ulaşacak şekilde geniş katılımla 
gerçekleştirmek.

Performans Hedefi 1.10
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve Gençlik Haftasına ilişkin 
duyarlılığı artırarak kutlamaları tüm gençlere ulaşacak şekilde geniş katılımla 
gerçekleştirmek.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Hedeflenen Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı

1 Gençlik haftası katılımcı sayısı Sayı 160.000 170.000 %106,25

2 Düzenlenen faaliyet sayısı Sayı 350 400 %114,29

3 Faaliyetlerde görev alan personel 
sayısı Sayı 300 500 %166,67

4 Genç katılımcıların artış yüzdesi Oran %100,00 %100,00 %100,00
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PERFORMANS HEDEFİ 2.1

İdare Adı GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 
Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü

Stratejik Amaç 2

Gençlik alanındaki paydaşlar arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlayarak gençlerin 
fiziksel, zihinsel ve ruhsal gelişimlerine katkı sağlayacak projeler ve çalışmalar yapmak; 
bu projeleri ve çalışmaları değerlendirmek, uygulamak; belirlenen usul ve esaslara 
uygun proje ve çalışmaları desteklemek, sonuçlarını denetlemek; gençlik alanıyla ilgili 
talep, öneri ve şikayetleri ilgili kurumlara iletmek; Ulusal Gençlik ve Spor Politikası 
Belgesi'yle ilgili hazırlık çalışmaları yaparak uygulanmasını takip etmek. 

Stratejik Hedef 2.1 Bakanlık ile paydaşlar arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlayarak plan dönemi 
sonuna kadar iç ve dış paydaşların tamamına ulaşmak.

Performans Hedefi 2.1 Bakanlık ile paydaşlar arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlayarak plan dönemi 
sonuna kadar iç ve dış paydaşların tamamına ulaşmak.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Hedeflenen Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı

1 Ulaşılan iç paydaş sayısı Sayı 13 13 %100,00

2 Ulaşılan dış paydaş sayısı Sayı 5.000 4.142 %82,84

3 İş birliği yapılan iç paydaş sayısı Sayı 13 13 %100,00

4 İş birliği yapılan dış paydaş sayısı Sayı 275 655 %238,18
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PERFORMANS HEDEFİ 2.2

İdare Adı GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 
Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü

Stratejik Amaç 2

Gençlik alanındaki paydaşlar arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlayarak gençlerin fiziksel, 
zihinsel ve ruhsal gelişimlerine katkı sağlayacak projeler ve çalışmalar yapmak; bu projeleri ve 
çalışmaları değerlendirmek, uygulamak; belirlenen usul ve esaslara uygun proje ve çalışmaları 
desteklemek, sonuçlarını denetlemek; gençlik alanıyla ilgili talep, öneri ve şikayetleri ilgili 
kurumlara iletmek; Ulusal Gençlik ve Spor Politikası Belgesi'yle ilgili hazırlık çalışmaları yaparak 
uygulanmasını takip etmek. 

Stratejik Hedef 2.2 Gençlik alanında plan dönemi sonuna kadar proje ve çalışmalarla 14-29 yaş aralığında yer alan 
gençlerin en az %30’una ulaşmak.

Performans Hedefi 2.2 Gençlik alanında plan dönemi sonuna kadar proje ve çalışmalarla 14-29 yaş aralığında yer alan 
gençlerin en az %30’una ulaşmak.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Hedeflenen Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı

1 Tasarlanan proje sayısı Sayı 18 18 %100,00

2 Uygulamaya konulan proje sayısı Sayı 15 12 %80,00

3
Tasarlanan proje sayısının  
uygulamaya konulan proje sayısına 
oranı

Oran %83,00 %66,67 %80,33

4 Tamamlanan proje sayısı Sayı 10 12 %120,00

5 Uygulamaya konulan proje sayısının  
tamamlanan proje sayısına oranı Oran %67,00 %100,00 %149,25

6 Proje ve çalışmalardan yararlanması 
beklenen genç sayısı Sayı 250.000 250.000 %100,00

7 Proje ve çalışmalardan yararlanan 
genç sayısı Sayı 230.000 265.470 %115,42

8
Proje ve çalışmalardan yararlanan 
genç sayısının yararlanması beklenen 
genç sayısına oranı

Oran %92,00 %106,19 %115,42

9
Önceki proje ve çalışmalara katılan 
gençlerin gerçekleştirilmekte olan 
proje ve çalışmalara katılım oranı

Oran  - - -

10
Proje ve çalışmalardan yararlanan 
gençlerin kişi başı maliyetin 
düşürülmesi

Tutar 143,52 73,70 %194,74
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PERFORMANS HEDEFİ 2.3.

İdare Adı GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 
Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü

Stratejik Amaç 2

Gençlik alanındaki paydaşlar arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlayarak gençlerin fiziksel, zihinsel 
ve ruhsal gelişimlerine katkı sağlayacak projeler ve çalışmalar yapmak; bu projeleri ve çalışmaları 
değerlendirmek, uygulamak; belirlenen usul ve esaslara uygun proje ve çalışmaları desteklemek, 
sonuçlarını denetlemek; gençlik alanıyla ilgili talep, öneri ve şikayetleri ilgili kurumlara iletmek; Ulusal 
Gençlik ve Spor Politikası Belgesi'yle ilgili hazırlık çalışmaları yaparak uygulanmasını takip etmek. 

Stratejik Hedef 2.3 Dış paydaşlar tarafından hazırlanarak Bakanlıkça desteklenen gençlik alanındaki proje ve çalışmaların 
sayısını her yıl en az % 100 oranında artırmak.

Performans Hedefi 2.3 Dış paydaşlar tarafından hazırlanarak Bakanlıkça desteklenen gençlik alanındaki proje ve çalışmaların 
sayısını her yıl en az % 100 oranında artırmak.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Hedeflenen Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı

1
Dış paydaşlar tarafından hazırlanan 
gençlik alanındaki proje ve çalışmalardan 
yararlanması beklenen genç sayısı

Sayı 300.000 320.000 %106,67

2
Dış paydaşlar tarafından hazırlanan 
gençlik alanındaki proje ve çalışmalardan 
yararlanan genç sayısı

Sayı 200.000 320.000 %160,00

3
Proje ve çalışmalardan yararlanan genç 
sayısının yararlanması beklenen genç 
sayısına oranı

Oran %67,00 %100,00 %149,25

4 Paydaşlar tarafından desteklenmesi 
istenen proje sayısı Sayı 5.000 3.750 %75,00

5 Desteklenen proje sayısı Sayı 200 543 %271,50

6 Tamamlanan proje sayısı Sayı 200 222 %111,00

7
Kabul edilen proje sayısının 
desteklenmesi istenen proje sayısına 
oranı

Oran %4,00 %16,31 %407,75

8 Tamamlanan proje sayısının desteklenen 
proje sayısına oranı Oran %100,00 %40,80 %40,80

9 Dış paydaşlar tarafından talep edilen 
kaynak tutarı Tutar 350.000.000 507.190.516 %144,91

10 Projelere tahsis edilen kaynak tutarı Tutar 38.000.000 43.700.000 %115,00

11
Dış paydaşlar tarafından talep edilen 
kaynak tutarının tahsis edilen kaynak 
tutarına oranı

Oran %11,00 %8,62 %78,36

12 Proje ve çalışmalardan yararlanan 
gençlerin kişi başı maliyeti Tutar 168 63 %266,67
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PERFORMANS HEDEFİ 2.4.

İdare Adı GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 
Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü

Stratejik Amaç 2

Gençlik alanındaki paydaşlar arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlayarak gençlerin 
fiziksel, zihinsel ve ruhsal gelişimlerine katkı sağlayacak projeler ve çalışmalar yapmak; 
bu projeleri ve çalışmaları değerlendirmek, uygulamak; belirlenen usul ve esaslara 
uygun proje ve çalışmaları desteklemek, sonuçlarını denetlemek; gençlik alanıyla ilgili 
talep, öneri ve şikayetleri ilgili kurumlara iletmek; Ulusal Gençlik ve Spor Politikası 
Belgesi'yle ilgili hazırlık çalışmaları yaparak uygulanmasını takip etmek. 

Stratejik Hedef 2.4 Gençlik ve spor alanında geliştirilen proje ve çalışmaları değerlendirmek için standart 
belirlemek.

Performans Hedefi 2.4 Gençlik ve spor alanında geliştirilen proje ve çalışmaları değerlendirmek için standart 
belirlemek.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Hedeflenen Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı

1
Proje ve çalışmaları 
değerlendirmek için geliştirilen 
standart sayısı

Sayı 2 2 %100,00
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PERFORMANS HEDEFİ 2.5

İdare Adı GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 
Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü

Stratejik Amaç 2

Gençlik alanındaki paydaşlar arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlayarak gençlerin 
fiziksel, zihinsel ve ruhsal gelişimlerine katkı sağlayacak projeler ve çalışmalar yapmak; 
bu projeleri ve çalışmaları değerlendirmek, uygulamak; belirlenen usul ve esaslara 
uygun proje ve çalışmaları desteklemek, sonuçlarını denetlemek; gençlik alanıyla ilgili 
talep, öneri ve şikayetleri ilgili kurumlara iletmek; Ulusal Gençlik ve Spor Politikası 
Belgesi'yle ilgili hazırlık çalışmaları yaparak uygulanmasını takip etmek. 

Stratejik Hedef 2.5 Paydaşlarımızdan alınacak, gençlik ve spor alanıyla ilgili talep, öneri ve şikayetleri ilgili 
birim ve kurumlara iletmek.

Performans Hedefi 2.5 Paydaşlarımızdan alınacak, gençlik ve spor alanıyla ilgili talep, öneri ve şikayetleri ilgili 
birim ve kurumlara iletmek.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Hedeflenen Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı

1
Paydaşların talep öneri ve 
şikayetlerini iletebilecekleri 
iletişim kanallarının sayısı

Sayı 6 6 %100,00

2 Paydaşlardan alınan talep, öneri 
ve şikayet sayısının azaltılması Sayı 1.000 689 %145,14
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PERFORMANS HEDEFİ 2.6

İdare Adı GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 
Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü

Stratejik Amaç 2

Gençlik alanındaki paydaşlar arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlayarak gençlerin 
fiziksel, zihinsel ve ruhsal gelişimlerine katkı sağlayacak projeler ve çalışmalar yapmak; 
bu projeleri ve çalışmaları değerlendirmek, uygulamak; belirlenen usul ve esaslara 
uygun proje ve çalışmaları desteklemek, sonuçlarını denetlemek; gençlik alanıyla ilgili 
talep, öneri ve şikayetleri ilgili kurumlara iletmek; Ulusal Gençlik ve Spor Politikası 
Belgesi'yle ilgili hazırlık çalışmaları yaparak uygulanmasını takip etmek. 

Stratejik Hedef 2.6 Ulusal Gençlik ve Spor Politikası Belgesiyle ilgili çalışmaları yapmak, hazırlanan 
belgenin uygulanmasını altı aylık dönemler halinde takip etmek.

Performans Hedefi 2.6 Ulusal Gençlik ve Spor Politikası Belgesiyle ilgili çalışmaları yapmak, hazırlanan 
belgenin uygulanmasını altı aylık dönemler halinde takip etmek.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Hedeflenen Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı

1 Takip edilen paydaş sayısı Sayı 75 112 %149,33
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PERFORMANS HEDEFİ 2.7

İdare Adı GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 
Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü

Stratejik Amaç 2

Gençlik alanındaki paydaşlar arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlayarak gençlerin 
fiziksel, zihinsel ve ruhsal gelişimlerine katkı sağlayacak projeler ve çalışmalar yapmak; 
bu projeleri ve çalışmaları değerlendirmek, uygulamak; belirlenen usul ve esaslara 
uygun proje ve çalışmaları desteklemek, sonuçlarını denetlemek; gençlik alanıyla ilgili 
talep, öneri ve şikayetleri ilgili kurumlara iletmek; Ulusal Gençlik ve Spor Politikası 
Belgesi'yle ilgili hazırlık çalışmaları yaparak uygulanmasını takip etmek. 

Stratejik Hedef 2.7 Plan dönemi sonuna kadar birimin görevleri kapsamında yapılan faaliyetlerle 
Bakanlığın bilinirlik düzeyini sürekli ve düzenli artırmak.

Performans Hedefi 2.7 Plan dönemi sonuna kadar birimin görevleri kapsamında yapılan faaliyetlerle 
Bakanlığın bilinirlik düzeyini sürekli ve düzenli artırmak.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Hedeflenen Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı

1 Projelerle ilgili hazırlanan kamu 
spotu sayısı Sayı 1 2 %200,00

2
Projelerle ilgili gençlere 
gönderilen kısa mesaj ve e-posta 
sayısı 

Sayı 350.000 360.000 %102,86

3
Projelerle ilgili yapılan tanıtımda 
kullanılan broşür, kitapçık ve diğer 
materyal sayısı

Sayı 1.554.000 1.450.000 %93,31

4
Desteklenen projelerdeki 
gerçekleştirilen görünürlük 
faaliyetlerinin sayısı

Sayı 915 2.564 %280,22

5 Bilinirlik düzeyini ölçmek için 
yapılan toplam çalışma sayısı Sayı 5 6 %120,00
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PERFORMANS HEDEFİ 2.8

İdare Adı GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 
Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü

Stratejik Amaç 2

Gençlik alanındaki paydaşlar arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlayarak gençlerin 
fiziksel, zihinsel ve ruhsal gelişimlerine katkı sağlayacak projeler ve çalışmalar yapmak; 
bu projeleri ve çalışmaları değerlendirmek, uygulamak; belirlenen usul ve esaslara 
uygun proje ve çalışmaları desteklemek, sonuçlarını denetlemek; gençlik alanıyla ilgili 
talep, öneri ve şikayetleri ilgili kurumlara iletmek; Ulusal Gençlik ve Spor Politikası 
Belgesi'yle ilgili hazırlık çalışmaları yaparak uygulanmasını takip etmek. 

Stratejik Hedef 2.8 Gençlik alanında kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliğini geliştirmek 
ve ortak projeler yürütmek.

Performans Hedefi 2.8 Gençlik alanında kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliğini geliştirmek 
ve ortak projeler yürütmek.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Hedeflenen Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı

1 İş birliği yapılması planlanan 
kurum sayısı Sayı 315 543 %172,38

2 İş birliği yapılan kurum sayısı Sayı 275 543 %197,45

3 Birlikte yürütülmesi planlanan 
proje sayısı Sayı 5 5 %100,00

4 Birlikte yürütülen proje sayısı Sayı 3 5 %166,67
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PERFORMANS HEDEFİ 2.9

İdare Adı GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 
Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü

Stratejik Amaç 2

Gençlik alanındaki paydaşlar arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlayarak gençlerin 
fiziksel, zihinsel ve ruhsal gelişimlerine katkı sağlayacak projeler ve çalışmalar yapmak; 
bu projeleri ve çalışmaları değerlendirmek, uygulamak; belirlenen usul ve esaslara 
uygun proje ve çalışmaları desteklemek, sonuçlarını denetlemek; gençlik alanıyla ilgili 
talep, öneri ve şikayetleri ilgili kurumlara iletmek; Ulusal Gençlik ve Spor Politikası 
Belgesi'yle ilgili hazırlık çalışmaları yaparak uygulanmasını takip etmek. 

Stratejik Hedef 2.9
Bakanlık ve gençlik alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının personeline 
yönelik Proje Döngü Yönetimi ve Gençlik Projeleri Destek Programına yönelik eğitimler 
vermek.

Performans Hedefi 2.9
Bakanlık ve gençlik alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının personeline 
yönelik Proje Döngü Yönetimi ve Gençlik Projeleri Destek Programına yönelik eğitimler 
vermek.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Hedeflenen Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı

1 Verilen eğitim sayısı Sayı 1 5 %500,00

2 Eğitim verilen personel sayısı Sayı 50 72 %144,00

3 Personeline eğitim verilen Sivil 
Toplum Kuruluşu sayısı Sayı 150 520 %346,67

4 Eğitim verilen Sivil Toplum 
Kuruluşu personeli sayısı Tutar 450 520 %115,56
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PERFORMANS HEDEFİ 3.1

İdare Adı GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI   
Eğitim, Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğü

Stratejik Amaç 3

Gençliğin kişisel ve sosyal gelişimine katkı sağlamak amacıyla eğitim faaliyetleri 
planlamak; yurt içi ve yurt dışında gençliğin ihtiyaçları, talepleri, sorunları konusunda 
inceleme ve araştırmalar yapmak ve yürütülen inceleme ve araştırmaları desteklemek; 
gençliğe sunulan hizmet ve imkânlar hakkında toplumdaki farkındalığı artırmak; gençlik 
alanında eğitim, rehberlik ve danışmanlık faaliyetleri yapmak; gençlerin bilim, kültür 
ve sanat gibi alanlara etkili katılımını sağlayıcı öneriler ortaya koymak ve faaliyetler 
gerçekleştirmek; gençlik alanında yayınlar yapmak ve bunları takip etmek.

Stratejik Hedef 3.1

Eğitim faaliyetleri kapsamında plan döneminin sonuna kadar Gençlik Liderliği, Kamp 
Liderliği, Gençlik Afet Yardım ve Rehabilitasyon, Gönüllülük, Proje Döngüsü Yönetimi, 
EURODESK, Demokrasi ve Katılım Bilinci, Uluslararası Vizyon Kazandırma, Kariyer 
Planlama vb. eğitim programlarını düzenlemek ve bu faaliyetlere 100.000 gencin 
katılımını sağlamak. 

Performans Hedefi 3.1

Eğitim faaliyetleri kapsamında plan döneminin sonuna kadar Gençlik Liderliği, Kamp 
Liderliği, Gençlik Afet Yardım ve Rehabilitasyon, Gönüllülük, Proje Döngüsü Yönetimi, 
EURODESK, Demokrasi ve Katılım Bilinci, Uluslararası Vizyon Kazandırma, Kariyer 
Planlama vb. eğitim programlarını düzenlemek ve bu faaliyetlere 100.000 gencin 
katılımını sağlamak. 

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Hedeflenen Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı

1 Eğitim çeşitliliği sayısı Sayı 8 15 %187,50

2 Eğitimlere katılan genç sayısı Sayı 3.500 14.840 %424,00

3 Eğitici ve personel sayısı Sayı 50 88 %176,00

4 Eğitime katılanların memnuniyet 
düzeyi Oran %95,00 %86,00 %90,53
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PERFORMANS HEDEFİ 3.2

İdare Adı GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI   
Eğitim, Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğü

Stratejik Amaç 3

Gençliğin kişisel ve sosyal gelişimine katkı sağlamak amacıyla eğitim faaliyetleri 
planlamak; yurt içi ve yurt dışında gençliğin ihtiyaçları, talepleri, sorunları konusunda 
inceleme ve araştırmalar yapmak ve yürütülen inceleme ve araştırmaları desteklemek; 
gençliğe sunulan hizmet ve imkânlar hakkında toplumdaki farkındalığı artırmak; gençlik 
alanında eğitim, rehberlik ve danışmanlık faaliyetleri yapmak; gençlerin bilim, kültür 
ve sanat gibi alanlara etkili katılımını sağlayıcı öneriler ortaya koymak ve faaliyetler 
gerçekleştirmek; gençlik alanında yayınlar yapmak ve bunları takip etmek.

Stratejik Hedef 3.2 Plan döneminin sonuna kadar gençlik alanında yapılan inceleme, araştırma ve yayın 
sayısını artırmak, desteklemek ve takip etmek.

Performans Hedefi 3.2 Plan döneminin sonuna kadar gençlik alanında yapılan inceleme, araştırma ve yayın 
sayısını artırmak, desteklemek ve takip etmek.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Hedeflenen Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı

1 İnceleme, araştırma ve yayın sayısı Sayı 12 66 %550,00

2 Desteklenen inceleme, araştırma 
ve yayın sayısı Sayı - 1 %100,00

3
Yapılan yayın sayısının gençlik 
alanında yapılan yayın sayısına 
oranı 

Sayı %85,00 %90,00 %105,88
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PERFORMANS HEDEFİ 3.3

İdare Adı GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI   
Eğitim, Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğü

Stratejik Amaç 3

Gençliğin kişisel ve sosyal gelişimine katkı sağlamak amacıyla eğitim faaliyetleri 
planlamak; yurt içi ve yurt dışında gençliğin ihtiyaçları, talepleri, sorunları konusunda 
inceleme ve araştırmalar yapmak ve yürütülen inceleme ve araştırmaları desteklemek; 
gençliğe sunulan hizmet ve imkânlar hakkında toplumdaki farkındalığı artırmak; gençlik 
alanında eğitim, rehberlik ve danışmanlık faaliyetleri yapmak; gençlerin bilim, kültür 
ve sanat gibi alanlara etkili katılımını sağlayıcı öneriler ortaya koymak ve faaliyetler 
gerçekleştirmek; gençlik alanında yayınlar yapmak ve bunları takip etmek.

Stratejik Hedef 3.3 Gençliğe yönelik yurt içinde ve dışında bilim, kültür ve sanat faaliyetlerinin sayısını 
artırmak ve yapılan faaliyetleri desteklemek.

Performans Hedefi 3.3 Gençliğe yönelik yurt içinde ve dışında bilim, kültür ve sanat faaliyetlerinin sayısını 
artırmak ve yapılan faaliyetleri desteklemek.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Hedeflenen Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı

1
Yurt içinde ve yurt dışında yapılan 
bilim, kültür ve sanat faaliyeti 
sayısı

Sayı 3 21 %700,00

2
Yurt içinde ve yurt dışında 
desteklenen bilim, kültür ve sanat 
faaliyeti sayısı

Sayı - 1 %100,00

3 Düzenlenen faaliyetlerin katılımcı 
başına maliyeti Tutar 450 450 %100,00

4 Faaliyetlere katılanların 
memnuniyet düzeyi Oran %88,00 %90,00 %102,27
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PERFORMANS HEDEFİ 3.4

İdare Adı GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI   
Eğitim, Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğü

Stratejik Amaç 3

Gençliğin kişisel ve sosyal gelişimine katkı sağlamak amacıyla eğitim faaliyetleri 
planlamak; yurt içi ve yurt dışında gençliğin ihtiyaçları, talepleri, sorunları konusunda 
inceleme ve araştırmalar yapmak ve yürütülen inceleme ve araştırmaları desteklemek; 
gençliğe sunulan hizmet ve imkânlar hakkında toplumdaki farkındalığı artırmak; gençlik 
alanında eğitim, rehberlik ve danışmanlık faaliyetleri yapmak; gençlerin bilim, kültür 
ve sanat gibi alanlara etkili katılımını sağlayıcı öneriler ortaya koymak ve faaliyetler 
gerçekleştirmek; gençlik alanında yayınlar yapmak ve bunları takip etmek.

Stratejik Hedef 3.4 Yurt içi ve yurt dışında yaşayan gençlere rehberlik yapacak, belirli araştırmaları 
yürütecek sürekli bir araştırma merkezi kurmak.

Performans Hedefi 3.4 Yurt içi ve yurt dışında yaşayan gençlere rehberlik yapacak, belirli araştırmaları 
yürütecek sürekli bir araştırma merkezi kurmak.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Hedeflenen Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı

1 Araştırma merkezinin varlığı Sayı 1 1 %100,00
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PERFORMANS HEDEFİ 3.5

İdare Adı GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI   
Eğitim, Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğü

Stratejik Amaç 3

Gençliğin kişisel ve sosyal gelişimine katkı sağlamak amacıyla eğitim faaliyetleri 
planlamak; yurt içi ve yurt dışında gençliğin ihtiyaçları, talepleri, sorunları konusunda 
inceleme ve araştırmalar yapmak ve yürütülen inceleme ve araştırmaları desteklemek; 
gençliğe sunulan hizmet ve imkânlar hakkında toplumdaki farkındalığı artırmak; gençlik 
alanında eğitim, rehberlik ve danışmanlık faaliyetleri yapmak; gençlerin bilim, kültür 
ve sanat gibi alanlara etkili katılımını sağlayıcı öneriler ortaya koymak ve faaliyetler 
gerçekleştirmek; gençlik alanında yayınlar yapmak ve bunları takip etmek.

Stratejik Hedef 3.5 Bakanlık birimlerinin ihtiyaç duyduğu alanlarda araştırmalar yapmak ve bu alanlarda 
yapılan araştırmalara destek vermek.

Performans Hedefi 3.5 Bakanlık birimlerinin ihtiyaç duyduğu alanlarda araştırmalar yapmak ve bu alanlarda 
yapılan araştırmalara destek vermek.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Hedeflenen Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı

1 Yapılan araştırma sayısı Sayı 4 5 %125,00

2 Desteklenen araştırma sayısı Sayı - - -
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PERFORMANS HEDEFİ 3.6

İdare Adı GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI   
Eğitim, Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğü

Stratejik Amaç 3

Gençliğin kişisel ve sosyal gelişimine katkı sağlamak amacıyla eğitim faaliyetleri 
planlamak; yurt içi ve yurt dışında gençliğin ihtiyaçları, talepleri, sorunları konusunda 
inceleme ve araştırmalar yapmak ve yürütülen inceleme ve araştırmaları desteklemek; 
gençliğe sunulan hizmet ve imkânlar hakkında toplumdaki farkındalığı artırmak; gençlik 
alanında eğitim, rehberlik ve danışmanlık faaliyetleri yapmak; gençlerin bilim, kültür 
ve sanat gibi alanlara etkili katılımını sağlayıcı öneriler ortaya koymak ve faaliyetler 
gerçekleştirmek; gençlik alanında yayınlar yapmak ve bunları takip etmek.

Stratejik Hedef 3.6
Gençlerin bilim, sanat ve kültür alanlarına ilgilerini artırmaya yönelik Gençlik İhtisas 
Kütüphanesi, e-kütüphane, müze ve sergi salonları açmak ve Türkiye Bilimsel ve Teknik 
Araştırma Kurumu'yla ortaklaşa çalışmalar yapmak.

Performans Hedefi 3.6
Gençlerin bilim, sanat ve kültür alanlarına ilgilerini artırmaya yönelik Gençlik İhtisas 
Kütüphanesi, e-kütüphane, müze ve sergi salonları açmak ve Türkiye Bilimsel ve Teknik 
Araştırma Kurumu'yla ortaklaşa çalışmalar yapmak.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Hedeflenen Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı

1 Ortak çalışmaların sayısı Sayı 5 5 %100,00

2
Gençlik İhtisas Kütüphanesi ve 
e-kütüphanede bulunan kitap 
sayısı

Sayı - 151.801 %100,00

3 Müze ve Sergi Salonlarının sayısı Sayı 1 1 %100,00
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PERFORMANS HEDEFİ 3.7

İdare Adı GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI   
Eğitim, Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğü

Stratejik Amaç 3

Gençliğin kişisel ve sosyal gelişimine katkı sağlamak amacıyla eğitim faaliyetleri 
planlamak; yurt içi ve yurt dışında gençliğin ihtiyaçları, talepleri, sorunları konusunda 
inceleme ve araştırmalar yapmak ve yürütülen inceleme ve araştırmaları desteklemek; 
gençliğe sunulan hizmet ve imkânlar hakkında toplumdaki farkındalığı artırmak; gençlik 
alanında eğitim, rehberlik ve danışmanlık faaliyetleri yapmak; gençlerin bilim, kültür 
ve sanat gibi alanlara etkili katılımını sağlayıcı öneriler ortaya koymak ve faaliyetler 
gerçekleştirmek; gençlik alanında yayınlar yapmak ve bunları takip etmek.

Stratejik Hedef 3.7 Gençlerin bilim, sanat ve kültürel alanlara ilgisini artırmaya yönelik yarışmalar yapmak 
ve gençleri ödüllendirmek.

Performans Hedefi 3.7 Gençlerin bilim, sanat ve kültürel alanlara ilgisini artırmaya yönelik yarışmalar yapmak 
ve gençleri ödüllendirmek.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Hedeflenen Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı

1 Yapılan yarışma sayısı Sayı 4 10 %250,00

2 Verilen ödül adedi Sayı 20 30 %150,00

3 Yarışmaya katılanların 
memnuniyet oranı Oran %90,00 %86,00 %95,56

4 Yarışmaların birim maliyeti Tutar 100.000 150.000 %150,00
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PERFORMANS HEDEFİ 4.1

İdare Adı GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 
Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Stratejik Amaç 4

Spor faaliyetlerinin gelişmesini ve yaygınlaşmasını teşvik edici tedbirler almak, bu 
faaliyetlere her yaşta katılımı sağlayacak önlemleri geliştirmek, yurt içi ve yurt dışı 
spor faaliyetlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesini, spor alanındaki uluslararası 
kuralların ve talimatların uygulanmasını sağlamak; spor federasyonlarının kurulmasını 
teşvik edici önlemler almak, spora ilgiyi artırmak, sporcu yetiştirme ve sporcu sağlığını 
korumaya yönelik çalışmaları takip etmek ve spor alanında uygulanacak temel 
politikaları geliştirmek.

Stratejik Hedef 4.1 Spor faaliyetlerinin gelişmesini ve yaygınlaşmasını teşvik etmek ve bu faaliyetlere her 
yaşta katılımı sağlayacak önlemler almak.

Performans Hedefi 4.1 Spor faaliyetlerinin gelişmesini ve yaygınlaşmasını teşvik etmek ve bu faaliyetlere her 
yaşta katılımı sağlayacak önlemler almak.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Hedeflenen Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı

1 Teşvik edici faaliyet sayısı Sayı 105 94 %89,52

2 Teşvik edici faaliyetlere katılımcı 
sayısı Sayı 63.000 149.540 %237,37

3 Katılımcıların memnuniyet düzeyi Oran %91,00 %94,00 %103,30
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PERFORMANS HEDEFİ 4.2

İdare Adı GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 
Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Stratejik Amaç 4

Spor faaliyetlerinin gelişmesini ve yaygınlaşmasını teşvik edici tedbirler almak, bu 
faaliyetlere her yaşta katılımı sağlayacak önlemleri geliştirmek, yurt içi ve yurt dışı 
spor faaliyetlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesini, spor alanındaki uluslararası 
kuralların ve talimatların uygulanmasını sağlamak; spor federasyonlarının kurulmasını 
teşvik edici önlemler almak, spora ilgiyi artırmak, sporcu yetiştirme ve sporcu sağlığını 
korumaya yönelik çalışmaları takip etmek ve spor alanında uygulanacak temel 
politikaları geliştirmek.

Stratejik Hedef 4.2 Yurt içi ve yurt dışı spor faaliyetlerinin tamamının mevzuat çerçevesinde yürütülmesini 
gözetmek.

Performans Hedefi 4.2 Yurt içi ve yurt dışı spor faaliyetlerinin tamamının mevzuat çerçevesinde yürütülmesini 
gözetmek.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Hedeflenen Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı

1 Yurt içi ve yurt dışı sportif 
faaliyetlerin sayısı Sayı 1.200 1.350 %112,50

2
Mevzuata uygun olarak 
düzenlenen sportif faaliyetlerin 
sayısı

Sayı 1.100 1.200 %109,09

3
Mevzuata uygun olan 
organizasyonların toplam 
organizasyonlara oranı

Oran %92,00 %89,00 %96,74
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PERFORMANS HEDEFİ 4.3.

İdare Adı GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 
Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Stratejik Amaç 4

Spor faaliyetlerinin gelişmesini ve yaygınlaşmasını teşvik edici tedbirler almak, bu 
faaliyetlere her yaşta katılımı sağlayacak önlemleri geliştirmek, yurt içi ve yurt dışı 
spor faaliyetlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesini, spor alanındaki uluslararası 
kuralların ve talimatların uygulanmasını sağlamak; spor federasyonlarının kurulmasını 
teşvik edici önlemler almak, spora ilgiyi artırmak, sporcu yetiştirme ve sporcu sağlığını 
korumaya yönelik çalışmaları takip etmek ve spor alanında uygulanacak temel 
politikaları geliştirmek.

Stratejik Hedef 4.3 Sporcuların tamamının sağlık hizmetlerinden yararlanması ve sporcu sağlığı ile ilgili 
çalışmaları takip etmek.

Performans Hedefi 4.3 Sporcuların tamamının sağlık hizmetlerinden yararlanması ve sporcu sağlığı ile ilgili 
çalışmaları takip etmek.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Hedeflenen Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı

1 Sağlık hizmeti sunan birim sayısı Sayı 1 1 %100,00

2 Sağlık hizmetlerinden yararlanan 
sporcu sayısı Sayı 7.000 6.800 %97,14

3 Sağlık hizmetlerinden yararlanan 
sporcuların memnuniyet düzeyi Oran %84,00 %92,00 %109,52

4 Sporcu başına düşen sağlık 
hizmeti maliyeti Tutar 1.500 1.700 %113,33
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PERFORMANS HEDEFİ  4.4

İdare Adı GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 
Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Stratejik Amaç 4

Spor faaliyetlerinin gelişmesini ve yaygınlaşmasını teşvik edici tedbirler almak, bu 
faaliyetlere her yaşta katılımı sağlayacak önlemleri geliştirmek, yurt içi ve yurt dışı 
spor faaliyetlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesini, spor alanındaki uluslararası 
kuralların ve talimatların uygulanmasını sağlamak; spor federasyonlarının kurulmasını 
teşvik edici önlemler almak, spora ilgiyi artırmak, sporcu yetiştirme ve sporcu sağlığını 
korumaya yönelik çalışmaları takip etmek ve spor alanında uygulanacak temel 
politikaları geliştirmek.

Stratejik Hedef 4.4 Spora ilgiyi artırmaya yönelik çalışmaların tamamını takip etmek.

Performans Hedefi 4.4 Spora ilgiyi artırmaya yönelik çalışmaların tamamını takip etmek.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Hedeflenen Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı

1 Bu konuda yapılan çalışmaların 
sayısı Sayı 17 22 %129,41

2 Takip edilen çalışmaların sayısı Sayı 97 99 %102,06

3 Takip edilen çalışmaların yapılan 
çalışmaların tamamına oranı Oran %83,00 %94,00 %113,25

4 Spora ilgiyi artırmaya yönelik 
çalışmaların artış oranı Oran %37,00 %36,00 %97,30
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PERFORMANS HEDEFİ 4.5

İdare Adı GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 
Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Stratejik Amaç 4

Spor faaliyetlerinin gelişmesini ve yaygınlaşmasını teşvik edici tedbirler almak, bu 
faaliyetlere her yaşta katılımı sağlayacak önlemleri geliştirmek, yurt içi ve yurt dışı 
spor faaliyetlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesini, spor alanındaki uluslararası 
kuralların ve talimatların uygulanmasını sağlamak; spor federasyonlarının kurulmasını 
teşvik edici önlemler almak, spora ilgiyi artırmak, sporcu yetiştirme ve sporcu sağlığını 
korumaya yönelik çalışmaları takip etmek ve spor alanında uygulanacak temel 
politikaları geliştirmek.

Stratejik Hedef 4.5 Spor alanında uygulanacak temel politikalar geliştirmek.

Performans Hedefi 4.5 Spor alanında uygulanacak temel politikalar geliştirmek.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Hedeflenen Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı

1 Geliştirilen program sayısı Sayı 5 8 %160,00

2 Geliştirilen programların birim 
maliyeti Tutar 16.500 18.200 %110,30
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PERFORMANS HEDEFİ 5.1

İdare Adı GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 
Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı

Stratejik Amaç 5

Bakanlığın faaliyet alanına ilişkin uluslararası gelişmeleri takip etmek, uluslararası iş 
birliğine yönelik çalışmaları geliştirmek ve koordine etmek, uluslararası platformlarda 
Bakanlığın tanınırlığını ve etkililiğini artırmak, ülkemizde gençlik alanındaki uluslararası 
faaliyetlerin düzenlenmesine destek olmak.

Stratejik Hedef 5.1
Ülke menfaatleri ve dış politikamız doğrultusunda yabancı ülkelerle var olan ilişkileri 
ve iş birliğini güçlendirmek, yeni ilişkiler tesis edilmiş olan ülke sayısını %50 oranında 
artırmak.

Performans Hedefi 5.1
Ülke menfaatleri ve dış politikamız doğrultusunda yabancı ülkelerle var olan ilişkileri 
ve iş birliğini güçlendirmek, yeni ilişkiler tesis edilmiş olan ülke sayısını %50 oranında 
artırmak.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Hedeflenen Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı

1 Ülkelerin özel günlerine katılım 
sayısı Sayı 20 18 %90,00

2
Özel günlere ve güncel olaylara 
ilişkin olarak gönderilen tebrik, 
taziye ve davet kartı sayısı

Sayı 85 100 %117,65

3
Gençlik ve spor alanında iş birliği 
kapsamında gerçekleştirilen 
ziyaret sayısı

Sayı 17 18 %105,88

4
Gençlik ve spor alanında diğer 
ülkelerle imzalanan anlaşma ve 
protokol  sayısı

Sayı 4 4 %100,00

5
Gençlik ve spor alanında 
uluslararası kuruluşlarla imzalanan 
anlaşma ve protokol sayısı

Sayı - 1 %100,00
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PERFORMANS HEDEFİ 5.2

İdare Adı GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 
Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı

Stratejik Amaç 5

Bakanlığın faaliyet alanına ilişkin uluslararası gelişmeleri takip etmek, uluslararası iş 
birliğine yönelik çalışmaları geliştirmek ve koordine etmek, uluslararası platformlarda 
Bakanlığın tanınırlığını ve etkililiğini artırmak, ülkemizde gençlik alanındaki uluslararası 
faaliyetlerin düzenlenmesine destek olmak.

Stratejik Hedef 5.2

Yurt içi ve yurt dışında düzenlenecek uluslararası ortak proje çalışmaları, seminer, 
çalıştay, konferans, sergi, toplantı, görüşme, eğitim ve benzeri faaliyetlere ilişkin 
hizmetleri etkili bir şekilde yerine getirmek ve bu kapsamda gerçekleştirilecek 
organizasyonların %30'una katılımı sağlamak.

Performans Hedefi 5.2

Yurt içi ve yurt dışında düzenlenecek uluslararası ortak proje çalışmaları, seminer, 
çalıştay, konferans, sergi, toplantı, görüşme, eğitim ve benzeri faaliyetlere ilişkin 
hizmetleri etkili bir şekilde yerine getirmek ve bu kapsamda gerçekleştirilecek 
organizasyonların %30'una katılımı sağlamak.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Hedeflenen Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı

1
Katılım sağlanan uluslararası 
seminer, çalıştay, konferans, sergi 
ve toplantı sayısı

Sayı 18 23 %127,78

2
Katılım sağlanan uluslararası 
eğitim programı ve benzeri 
faaliyet sayısı 

Sayı 12 12 %100,00

3
Destek olunan uluslararası 
seminer, çalıştay, konferans, sergi 
ve toplantı sayısı

Sayı 8 19 %237,50

4

Yurt dışındaki ve yurt içindeki 
paydaşlarla ortaklaşa 
düzenlenecek uluslararası 
seminer, çalıştay, konferans, sergi, 
toplantı ve benzeri faaliyet sayısı

Sayı 12 12 %100,00

5
Yurt dışındaki ve yurt içindeki 
paydaşlarla ortaklaşa yürütülen 
proje sayısı

Sayı 11 23 %209,09

6 Organizasyona katılanların kişi 
başına birim maliyeti Tutar 2.450 2.074 %118,13
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PERFORMANS HEDEFİ 5.3.

İdare Adı GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 
Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı

Stratejik Amaç 5

Bakanlığın faaliyet alanına ilişkin uluslararası gelişmeleri takip etmek, uluslararası iş 
birliğine yönelik çalışmaları geliştirmek ve koordine etmek, uluslararası platformlarda 
Bakanlığın tanınırlığını ve etkililiğini artırmak, ülkemizde gençlik alanındaki uluslararası 
faaliyetlerin düzenlenmesine destek olmak.

Stratejik Hedef 5.3 Gençlik alanında faaliyet gösteren uluslararası kurum ve kuruluşlar nezdinde  ülkemizin 
temsilini %50 oranında artırmak.

Performans Hedefi 5.3 Gençlik alanında faaliyet gösteren uluslararası kurum ve kuruluşlar nezdinde  ülkemizin 
temsilini %50 oranında artırmak.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Hedeflenen Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı

1 Uluslararası kuruluşların 
toplantılarına aktif katılım sayısı Sayı 9 9 %100,00

2

Gençlik ve spor alanında faaliyet 
gösteren uluslararası kurum 
ve kuruluşlarla düzenlenen ve 
ortaklaşa yürütülen uluslararası 
seminer, çalıştay, konferans, sergi, 
toplantı ve diğer faaliyetlerin 
sayısı 

Sayı 4 4 %100,00
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PERFORMANS HEDEFİ 5.4

İdare Adı GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 
Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı

Stratejik Amaç 5

Bakanlığın faaliyet alanına ilişkin uluslararası gelişmeleri takip etmek, uluslararası iş 
birliğine yönelik çalışmaları geliştirmek ve koordine etmek, uluslararası platformlarda 
Bakanlığın tanınırlığını ve etkililiğini artırmak, ülkemizde gençlik alanındaki uluslararası 
faaliyetlerin düzenlenmesine destek olmak.

Stratejik Hedef 5.4 Dünya gençliği temelinde kültürler ve medeniyetler arası diyaloğun artırılmasına katkı 
sağlamak.

Performans Hedefi 5.4 Dünya gençliği temelinde kültürler ve medeniyetler arası diyaloğun artırılmasına katkı 
sağlamak.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Hedeflenen Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı

1

Kültürler arası diyaloğu ve anlayışı 
artırmak amacıyla hazırlanan, 
gerçekleştirilen ve destek olunan 
proje sayısı

Sayı 6 6 %100,00
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PERFORMANS HEDEFİ 5.5

İdare Adı GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 
Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı

Stratejik Amaç 5

Bakanlığın faaliyet alanına ilişkin uluslararası gelişmeleri takip etmek, uluslararası iş 
birliğine yönelik çalışmaları geliştirmek ve koordine etmek, uluslararası platformlarda 
Bakanlığın tanınırlığını ve etkililiğini artırmak, ülkemizde gençlik alanındaki uluslararası 
faaliyetlerin düzenlenmesine destek olmak.

Stratejik Hedef 5.5
Bakanlığın faaliyet alanı çerçevesinde gençlik alanındaki çalışmalara akademik düzeyde 
katkı sağlamak amacıyla yabancı dillerde yayınlanan kitap, dergi, rapor, makale ve ilgili 
internet sitelerindeki yayınların çevirilerini yapmak.

Performans Hedefi 5.5
Bakanlığın faaliyet alanı çerçevesinde gençlik alanındaki çalışmalara akademik düzeyde 
katkı sağlamak amacıyla yabancı dillerde yayınlanan kitap, dergi, rapor, makale ve ilgili 
internet sitelerindeki yayınların çevirilerini yapmak.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Hedeflenen Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı

1
Plan müddetince çevrilen kitap, 
dergi, rapor, makale ve haber 
sayısı

Sayı 500  
(2.500 sayfa)"

390 
(2.600 sayfa)" %104,00

2 Süreçte çalışan personel sayısı Sayı 6 3 %50,00

3 Çevrilen eserlerden yararlanma 
oranı Oran %100,00 %100,00 %100,00
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PERFORMANS HEDEFİ 6.1

İdare Adı GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 
Personel Dairesi Başkanlığı

Stratejik Amaç 6

Bakanlığın ihtiyaçlarına yönelik insan gücü politikasını saptamak, etkili hizmet içi 
eğitimle personelin niteliğini yükseltmek, insan gücü kaynağını geleceğe hazırlamak, 
tedbirler almak, liyakati ve kariyeri esas alan insan kaynakları uygulamaları için gerekli 
düzenlemeleri yapmak, hayata geçirmek ve performans değerlendirmeyle ödül-tanıma 
sistemini kurmak.

Stratejik Hedef 6.1
Bakanlığın amaç ve hedeflerine ulaşmasını sağlamak; personelin bilgi, beceri ve 
mesleki donanımlarını artırmak, nitelikli hizmet içi eğitimler vererek eğitimlerin 
sürekliliğini sağlamak. 

Performans Hedefi 6.1
Bakanlığın amaç ve hedeflerine ulaşmasını sağlamak; personelin bilgi, beceri ve 
mesleki donanımlarını artırmak, nitelikli hizmet içi eğitimler vererek eğitimlerin 
sürekliliğini sağlamak. 

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Hedeflenen Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı

1 Hizmet içi eğitim sayısı Sayı 7 6 %85,71

2 Hizmet içi eğitime katılanların 
sayısı Sayı 650 655 %100,77

3 Hizmet içi eğitime katılanların 
personel sayısına oranı Oran %83,00 %136,70 %164,70

4 Birimlerce talep edilen hizmet içi 
eğitim sayısı Sayı 2 4 %200,00

5 Birimlerce talep edilen hizmet içi 
eğitimlerin gerçekleşme oranı Oran %100,00 %200,00 %200,00

6 Personel başına düşen hizmet içi 
eğitim saati Sayı 0,75 0,79 %105,33

7 Personel başına düşen eğitim saat 
maliyeti Tutar 70,00 17,20 %406,98



270

PERFORMANS HEDEFİ 6.2

İdare Adı GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 
Personel Dairesi Başkanlığı

Stratejik Amaç 6

Bakanlığın ihtiyaçlarına yönelik insan gücü politikasını saptamak, etkili hizmet içi 
eğitimle personelin niteliğini yükseltmek, insan gücü kaynağını geleceğe hazırlamak, 
tedbirler almak, liyakati ve kariyeri esas alan insan kaynakları uygulamaları için gerekli 
düzenlemeleri yapmak, hayata geçirmek ve performans değerlendirmeyle ödül-tanıma 
sistemini kurmak.

Stratejik Hedef 6.2 Bakanlığın hizmet alanları ile ilgili konularda yurt içi veya yurt dışında açılacak eğitim, 
seminer ve sertifika programlarına personel katılımını desteklemek.

Performans Hedefi 6.2 Bakanlığın hizmet alanları ile ilgili konularda yurt içi veya yurt dışında açılacak eğitim, 
seminer ve sertifika programlarına personel katılımını desteklemek.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Hedeflenen Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı

1 Desteklenen eğitim, seminer ve 
sertifika programı sayısı Sayı 3 4 %133,33

2
Desteklenen eğitim, seminer ve 
sertifika programına katılanların 
sayısı

Sayı 17 14 %82,35

3 Katılımcı başına düşen eğitim 
maliyeti Tutar 67,40 9,70 %694,85
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PERFORMANS HEDEFİ 6.3

İdare Adı GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 
Personel Dairesi Başkanlığı

Stratejik Amaç 6

Bakanlığın ihtiyaçlarına yönelik insan gücü politikasını saptamak, etkili hizmet içi 
eğitimle personelin niteliğini yükseltmek, insan gücü kaynağını geleceğe hazırlamak, 
tedbirler almak, liyakati ve kariyeri esas alan insan kaynakları uygulamaları için gerekli 
düzenlemeleri yapmak, hayata geçirmek ve performans değerlendirmeyle ödül-tanıma 
sistemini kurmak.

Stratejik Hedef 6.3 Plan dönemi sonuna kadar kariyer ve liyakat esasına dayalı Bakanlık görevde yükselme 
sistemini oluşturmak.

Performans Hedefi 6.3 Plan dönemi sonuna kadar kariyer ve liyakat esasına dayalı Bakanlık görevde yükselme 
sistemini oluşturmak.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Hedeflenen Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı

1 Görevde yükselme mevzuatının 
varlığı Sayı 1 1 %100,00

2 Açılan görevde yükselme sınavı 
sayısı Sayı 1 - -

3 Görevde yükselme sistemiyle 
atanan personel sayısı Sayı 12 - -
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PERFORMANS HEDEFİ 6.4

İdare Adı GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 
Personel Dairesi Başkanlığı

Stratejik Amaç 6

Bakanlığın ihtiyaçlarına yönelik insan gücü politikasını saptamak, etkili hizmet içi 
eğitimle personelin niteliğini yükseltmek, insan gücü kaynağını geleceğe hazırlamak, 
tedbirler almak, liyakati ve kariyeri esas alan insan kaynakları uygulamaları için gerekli 
düzenlemeleri yapmak, hayata geçirmek ve performans değerlendirmeyle ödül-tanıma 
sistemini kurmak.

Stratejik Hedef 6.4 Performans değerlendirme ve ödül-tanıma sistemini kurmak.

Performans Hedefi 6.4 Performans değerlendirme ve ödül-tanıma sistemini kurmak.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Hedeflenen Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı

1 Ödüle aday gösterilen personel 
sayısı Sayı 30 50 %166,67

2 Ödül verilen personel sayısı Sayı 25 46 %184,00

3 Ödüllendirilen personelin aday 
gösterilen personele oranı Oran %83,00 %92,00 %110,84

4 Ödül alan personelin tüm 
personele oranı Oran %4,00 %7,00 %175,00
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PERFORMANS HEDEFİ 6.5

İdare Adı GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 
Personel Dairesi Başkanlığı

Stratejik Amaç 6

Bakanlığın ihtiyaçlarına yönelik insan gücü politikasını saptamak, etkili hizmet içi 
eğitimle personelin niteliğini yükseltmek, insan gücü kaynağını geleceğe hazırlamak, 
tedbirler almak, liyakati ve kariyeri esas alan insan kaynakları uygulamaları için gerekli 
düzenlemeleri yapmak, hayata geçirmek ve performans değerlendirmeyle ödül-tanıma 
sistemini kurmak.

Stratejik Hedef 6.5 Bakanlık personelinin özlük haklarını, sosyal ve kültürel imkânlarını iyileştirerek 
çalışanların iş doyumu, örgütsel bağlılık ve memnuniyet düzeyini artırmak.

Performans Hedefi 6.5 Bakanlık personelinin özlük haklarını, sosyal ve kültürel imkânlarını iyileştirerek 
çalışanların iş doyumu, örgütsel bağlılık ve memnuniyet düzeyini artırmak.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Hedeflenen Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı

1 Çalışan memnuniyet düzeyi Oran %95,00 %93,00 %97,89

2 Düzenlenen etkinlik sayısı Sayı 11 11 %100,00

3 Sosyal ve kültürel imkânlardan 
yararlanan personel sayısı Sayı 715 849 %118,74
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PERFORMANS HEDEFİ 7.1

İdare Adı GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Stratejik Amaç 7

Bakanlığın birimleri ile koordineli bir şekilde çalışarak ihtiyaç duyulan bilişim 
hizmetlerini nitelikli bir biçimde gerçekleştirmek; bilgi güvenliği ve güvenirliğini 
sağlayan, internet ve intranet erişim kalitesi yüksek, kamu bilişim standartlarına uyan 
çözümler geliştirmek; Bakanlık personelinin tüm bilgisayar ve diğer donanım birimlerini 
etkili kullanabilmesi için gerekli çalışmaları yapmak; hizmetlerle ilgili kaydedilen, 
korunan veri sayısını artırmak, veri tabanları oluşturmak ve bu hizmetlerle ilgili 
personelin yeterlik düzeyini artırmaktır.

Stratejik Hedef 7.1 Tüm ağın trafik analizlerini üç aylık periyotlarda yapmak.

Performans Hedefi 7.1 Tüm ağın trafik analizlerini üç aylık periyotlarda yapmak.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Hedeflenen Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı

1 Yapılan analizlerin sayısı Sayı 4 6 %150,00

2 Ağ hızındaki artış miktarı Oran %10,00 %10,00 %100,00

3
Tespit edilen ağ trafiğini bozucu 
nedenlerin önlenme/çözülme 
oranı

Oran %100,00 %100,00 %100,00
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PERFORMANS HEDEFİ 7.2

İdare Adı GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Stratejik Amaç 7

Bakanlığın birimleri ile koordineli bir şekilde çalışarak ihtiyaç duyulan bilişim 
hizmetlerini nitelikli bir biçimde gerçekleştirmek; bilgi güvenliği ve güvenirliğini 
sağlayan, internet ve intranet erişim kalitesi yüksek, kamu bilişim standartlarına uyan 
çözümler geliştirmek; Bakanlık personelinin tüm bilgisayar ve diğer donanım birimlerini 
etkili kullanabilmesi için gerekli çalışmaları yapmak; hizmetlerle ilgili kaydedilen, 
korunan veri sayısını artırmak, veri tabanları oluşturmak ve bu hizmetlerle ilgili 
personelin yeterlik düzeyini artırmaktır.

Stratejik Hedef 7.2 Virüs ve siber tehditlere karşı sistemi gözlemlemek ve siber saldırılara karşı ilgili 
kurumlarla iş birliği yapıp gerekli önlemleri alarak güvenliği en üst düzeye çıkarmak.

Performans Hedefi 7.2 Virüs ve siber tehditlere karşı sistemi gözlemlemek ve siber saldırılara karşı ilgili 
kurumlarla iş birliği yapıp gerekli önlemleri alarak güvenliği en üst düzeye çıkarmak.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Hedeflenen Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı

1 Karşılaşılan tehdit sayısı Sayı 110.000 391.000 %355,45

2 Karşılaşılan saldırı sayısı Sayı 7.000 11.387 %162,67

3 Başarılı müdahalelerin toplam 
müdahalelere oranı Oran %100,00 %100,00 %100,00
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PERFORMANS HEDEFİ 7.3

İdare Adı GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Stratejik Amaç 7

Bakanlığın birimleri ile koordineli bir şekilde çalışarak ihtiyaç duyulan bilişim 
hizmetlerini nitelikli bir biçimde gerçekleştirmek; bilgi güvenliği ve güvenirliğini 
sağlayan, internet ve intranet erişim kalitesi yüksek, kamu bilişim standartlarına uyan 
çözümler geliştirmek; Bakanlık personelinin tüm bilgisayar ve diğer donanım birimlerini 
etkili kullanabilmesi için gerekli çalışmaları yapmak; hizmetlerle ilgili kaydedilen, 
korunan veri sayısını artırmak, veri tabanları oluşturmak ve bu hizmetlerle ilgili 
personelin yeterlik düzeyini artırmaktır.

Stratejik Hedef 7.3 Kablolar ve diğer ağ bileşeni cihazların fiziksel kontrollerini yapmak ve olası sorunları 
önlemek.

Performans Hedefi 7.3 Kablolar ve diğer ağ bileşeni cihazların fiziksel kontrollerini yapmak ve olası sorunları 
önlemek.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Hedeflenen Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı

1 Fiziksel kontrollerin sayısı Sayı 15 25 %166,67

2 Yapılan iyileştirme çalışmalarının 
sayısı Sayı 7 19 %271,43

3 Önlenen sorun sayısı Sayı 47 80 %170,21
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PERFORMANS HEDEFİ 7.4

İdare Adı GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Stratejik Amaç 7

Bakanlığın birimleri ile koordineli bir şekilde çalışarak ihtiyaç duyulan bilişim 
hizmetlerini nitelikli bir biçimde gerçekleştirmek; bilgi güvenliği ve güvenirliğini 
sağlayan, internet ve intranet erişim kalitesi yüksek, kamu bilişim standartlarına uyan 
çözümler geliştirmek; Bakanlık personelinin tüm bilgisayar ve diğer donanım birimlerini 
etkili kullanabilmesi için gerekli çalışmaları yapmak; hizmetlerle ilgili kaydedilen, 
korunan veri sayısını artırmak, veri tabanları oluşturmak ve bu hizmetlerle ilgili 
personelin yeterlik düzeyini artırmaktır.

Stratejik Hedef 7.4 İstenmeyen trafik oluşturarak sistemin etkili çalışmasını engelleyen kullanıcıları 
uyarmak ve bilinçlendirme eğitimleri yapmak.

Performans Hedefi 7.4 İstenmeyen trafik oluşturarak sistemin etkili çalışmasını engelleyen kullanıcıları 
uyarmak ve bilinçlendirme eğitimleri yapmak.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Hedeflenen Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı

1 Eğitim verilen personel sayısı Sayı 120 240 %200,00

2 Farklı bilinçlendirme 
faaliyetlerinin sayısı Sayı 5 5 %100,00

3 Eğitime katılan personelin sistemi 
etkili kullanma oranı Oran %90,00 %90,00 %100,00
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PERFORMANS HEDEFİ 7.5

İdare Adı GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Stratejik Amaç 7

Bakanlığın birimleri ile koordineli bir şekilde çalışarak ihtiyaç duyulan bilişim 
hizmetlerini nitelikli bir biçimde gerçekleştirmek; bilgi güvenliği ve güvenirliğini 
sağlayan, internet ve intranet erişim kalitesi yüksek, kamu bilişim standartlarına uyan 
çözümler geliştirmek; Bakanlık personelinin tüm bilgisayar ve diğer donanım birimlerini 
etkili kullanabilmesi için gerekli çalışmaları yapmak; hizmetlerle ilgili kaydedilen, 
korunan veri sayısını artırmak, veri tabanları oluşturmak ve bu hizmetlerle ilgili 
personelin yeterlik düzeyini artırmaktır.

Stratejik Hedef 7.5 Bakanlık web sayfasının tasarımını ve içeriğini güncellemek.

Performans Hedefi 7.5 Bakanlık web sayfasının tasarımını ve içeriğini güncellemek.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Hedeflenen Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı

1 Web sayfasının aylık güncellenme 
sayısı Sayı 60.000 95.696 %159,49

2 Memnuniyet anketine katılanların 
sayısı Sayı 55.000 110.258 %200,47

3 Web sayfası memnuniyet düzeyi Oran %83,00 %84,80 %102,17
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PERFORMANS HEDEFİ 7.6

İdare Adı GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Stratejik Amaç 7

Bakanlığın birimleri ile koordineli bir şekilde çalışarak ihtiyaç duyulan bilişim 
hizmetlerini nitelikli bir biçimde gerçekleştirmek; bilgi güvenliği ve güvenirliğini 
sağlayan, internet ve intranet erişim kalitesi yüksek, kamu bilişim standartlarına uyan 
çözümler geliştirmek; Bakanlık personelinin tüm bilgisayar ve diğer donanım birimlerini 
etkili kullanabilmesi için gerekli çalışmaları yapmak; hizmetlerle ilgili kaydedilen, 
korunan veri sayısını artırmak, veri tabanları oluşturmak ve bu hizmetlerle ilgili 
personelin yeterlik düzeyini artırmaktır.

Stratejik Hedef 7.6 Bakanlığın bilişim politikasını oluşturmak.

Performans Hedefi 7.6 Bakanlığın bilişim politikasını oluşturmak.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Hedeflenen Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı

1 Bilişim politikasının varlığı Sayı 1 1 %100,00
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PERFORMANS HEDEFİ 7.7

İdare Adı GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Stratejik Amaç 7

Bakanlığın birimleri ile koordineli bir şekilde çalışarak ihtiyaç duyulan bilişim 
hizmetlerini nitelikli bir biçimde gerçekleştirmek; bilgi güvenliği ve güvenirliğini 
sağlayan, internet ve intranet erişim kalitesi yüksek, kamu bilişim standartlarına uyan 
çözümler geliştirmek; Bakanlık personelinin tüm bilgisayar ve diğer donanım birimlerini 
etkili kullanabilmesi için gerekli çalışmaları yapmak; hizmetlerle ilgili kaydedilen, 
korunan veri sayısını artırmak, veri tabanları oluşturmak ve bu hizmetlerle ilgili 
personelin yeterlik düzeyini artırmaktır.

Stratejik Hedef 7.7 Elektronik Belge ve Arşiv Yönetim Sistemi ve elektronik imza uygulamasına geçmek.

Performans Hedefi 7.7 Elektronik Belge ve Arşiv Yönetim Sistemi ve elektronik imza uygulamasına geçmek.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Hedeflenen Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı

1 Elektronik Belge ve Arşiv Yönetim 
Sistemi'nin varlığı Sayı 1 1 %100,00

2 Baskı alınan kâğıt sayısındaki 
düşme yüzdesi Oran %78,00 %82,00 %105,13

3 Verilen eğitim sayısı Sayı 41 104 %253,66

4 Elektronik imza kullanım sayısı Sayı 715 6.750 %944,06
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PERFORMANS HEDEFİ 7.8

İdare Adı GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Stratejik Amaç 7

Bakanlığın birimleri ile koordineli bir şekilde çalışarak ihtiyaç duyulan bilişim 
hizmetlerini nitelikli bir biçimde gerçekleştirmek; bilgi güvenliği ve güvenirliğini 
sağlayan, internet ve intranet erişim kalitesi yüksek, kamu bilişim standartlarına uyan 
çözümler geliştirmek; Bakanlık personelinin tüm bilgisayar ve diğer donanım birimlerini 
etkili kullanabilmesi için gerekli çalışmaları yapmak; hizmetlerle ilgili kaydedilen, 
korunan veri sayısını artırmak, veri tabanları oluşturmak ve bu hizmetlerle ilgili 
personelin yeterlik düzeyini artırmaktır.

Stratejik Hedef 7.8 IP Kamera Kontrol ve izleme uygulamasına geçmek.

Performans Hedefi 7.8 IP Kamera Kontrol ve izleme uygulamasına geçmek.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Hedeflenen Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı

1 Kullanılan kamera sayısı Sayı 150 178 %118,67
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PERFORMANS HEDEFİ 7.9

İdare Adı GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Stratejik Amaç 7

Bakanlığın birimleri ile koordineli bir şekilde çalışarak ihtiyaç duyulan bilişim 
hizmetlerini nitelikli bir biçimde gerçekleştirmek; bilgi güvenliği ve güvenirliğini 
sağlayan, internet ve intranet erişim kalitesi yüksek, kamu bilişim standartlarına uyan 
çözümler geliştirmek; Bakanlık personelinin tüm bilgisayar ve diğer donanım birimlerini 
etkili kullanabilmesi için gerekli çalışmaları yapmak; hizmetlerle ilgili kaydedilen, 
korunan veri sayısını artırmak, veri tabanları oluşturmak ve bu hizmetlerle ilgili 
personelin yeterlik düzeyini artırmaktır.

Stratejik Hedef 7.9 Kapalı devre IP TV uygulaması kurmak.

Performans Hedefi 7.9 Kapalı devre IP TV uygulaması kurmak.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Hedeflenen Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı

1 Kullanılan IP TV sayısı Sayı 130 130 %100,00

2 Yayında olan program sayısı Sayı 110 110 %100,00

3 İzleyicilerin memnuniyet düzeyi Oran %90,00 %100,00 %111,11
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PERFORMANS HEDEFİ 7.10

İdare Adı GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Stratejik Amaç 7

Bakanlığın birimleri ile koordineli bir şekilde çalışarak ihtiyaç duyulan bilişim 
hizmetlerini nitelikli bir biçimde gerçekleştirmek; bilgi güvenliği ve güvenirliğini 
sağlayan, internet ve intranet erişim kalitesi yüksek, kamu bilişim standartlarına uyan 
çözümler geliştirmek; Bakanlık personelinin tüm bilgisayar ve diğer donanım birimlerini 
etkili kullanabilmesi için gerekli çalışmaları yapmak; hizmetlerle ilgili kaydedilen, 
korunan veri sayısını artırmak, veri tabanları oluşturmak ve bu hizmetlerle ilgili 
personelin yeterlik düzeyini artırmaktır.

Stratejik Hedef 7.10 Mobil elektronik haberleşme ortamlarına uygun uygulamalar geliştirmek.

Performans Hedefi 7.10 Mobil elektronik haberleşme ortamlarına uygun uygulamalar geliştirmek.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Hedeflenen Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı

1 Geliştirilen uygulama sayısı Sayı 10 10 %100,00

2 Geliştirilen uygulamaların 
indirilme sayısı Sayı  1.000.000     3.056.500    %305,65
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PERFORMANS HEDEFİ 7.11

İdare Adı GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Stratejik Amaç 7

Bakanlığın birimleri ile koordineli bir şekilde çalışarak ihtiyaç duyulan bilişim 
hizmetlerini nitelikli bir biçimde gerçekleştirmek; bilgi güvenliği ve güvenirliğini 
sağlayan, internet ve intranet erişim kalitesi yüksek, kamu bilişim standartlarına uyan 
çözümler geliştirmek; Bakanlık personelinin tüm bilgisayar ve diğer donanım birimlerini 
etkili kullanabilmesi için gerekli çalışmaları yapmak; hizmetlerle ilgili kaydedilen, 
korunan veri sayısını artırmak, veri tabanları oluşturmak ve bu hizmetlerle ilgili 
personelin yeterlik düzeyini artırmaktır.

Stratejik Hedef 7.11 Bakanlığa ait internet radyosu kurmak ve yayın yapmak.

Performans Hedefi 7.11 Bakanlığa ait internet radyosu kurmak ve yayın yapmak.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Hedeflenen Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı

1 Radyo istasyonunun varlığı Sayı 1 1 %100,00

2 Gerçekleştirilen radyo 
programlarının sayısı Sayı 12  - -

3 Radyonun dinlenme düzeyi Oran %2,00  - -
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PERFORMANS HEDEFİ 7.12

İdare Adı GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Stratejik Amaç 7

Bakanlığın birimleri ile koordineli bir şekilde çalışarak ihtiyaç duyulan bilişim 
hizmetlerini nitelikli bir biçimde gerçekleştirmek; bilgi güvenliği ve güvenirliğini 
sağlayan, internet ve intranet erişim kalitesi yüksek, kamu bilişim standartlarına uyan 
çözümler geliştirmek; Bakanlık personelinin tüm bilgisayar ve diğer donanım birimlerini 
etkili kullanabilmesi için gerekli çalışmaları yapmak; hizmetlerle ilgili kaydedilen, 
korunan veri sayısını artırmak, veri tabanları oluşturmak ve bu hizmetlerle ilgili 
personelin yeterlik düzeyini artırmaktır.

Stratejik Hedef 7.12 Arıza kayıt/takip programı geliştirmek ve %100 oranında kullanılmasını sağlamak.

Performans Hedefi 7.12 Arıza kayıt/takip programı geliştirmek ve %100 oranında kullanılmasını sağlamak.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Hedeflenen Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı

1 Arıza kayıt sayısı Sayı 20.000 9.591 %208,53

2 Arızaya müdahale süresi Saat 1 0,5 %200,00

3 Şikâyet sayısındaki azalma oranı Oran %85,00 %90,00 %105,88
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PERFORMANS HEDEFİ 7.13

İdare Adı GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Stratejik Amaç 7

Bakanlığın birimleri ile koordineli bir şekilde çalışarak ihtiyaç duyulan bilişim 
hizmetlerini nitelikli bir biçimde gerçekleştirmek; bilgi güvenliği ve güvenirliğini 
sağlayan, internet ve intranet erişim kalitesi yüksek, kamu bilişim standartlarına uyan 
çözümler geliştirmek; Bakanlık personelinin tüm bilgisayar ve diğer donanım birimlerini 
etkili kullanabilmesi için gerekli çalışmaları yapmak; hizmetlerle ilgili kaydedilen, 
korunan veri sayısını artırmak, veri tabanları oluşturmak ve bu hizmetlerle ilgili 
personelin yeterlik düzeyini artırmaktır.

Stratejik Hedef 7.13 Gençlik, gençlik ve spor alanında çalışan Sivil Toplum Kuruluşu, basın ve personel veri 
tabanı oluşturulması.

Performans Hedefi 7.13 Gençlik, gençlik ve spor alanında çalışan Sivil Toplum Kuruluşu, basın ve personel veri 
tabanı oluşturulması.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Hedeflenen Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı

1 Veri tabanında kayıtlı genç sayısı Sayı 2.600.000 5.286.431 %203,32

2 Kayıtlı personel sayısı Sayı 9.000 19.967 %221,86

3 Kayıtlı sivil toplum kuruluşu ve 
gençlik çalışanı sayısı Sayı 13.000 22.026 %169,43

4 Veri tabanında kayıtlı basın 
iletişim bilgilerinin sayısı Sayı 69.000  -  - 
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PERFORMANS HEDEFİ 7.14

İdare Adı GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Stratejik Amaç 7

Bakanlığın birimleri ile koordineli bir şekilde çalışarak ihtiyaç duyulan bilişim 
hizmetlerini nitelikli bir biçimde gerçekleştirmek; bilgi güvenliği ve güvenirliğini 
sağlayan, internet ve intranet erişim kalitesi yüksek, kamu bilişim standartlarına uyan 
çözümler geliştirmek; Bakanlık personelinin tüm bilgisayar ve diğer donanım birimlerini 
etkili kullanabilmesi için gerekli çalışmaları yapmak; hizmetlerle ilgili kaydedilen, 
korunan veri sayısını artırmak, veri tabanları oluşturmak ve bu hizmetlerle ilgili 
personelin yeterlik düzeyini artırmaktır.

Stratejik Hedef 7.14 Sosyal medyanın her alanında Bakanlığı temsil etmek.

Performans Hedefi 7.14 Sosyal medyanın her alanında Bakanlığı temsil etmek.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Hedeflenen Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı

1 Açılan sosyal medya hesaplarının 
sayısı Sayı 290 650 %224,14

2 İçeriğin takip ve paylaşım sayıları Sayı 2.400.000 3.000.000 %125,00
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PERFORMANS HEDEFİ 7.15

İdare Adı GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Stratejik Amaç 7

Bakanlığın birimleri ile koordineli bir şekilde çalışarak ihtiyaç duyulan bilişim 
hizmetlerini nitelikli bir biçimde gerçekleştirmek; bilgi güvenliği ve güvenirliğini 
sağlayan, internet ve intranet erişim kalitesi yüksek, kamu bilişim standartlarına uyan 
çözümler geliştirmek; Bakanlık personelinin tüm bilgisayar ve diğer donanım birimlerini 
etkili kullanabilmesi için gerekli çalışmaları yapmak; hizmetlerle ilgili kaydedilen, 
korunan veri sayısını artırmak, veri tabanları oluşturmak ve bu hizmetlerle ilgili 
personelin yeterlik düzeyini artırmaktır.

Stratejik Hedef 7.15 Merkez ve bağlı kuruluşlar arasındaki telefon görüşmelerinin maliyetlerini en aza 
indirmek.

Performans Hedefi 7.15 Merkez ve bağlı kuruluşlar arasındaki telefon görüşmelerinin maliyetlerini en aza 
indirmek.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Hedeflenen Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı

1 İnternet üzerinden yapılan telefon 
görüşmesi sayısı Sayı 15.000 23.249 %154,99

2 Maliyetteki azalma oranı Oran %20,00 %25,00 %125,00
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PERFORMANS HEDEFİ 8.1

İdare Adı GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Stratejik Amaç 8

Çağdaş ve bilimsel gelişmeler ışığında, teknolojinin sunduğu tüm imkânları kullanarak 
Bakanlık Merkez Teşkilatı Birimlerine hızlı, kaliteli, idari ve sosyal hizmetler ile sağlık 
ve ulaştırma hizmetleri vermek; Bakanlık ile bağlı ve ilgili kuruluşların, seferberlik ve 
savaş hali hazırlıklarıyla koruyucu güvenlik ve sivil savunma hizmetlerinin millî güvenliği 
sağlayacak ve koruyacak yönde planlanmasını ve yürütülmesini sağlamak.

Stratejik Hedef 8.1
 Bakanlık Merkez Teşkilatı Birimlerine hızlı, kaliteli, idari ve sosyal hizmetler ile sağlıkla 
ilgili ulaştırma hizmetleri sunarak personelin memnuniyet düzeyini sürekli ve düzenli 
artırmak.

Performans Hedefi 8.1
Bakanlık Merkez Teşkilatı Birimlerine hızlı, kaliteli idari ve sosyal hizmetler ile sağlıkla 
ilgili ulaştırma hizmetleri sunarak personelin memnuniyet düzeyini sürekli ve düzenli 
artırmak.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Hedeflenen Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı

1 Personelin sosyal hizmetlerden 
memnuniyet düzeyi Oran %95,00 %95,00 %100,00

2 Ulaştırma hizmetlerinden 
yararlanan personel sayısı Sayı 1.515 1.515 %100,00

3 Arızaların giderilme süresindeki 
azalma oranı Oran %83,00 %83,00 %100,00

4 Sağlıkla ilgili ulaştırma hizmetinin 
varlığı Sayı 1 1 %100,00
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PERFORMANS HEDEFİ 8.2

İdare Adı GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Stratejik Amaç 8

Çağdaş ve bilimsel gelişmeler ışığında, teknolojinin sunduğu tüm imkânları kullanarak 
Bakanlık Merkez Teşkilatı Birimlerine hızlı, kaliteli idari ve sosyal hizmetler ile sağlık 
ve ulaştırma hizmetleri vermek; Bakanlık ile bağlı ve ilgili kuruluşların, seferberlik ve 
savaş hali hazırlıklarıyla koruyucu güvenlik ve sivil savunma hizmetlerinin millî güvenliği 
sağlayacak ve koruyacak yönde planlanmasını ve yürütülmesini sağlamak.

Stratejik Hedef 8.2
Bakanlık ile bağlı kuruluşların, seferberlik ve savaş hâli hazırlıkları ile koruyucu güvenlik 
ve sivil savunma hizmetlerini millî güvenliği sağlayacak ve koruyacak yönde planlamak 
ve yürütmek.

Performans Hedefi 8.2
Bakanlık ile bağlı kuruluşların, seferberlik ve savaş hâli hazırlıkları ile koruyucu güvenlik 
ve sivil savunma hizmetlerini millî güvenliği sağlayacak ve koruyacak yönde planlamak 
ve yürütmek.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Hedeflenen Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı

1 Tespit edilen güvenlik ihlali sayısı Sayı 3 2 %150,00

2 Sivil savunma faaliyetlerinin sayısı Sayı 30 28 %93,33
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PERFORMANS HEDEFİ 9.1

İdare Adı GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

Stratejik Amaç 9 Bakanlığın basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetlerini planlayarak bu faaliyetlerin 
belirlenen usul ve esaslara göre en iyi şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

Stratejik Hedef 9.1 Basın ve halkla ilişkiler ile ilgili faaliyetleri eksiksiz ve zamanında yerine getirmek.

Performans Hedefi 9.1 Basın ve halkla ilişkiler ile ilgili faaliyetleri eksiksiz ve zamanında yerine getirmek.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Hedeflenen Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı

1 Takip edilen gazete ve internet 
sitelerinin sayısı Sayı 57 80 %140,35

2 Hazırlanan doküman sayısı Sayı 58 58 %100,00

3 Aktivitelere davet edilen basın 
kuruluşu sayısı Sayı 23 50 %217,39

4 Haber olarak basında yer alan 
aktivite sayısı Sayı 517 1.750 %338,49
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PERFORMANS HEDEFİ 9.2

İdare Adı GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

Stratejik Amaç 9 Bakanlığın basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetlerini planlayarak bu faaliyetlerin 
belirlenen usul ve esaslara göre en iyi şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

Stratejik Hedef 9.2 Medya ve halkla ilişkilerin geliştirilmesini ve etkili bir şekilde yürütülmesini sağlayarak 
tanınırlık düzeyini sürekli ve düzenli artırmak.

Performans Hedefi 9.2 Medya ve halkla ilişkilerin geliştirilmesini ve etkili bir şekilde yürütülmesini sağlayarak 
tanınırlık düzeyini sürekli ve düzenli artırmak.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Hedeflenen Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı

1 İletişimde bulunulan gazete sayısı Sayı 29 31 %106,90

2 Sosyal medyada iletişimde 
bulunan üye sayısı Sayı  217.000    342.000 %157,60

3 İletişimde bulunulan gazete 
sayısındaki artış oranı Oran %17 %20 %117,65

4 Sosyal medyada iletişimde 
bulunan üye sayısındaki artış oranı Oran %17 %57 %335,29
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PERFORMANS HEDEFİ 10.1

İdare Adı GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 
Hukuk Müşavirliği

Stratejik Amaç 10

Bakanlığın hukuk danışmanlığı faaliyetinin etkili bir şekilde yerine getirilmesini, 
mevzuatın en verimli ve en hızlı sürede Bakanlık menfaatleri doğrultusunda 
hazırlanmasını teminen; kurumsal uygulamalarda doğru hukuki tavır ve anlayışın 
geliştirilmesini, hukuka ve hakkaniyete en uygun çözüme erişimin kolaylaştırılmasını, 
çalışanların niteliğinin artırılmasını, yargı öncesi çözüm konularında Bakanlık 
birimlerine gerekli hukuki desteğin verilmesini ve Bakanlığın taraf olduğu her türlü 
davanın takibini sağlamak.

Stratejik Hedef 10.1 Bakanlık birimlerini hukuki konularda bilgilendirerek ihtilafları azaltmak.

Performans Hedefi 10.1 Bakanlık birimlerini hukuki konularda bilgilendirerek ihtilafları azaltmak.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Hedeflenen Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı

1 Birimlerden gelen görüş talebi 
sayısı Sayı 22 30 %136,36

2 Birimlere verilen hukuki görüş 
sayısı Sayı 22 30 %136,36

3 Hukuki bilgilendirmenin 
gerçekleşme oranı Oran %90,00 %100,00 %111,11
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PERFORMANS HEDEFİ 10.2

İdare Adı GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 
Hukuk Müşavirliği

Stratejik Amaç 10

Bakanlığın hukuk danışmanlığı faaliyetinin etkili bir şekilde yerine getirilmesini, 
mevzuatın en verimli ve en hızlı sürede Bakanlık menfaatleri doğrultusunda 
hazırlanmasını teminen; kurumsal uygulamalarda doğru hukuki tavır ve anlayışın 
geliştirilmesini, hukuka ve hakkaniyete en uygun çözüme erişimin kolaylaştırılmasını, 
çalışanların niteliğinin artırılmasını, yargı öncesi çözüm konularında Bakanlık 
birimlerine gerekli hukuki desteğin verilmesini ve Bakanlığın taraf olduğu her türlü 
davanın takibini sağlamak.

Stratejik Hedef 10.2 Yargı öncesi çözüme kavuşturulan dosya sayısını artırmak.

Performans Hedefi 10.2 Yargı öncesi çözüme kavuşturulan dosya sayısını artırmak.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Hedeflenen Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı

1 Yargı öncesi çözüme kavuşturulan 
dosya sayısı Sayı 16 18 %112,50

2
Yargı öncesi çözüme kavuşturulan 
dosya sayısının toplam dosya 
sayısına oranı

Oran %22,00 %60,00 %272,73



295

PERFORMANS HEDEFİ 10.3

İdare Adı GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 
Hukuk Müşavirliği

Stratejik Amaç 10

Bakanlığın hukuk danışmanlığı faaliyetinin etkili bir şekilde yerine getirilmesini, 
mevzuatın en verimli ve en hızlı sürede Bakanlık menfaatleri doğrultusunda 
hazırlanmasını teminen; kurumsal uygulamalarda doğru hukuki tavır ve anlayışın 
geliştirilmesini, hukuka ve hakkaniyete en uygun çözüme erişimin kolaylaştırılmasını, 
çalışanların niteliğinin artırılmasını, yargı öncesi çözüm konularında Bakanlık 
birimlerine gerekli hukuki desteğin verilmesini ve Bakanlığın taraf olduğu her türlü 
davanın takibini sağlamak.

Stratejik Hedef 10.3
İdari uygulamalardan hukuki sorunlara yol açacak olanlar hakkında ilgili birimlerin 
bilgilendirilmesi suretiyle anlaşmazlıkların Bakanlık lehine çözüme kavuşturulmasına 
yönelik hukuki tedbirler almak.

Performans Hedefi 10.3
İdari uygulamalardan hukuki sorunlara yol açacak olanlar hakkında ilgili birimlerin 
bilgilendirilmesi suretiyle anlaşmazlıkların Bakanlık lehine çözüme kavuşturulmasına 
yönelik hukuki tedbirler almak.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Hedeflenen Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı

1 Verilen hukuki görüş sayısı Sayı 24 48 %200,00

2 Verilen hukuki görüşlerin 
uygulanma oranı Oran %88,00 %100,00 %113,64
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PERFORMANS HEDEFİ 10.4

İdare Adı "GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 
Hukuk Müşavirliği"

Stratejik Amaç 10

Bakanlığın hukuk danışmanlığı faaliyetinin etkili bir şekilde yerine getirilmesini, 
mevzuatın en verimli ve en hızlı sürede Bakanlık menfaatleri doğrultusunda 
hazırlanmasını teminen; kurumsal uygulamalarda doğru hukuki tavır ve anlayışın 
geliştirilmesini, hukuka ve hakkaniyete en uygun çözüme erişimin kolaylaştırılmasını, 
çalışanların niteliğinin artırılmasını, yargı öncesi çözüm konularında Bakanlık 
birimlerine gerekli hukuki desteğin verilmesini ve Bakanlığın taraf olduğu her türlü 
davanın takibini sağlamak.

Stratejik Hedef 10.4 Mevzuat taslakları hakkında verilecek görüşler ile idari işlem ve uygulamaların hukuka 
uygun bir şekilde tesisine katkı sağlamak.

Performans Hedefi 10.4 Mevzuat taslakları hakkında verilecek görüşler ile idari işlem ve uygulamaların hukuka 
uygun bir şekilde tesisine katkı sağlamak.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Hedeflenen Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı

1 Hazırlanan mevzuat taslağı sayısı Sayı 2 5 %250,00

2 Mevzuat taslakları hakkında 
verilen görüş sayısı Sayı 9 38 %422,22

3 Mevzuat taslakları hakkında 
verilen görüşlerin uygulanma oranı Oran %100,00 %100,00 %100,00

PERFORMANS HEDEFİ 10.4

İdare Adı GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 
Hukuk Müşavirliği

Stratejik Amaç 10

Bakanlığın hukuk danışmanlığı faaliyetinin etkili bir şekilde yerine getirilmesini, 
mevzuatın en verimli ve en hızlı sürede Bakanlık menfaatleri doğrultusunda 
hazırlanmasını teminen; kurumsal uygulamalarda doğru hukuki tavır ve anlayışın 
geliştirilmesini, hukuka ve hakkaniyete en uygun çözüme erişimin kolaylaştırılmasını, 
çalışanların niteliğinin artırılmasını, yargı öncesi çözüm konularında Bakanlık 
birimlerine gerekli hukuki desteğin verilmesini ve Bakanlığın taraf olduğu her türlü 
davanın takibini sağlamak.

Stratejik Hedef 10.4 Mevzuat taslakları hakkında verilecek görüşler ile idari işlem ve uygulamaların hukuka 
uygun bir şekilde tesisine katkı sağlamak.

Performans Hedefi 10.4 Mevzuat taslakları hakkında verilecek görüşler ile idari işlem ve uygulamaların hukuka 
uygun bir şekilde tesisine katkı sağlamak.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Hedeflenen Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı

1 Hazırlanan mevzuat taslağı sayısı Sayı 2 5 %250,00

2 Mevzuat taslakları hakkında 
verilen görüş sayısı Sayı 9 38 %422,22

3
Mevzuat taslakları hakkında 
verilen görüşlerin uygulanma 
oranı

Oran %100,00 %100,00 %100,00
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PERFORMANS HEDEFİ 10.5

İdare Adı GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 
Hukuk Müşavirliği

Stratejik Amaç 10

Bakanlığın hukuk danışmanlığı faaliyetinin etkili bir şekilde yerine getirilmesini, 
mevzuatın en verimli ve en hızlı sürede Bakanlık menfaatleri doğrultusunda 
hazırlanmasını teminen; kurumsal uygulamalarda doğru hukuki tavır ve anlayışın 
geliştirilmesini, hukuka ve hakkaniyete en uygun çözüme erişimin kolaylaştırılmasını, 
çalışanların niteliğinin artırılmasını, yargı öncesi çözüm konularında Bakanlık 
birimlerine gerekli hukuki desteğin verilmesini ve Bakanlığın taraf olduğu her türlü 
davanın takibini sağlamak.

Stratejik Hedef 10.5 Gelişen ve değişen sistem ve mevzuata uyum sağlanması için birimde çalışan 
personelin tamamına gerekli eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmak.

Performans Hedefi 10.5 Gelişen ve değişen sistem ve mevzuata uyum sağlanması için birimde çalışan 
personelin tamamına gerekli eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmak.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Hedeflenen Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı

1 Dava takip sisteminin varlığı Sayı 1 1 %100,00

2 Düzenlenen eğitim ve faaliyet 
sayısı Sayı 5 5 %100,00

3 Düzenlenen eğitim ve faaliyetlere 
katılan personel sayısı Sayı 30 30 %100,00
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PERFORMANS HEDEFİ 11.1

İdare Adı GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Stratejik Amaç 11

Yönetim bilgi sistemi altyapısının oluşturulmasına destek vermek için çalışmalar 
yürütmek, stratejik planın hazırlanması ve iç kontrol sisteminin kurulması 
çalışmalarında öncü rol üstlenerek eğitim ve danışmanlık alanlarında destek vermek, 
bütçe uygulamalarında ve mali süreçlerin tasarlanmasında, hesap verme sorumluluğu 
çerçevesinde etkili, ekonomik ve verimli bir sistem kurulması için gerekli çalışmalar 
gerçekleştirmek.

Stratejik Hedef 11.1 Bakanlığın iç kontrol sistem örgütlenmesini yapmak, yöntem, süreç ile iç denetimi 
kapsayan mali ve diğer kontroller bütününü oluşturmak ve  iç kontrol sistemini kurmak.

Performans Hedefi 11.1 Bakanlığın iç kontrol sistem örgütlenmesini yapmak, yöntem, süreç ile iç denetimi 
kapsayan mali ve diğer kontroller bütününü oluşturmak ve  iç kontrol sistemini kurmak.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Hedeflenen Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı

1 Geliştirilen iç kontrol standart 
sayısı Sayı 3 3 %100,00

2 İş süreçlerini tamamlayan birim 
sayısı Sayı 12 13 %108,33

3 Risklerini belirleyen birim sayısı Sayı 12 13 %108,33

4 Ön mali kontrolü yapılan işlem 
sayısı Sayı 119 119 %100,00

5 Ön mali kontrole tabi evrakta hata 
veya eksiklik oranı Oran %4,00 %2,50 %160,00
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PERFORMANS HEDEFİ 11.2

İdare Adı GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Stratejik Amaç 11

Yönetim bilgi sistemi altyapısının oluşturulmasına destek vermek için çalışmalar 
yürütmek, stratejik planın hazırlanması ve iç kontrol sisteminin kurulması 
çalışmalarında öncü rol üstlenerek eğitim ve danışmanlık alanlarında destek vermek, 
bütçe uygulamalarında ve mali süreçlerin tasarlanmasında, hesap verme sorumluluğu 
çerçevesinde etkili, ekonomik ve verimli bir sistem kurulması için gerekli çalışmalar 
gerçekleştirmek.

Stratejik Hedef 11.2 Bütçe uygulamalarının ve mali süreçlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde 
gerçekleşmesini sağlamak.

Performans Hedefi 11.2 Bütçe uygulamalarının ve mali süreçlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde 
gerçekleşmesini sağlamak.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Hedeflenen Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı

1

Kamu Harcama ve Muhasebe 
Bilişim Sistemi ve Bütçe Yönetim 
Enformasyon sistemlerinden 
alınan veri  sayısı

Sayı 343 468 %136,44

2

Kamu Harcama ve Muhasebe 
Bilişim Sistemi ve Bütçe Yönetim 
Enformasyon sistemlerine girilen 
veri sayısı

Sayı 197 255 %129,44

3 Üretilen mali rapor sayısı Sayı 450 613 %136,22
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PERFORMANS HEDEFİ 11.3

İdare Adı GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Stratejik Amaç 11

Yönetim bilgi sistemi altyapısının oluşturulmasına destek vermek için çalışmalar 
yürütmek, stratejik planın hazırlanması ve iç kontrol sisteminin kurulması 
çalışmalarında öncü rol üstlenerek eğitim ve danışmanlık alanlarında destek vermek, 
bütçe uygulamalarında ve mali süreçlerin tasarlanmasında, hesap verme sorumluluğu 
çerçevesinde etkili, ekonomik ve verimli bir sistem kurulması için gerekli çalışmalar 
gerçekleştirmek.

Stratejik Hedef 11.3 Doğru bilgiyi eksiksiz ve zamanında temin ederek Bakanlığın diğer birimlerine sunmak.

Performans Hedefi 11.3 Doğru bilgiyi eksiksiz ve zamanında temin ederek Bakanlığın diğer birimlerine sunmak.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Hedeflenen Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı

1 Birimlerden istenen bilgi ve belge 
sayısı Sayı 75 83 %110,67

2 İstenen bilgi ve belge sayısının 
alınan bilgi ve belge sayısına oranı Oran %95,00 %100,00 %105,26

3 Üretilen ve diğer birimlere 
sunulan rapor sayısı Sayı 160 168 %105,00
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PERFORMANS HEDEFİ 11.4

İdare Adı GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Stratejik Amaç 11

Yönetim bilgi sistemi altyapısının oluşturulmasına destek vermek için çalışmalar 
yürütmek, stratejik planın hazırlanması ve iç kontrol sisteminin kurulması 
çalışmalarında öncü rol üstlenerek eğitim ve danışmanlık alanlarında destek vermek, 
bütçe uygulamalarında ve mali süreçlerin tasarlanmasında, hesap verme sorumluluğu 
çerçevesinde etkili, ekonomik ve verimli bir sistem kurulması için gerekli çalışmalar 
gerçekleştirmek.

Stratejik Hedef 11.4 Bakanlığın faaliyetlerinde mali mevzuata uygun hareket edilmesini sağlamak, eğitim ve 
danışmanlık hizmeti vermek.

Performans Hedefi 11.4 Bakanlığın faaliyetlerinde mali mevzuata uygun hareket edilmesini sağlamak, eğitim ve 
danışmanlık hizmeti vermek.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Hedeflenen Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı

1 Verilen eğitim ve danışmanlık 
hizmeti sayısı Sayı 315 337 %106,98

2 Eğitim verilen personel sayısı Sayı 715 874 %122,24

3 Eğitime katılanların memnuniyet 
düzeyi Oran %97,00 %98,00 %101,03
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PERFORMANS HEDEFİ 11.5

İdare Adı GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Stratejik Amaç 11

Yönetim bilgi sistemi altyapısının oluşturulmasına destek vermek için çalışmalar 
yürütmek, stratejik planın hazırlanması ve iç kontrol sisteminin kurulması 
çalışmalarında öncü rol üstlenerek eğitim ve danışmanlık alanlarında destek vermek, 
bütçe uygulamalarında ve mali süreçlerin tasarlanmasında, hesap verme sorumluluğu 
çerçevesinde etkili, ekonomik ve verimli bir sistem kurulması için gerekli çalışmalar 
gerçekleştirmek.

Stratejik Hedef 11.5
Bakanlığın Stratejik Plan, amaç ve hedeflerinin gerçekleşme düzeyinin izlenmesi ve 
etkili önlemlerin zamanında alınabilmesi için birimlerle iş birliği içerisinde etkili bir 
izleme ve değerlendirme sistemi kurmak.

Performans Hedefi 11.5
Bakanlığın Stratejik Plan, amaç ve hedeflerinin gerçekleşme düzeyinin izlenmesi ve 
etkili önlemlerin zamanında alınabilmesi için birimlerle iş birliği içerisinde etkili bir 
izleme ve değerlendirme sistemi kurmak.

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Hedeflenen Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı

1 İzleme ve değerlendirme 
sisteminin varlığı Sayı 1 1 %100,00

2 Bakanlık stratejik planında yer 
alan hedeflerin gerçekleşme oranı Oran %92,00 %92,00 %100,00
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Kamu mali yönetiminin yeniden yapılandırılmasıyla, kamu kurumlarının daha verimli ve etkin bir yapıya 
kavuşturularak hizmet kalitesinin artırılması amaçlanmıştır. 

Ülkemizde, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu bu kapsamda yapılan çalışmaların alt yapısını 
oluşturmaktadır. Bu Kanunla, kamuda mali saydamlık ve hesap verilebilirlik çerçevesinde kaynakların etkili, verimli 
ve ekonomik kullanımı amaçlanmakta ve kamuya stratejik planlama ve hesap verme anlayışı getirilmektedir. 

5018 sayılı Kanun ile idarelerin performanslarının ölçülmesi ve bu sayede kamu kaynaklarının daha etkili, 
ekonomik ve verimli kullanılması amaçlanmıştır.

Ülkemizde kamu idareleri düzeyinde performans değerlendirmesi, üst politika belgeleri doğrultusunda 
hazırlanan stratejik plan ve yılı uygulamasını gösteren performans programının faaliyet raporu aracılığıyla 
ölçülmesi sonucu gerçekleştirilecektir. 

Birçok ülkede hesap verme raporu adı verilen ülkemizdeki adı ile faaliyet raporu; idarenin tanıtımından çok 
idarenin yürüttüğü faaliyetlerin performans değerlendirmesinin yapılmasını amaçlamaktadır.

Stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporu, performans esaslı bütçeleme sisteminin temelini 
oluşturmaktadır. Performans esaslı bütçeleme sisteminde orta ve uzun vadeli amaç ve hedefler ile göstergeler 
stratejik planda yer almaktadır. 

Bütçenin uygulanması ise performans programı aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Performans hedefleri ile 
bütçe ilişkilendirilmekte, faaliyetler belirlenen göstergeler aracılığıyla performans açısından değerlendirilmeye 
çalışılmaktadır. 

Bu değerlendirmeler neticesinde, Bakanlığımız 2017 yılı Faaliyet Raporunun temelini performans 
değerlendirmesi oluşturmaktadır. Performans tablolarının kaynağını, harcama birimleri tarafından yıl içerisinde 
gerçekleştirilen faaliyetler oluşturmaktadır. 

2017 yılı Faaliyet Raporumuzda amaç-hedef uyumunun olduğu ve performans göstergelerinin faaliyetleri 
ölçmede yeterli bilgiyi sağladığı görülmektedir. Maliyetlendirmede de makul bir hesaplama yapıldığı 
düşünülmektedir.

Değerlendirmenin temelini oluşturan performans bilgisinin ise güvenilir ve tam bilgi içerdiği, gerçekleşmelerin 
ise başarılı kabul edilebilecek seviyede olduğu görülmektedir.  

2.3 PERFORMANS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ





KURUMSAL KABİLİYET 
VE 

KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
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GÜÇLÜ YÖNLER

Ulusal ve uluslararası organizasyonlardan elde 
edilen başarı ve deneyimler
Proje destek programlarının varlığı
Ulusal Gençlik ve Spor Politikası Belgesi’nin 
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
Sosyal medyanın etkin bir şekilde kullanılıyor 
olması

ZAYIF YÖNLER

Kurumsallaşma sürecinin devam etmesi 
Bakanlığın taşradaki iş ve işlemlerinin bağlı 
kuruluşlar üzerinden yürütülmesi
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 yetersiz olması
Gençlere hitap eden diğer paydaşlarla görev 
çakışması
Yönetim bilgi sistemlerinden yeterince 
faydalanılmaması
Personel devir hızının yüksek olması
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TEHDİTLER

Teknolojinin bilinçsiz kullanımı
Gençliğin sosyalleşme eksikliği
Eğitim sisteminin gençlerin spor yapmasına 
imkan tanımaması
Madde bağımlılığı ve zararlı alışkanlıklar 
oranındaki artış
İnternet bağımlılığının neden olduğu 
asosyal genç sayısındaki artış
Nüfus artış hızının yavaşlaması
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 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
Dünyada yasaklı madde kullanımındaki artış
Çevre bilincinin azlığı nedeni ile giderek 
azalan yeşil alanlar

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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Bakanlığımız; gençliğin ilgi, ihtiyaç ve sorunlarını tespit etmek, çözüm ortakları ile eşgüdüm ve iş birliği içinde 
çalışarak kişisel, sosyal ve sportif alanlarda destekleyici politikalar oluşturmak, sürekli eğitimi ve gelişimi esas 
alan projeler üretmek, uygulamak, desteklemek ve bu sayede toplumsal hayatın aktif üyesi, yenilikçi, özgüven 
sahibi ve milli değerlerin bilincinde, uluslararası temsil yeteneği olan lider gençler yetiştirmek misyonuyla hareket 
etmektedir.

Bu misyon doğrultusunda; milli, ahlaki, insani ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; 
ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; topluma karşı sorumluluk duyan, beden, zihin, 
ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir karaktere sahip; sosyal, kültürel, 
sanatsal ve sportif alanlarda temayüz etmiş nesiller yetiştirmeyi amaçlanmaktadır. 

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 katmanlarına yaygınlaştırılması, farklı spor dallarının 
gelişmesinin sağlanması ve uluslararası yarışmalarda başarılı olacak sporcuların yetiştirilmesi ve korunması 
çalışmaları yürütülmektedir.

DEĞERLENDİRME
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Tüm bu hizmetlerin koordineli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla; 03.06.2011 tarihli ve 638 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile kurulan Bakanlığımız kendisine verilen görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde;

“Gençliğin kişisel ve sosyal gelişimini destekleyici politikaları tespit etmek, farklı genç gruplarının ihtiyaçlarını da 
dikkate alarak gençlerin kendi potansiyellerini gerçekleştirebilmelerine imkân sağlamak, karar alma ve uygulama 
süreçleri ile sosyal hayatın her alanına etkin katılımını sağlayıcı öneriler geliştirmek ve bu doğrultuda faaliyetler 
yürütmek, ilgili kurumların gençliği ilgilendiren hizmetlerinde koordinasyon ve işbirliğini sağlamak.

Gençliğin ihtiyaçları ile gençliğe sunulan hizmet ve imkânlar konusunda inceleme ve araştırmalar yapmak ve 
öneriler geliştirmek, gençlik alanında bilgilendirme, rehberlik ve danışmanlık yapmak.

Gençlik çalışma ve projelerine ilişkin usul ve esasları belirlemek.

Gençlik çalışma ve projeleri yapmak, bu çalışma ve projeleri desteklemek, bunların uygulama ve sonuçlarını 
denetlemek.

Spor faaliyetlerinin plan ve program dâhilinde ve mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesini gözetmek, 
gelişmesini ve yaygınlaşmasını teşvik edici tedbirler almak.

Spor alanında uygulanacak politikaları tespit etmek ve uluslararası kuralların ve talimatların uygulanmasını 
temin etmek” 

görevlerini gerçekleştirmektedir. 

Bu görevleri yerine getirirken gençlerin kültür ve sanat bilincini, sadece popüler olandan yola çıkarak değil, 
kendi geçmişi ve milli kültürüne odaklanarak edinebilmesi; kendi kültürel değerleri, örf ve adetleri, geleneksel 
sanat dalları hakkında doğru bilgiye sahip olabilmesi; ülkesine, milletine, tarihine ve kültürüne dolayısıyla 
geleceğine sahip çıkacak nesillerin yetişmesi yönünde çalışmalar yürütülmektedir.





ÖNERİ VE TEDBİRLER
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Türkiye büyüyen ekonomisi, güçlü demokrasisi, uluslararası alanda artan etkinliği ve dinamik genç nüfusuyla 
daha büyük, daha müreffeh ve daha güçlü bir devlet ve toplum olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. 
Gençlerin ekonomik ve sosyal alanın tümüne etkin katılımı ülke kalkınması ve gelişimi için büyük öneme sahiptir.

 
Dinamik genç nüfusun varlığı, insanı merkeze alan çok boyutlu kalkınma hamlesinin süreklilik kazanmasında 

Türkiye adına büyük bir fırsat ve zenginliktir. Dolayısıyla gençlerin kişisel ve sosyal gelişimini desteklemek, 
potansiyellerini tam anlamıyla ortaya çıkarabilecekleri imkân ve zemini hazırlamak, ekonomik ve sosyal hayatın 
her alanına etkin katılımlarını sağlamak gerekmektedir. 

Bireysel, ekonomik ve sosyal yönleriyle spor; sağlıklı nesillerin yetişmesinde, halk sağlığının korunmasında, 
ekonominin gelişmesinde, toplumsal barışın tesis edilmesinde, sosyal uyumun geliştirilmesinde çok önemli bir 
yere sahiptir. 

Bu nedenle Türkiye genelinde spor yapma alışkanlığının ve spor kültürünün geliştirilmesi, lisanslı sporcu 
sayısının artırılması, olimpiyat ruhunun toplumda yaygınlaştırılması, yetenekli gençlerin yetiştirilerek elit sporcu 
haline gelmelerinin sağlanması için daha fazla çaba harcanmalıdır.

Öneri ve tedbirler:

Gençlik algısını doğru bir zemine oturtmak,
Gençliğin ihtiyaç, beklenti ve endişelerini tespit etmek,
Gençlerin madde bağımlılığına karşı korumak,
Gençlerin teknolojiye bağımlı olmalarını önlemek,
Gençlerle ilgili çalışma yapan kurum ve kuruluşlar arasındaki işbirliği ve koordinasyonu temin etmek,
Gençlik alanındaki sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerini etkinleştirmek ve güçlendirmek için gerekli destek 

ve teşviki sağlamak,
Kaynakları gençliğin gelişimini tam anlamıyla sağlayacak şekilde kullanmak,
Gençliğin kişisel ve sosyal gelişimini desteklemek, 

ÖNERİ VE TEDBİRLER
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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 toplum 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.  





EKLER
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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 2018)

Faruk ÖZÇELİK
Müsteşar
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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 2017 yılı Faaliyet Raporunun “Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru 
olduğunu teyit ederim. (Ankara, Şubat 2018)

Erdinç KARAGÖZ
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı








