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Sayın Başkan, 

Plan ve Bütçe Komisyonunun Saygıdeğer Üyeleri, 

Değerli Basın Mensupları sizleri saygıyla selamlıyorum. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2021 Yılı Bütçesi ile 2019 Yılı Kesin Hesabını sunmak üzere 

huzurlarınızda bulunuyorum. 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin uygulanmaya başlanmasından itibaren 

yaşadığımız süreçte kamu yönetimi önemli bir aşama kaydetmiştir. Tüm dünyada 

yaşanan Covid-19 salgınına rağmen ülkemiz yeni hükümet sistemi sayesinde salgın 

sürecini en az zararla geçiren ülkelerden biri olmuştur. 

Bunun yanı sıra vatandaşlarımıza yönelik hizmetlerimiz salgın sürecine rağmen aralıksız 

olarak devam etmiştir.  

Yeni hükümet sistemi sayesinde hayata geçirilen kamu yönetiminde daha hızlı ve etkin 

karar alma süreçlerinin ne kadar önemli olduğu özellikle salgın sürecinde ortaya 

çıkmıştır.   

Bakanlığımız da 2020 yılı faaliyetlerini yürütürken ve 2021 yılı faaliyetlerini planlarken 

salgın sonrası ortaya çıkan ve yeni normal olarak adlandırılan yaşam biçimine hızla 

uyum sağlamıştır.  

Bu çerçevede; tüm hizmet ve faaliyetlerimiz yeniden tasarlanarak fiili olarak sunulan 

hizmetlerde temizlik-maske-mesafe kurallarına uyulması sağlanmış, mümkün olan tüm 

hizmetlerimiz de online platformlara taşınmıştır. 
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Sağlığımızın son derece önemli olduğunu tekrar hatırladığımız bu dönemde 

gençlerimizin ekonomik olarak da sorun yaşamaması amacıyla Covid-19 salgınının 

ülkemizde görünmeye başlandığı Mart ayı itibari ile üniversitelerin eğitim ve öğretime 

ara vermesiyle birlikte Bakanlığımız öğrenci yurtlarında kayıtlı olan öğrencilerin Mart 

ayında yurtlarda barınmadıkları günlerin ücreti iade edilmiştir. Ayrıca salgın boyunca 

yurtlarımızda barınmayan hiçbir öğrenciden yurt ücreti alınmamıştır. 

Yine bu süreçte; Bakanlığımızdan kredi ve burs alan öğrencilerimize ödemeleri eksiksiz 

olarak yapılmaya devam edilmiştir. 

Yükseköğrenim kredisi borçları geri ödeme aşamasında olan kredi borçlularının ise 

nisan, mayıs ve haziran ayı kredi geri ödemeleri başvuru beklenmeksizin ve faiz 

uygulanmaksızın ertelenmiştir. 

Bununla birlikte; özellikle sağlık çalışanlarımız için 81 ilde bulunan gençlik 

merkezlerinde, 3 boyutlu yazıcılar ile siper maske üretimleri yapılmaktadır. 

Üretilen maskeler İl Sağlık Müdürlüklerine ve talep eden hastaneler ile sağlık 

çalışanlarına teslim edilerek bu zorlu süreçte sağlık çalışanlarımıza destek 

olunmaktadır.  

Şu ana kadar yaklaşık 1.000.000 maske üretilmiş olup üretim ve dağıtımlara devam 

edilmektedir. 
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Covid-19 salgını sürecinde tüm faaliyetlerimiz eksiksiz yürütülmeye çalışılırken 

yurtlarımız vatandaşlarımızın da kullanımına sunulmuştur. 

Bu süreçte Mart 2020 tarihinden itibaren 81 il 293 yurt müdürlüğünde; yurt dışından 

97 ülkeden gelen vatandaşlarımız ile Sağlık Bakanlığı personeli, Adalet Bakanlığı 

personeli, askeri personel, tedbir amaçlı karantinaya alınan vatandaşlarımız, sosyal 

izolasyon ve gözlem merkezinde tedavi gören vatandaşlarımız olmak üzere 

100.000’den fazla kişi yurtlarımızda misafir edilmiştir.  

Bununla birlikte; Elazığ, Malatya ve son olarak yaşanan İzmir depreminde yaraların 

sarıldığı süreçte Bakanlığımız yurtları, gençlik merkezleri ve spor tesisleri hem 

depremden etkilenen vatandaşlarımızın hem de deprem nedeniyle bölgede 

görevlendirilen başta UMKE ekipleri olmak üzere kamu ve sivil toplum personelinin 

kullanımına sunulmuştur. 

10 Temmuz 2018 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bakanlığımız; 

“Gençliğin kişisel ve sosyal gelişimini destekleyici politikaların tespiti amacıyla gerekli 

çalışmaları yapmak, farklı genç gruplarının ihtiyaçlarını da dikkate alarak gençlerin 

kendi potansiyellerini gerçekleştirebilmelerine imkân sağlamak, karar alma ve 

uygulama süreçleri ile sosyal hayatın her alanına etkin katılımını sağlayıcı öneriler 

geliştirmek ve bu doğrultuda faaliyetler yürütmek, ilgili kurumların gençliği ilgilendiren 

hizmetlerinde koordinasyon ve işbirliğini sağlamak, 

Gençliğin ihtiyaçları ile gençliğe sunulan hizmet ve imkânlar konusunda inceleme ve 

araştırmalar yapmak ve öneriler geliştirmek, gençlik alanında bilgilendirme, rehberlik 

ve danışmanlık yapmak, 

Gençlik çalışma ve projelerine ilişkin usul ve esasları belirlemek,  

Gençlik çalışma ve projeleri yapmak, bu çalışma ve projeleri desteklemek, bunların 

uygulama ve sonuçlarını denetlemek, 

Spor faaliyetlerinin plan ve program dâhilinde ve mevzuata uygun bir şekilde 

yürütülmesini gözetmek, gelişmesini ve yaygınlaşmasını teşvik edici tedbirler almak, 
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Spor alanında uygulanacak politikaların tespit edilmesi amacıyla gerekli çalışmaları 

yapmak, teşkilatlanma, federasyonların bağımsızlığı, spor tesisleri, eğitim, sponsorluk, 

sporcu sağlığının korunması, uluslararası organizasyonlarla ilgili çalışmaları koordine 

etmek, değerlendirmek ve denetlemek, 

Spor kuruluşlarının kurulmasına ve diğer hususlara ilişkin usul ve esasları tespit etmek, 

Gençlik ve spor kulüpleri ile başarılı sporcuları ve çalıştırıcıları desteklemek, 

Yurt yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek, desteklemek ve yurt hizmetlerine ilişkin 

usul ve esasları belirlemek, 

Öğrencilere verilecek öğrenim kredisi, burs ve diğer yardımlara ilişkin hizmetleri 

yürütmek ve bunlara dair usul ve esasları belirlemek, 

Bakanlık hizmetlerini destekleyici arsa ve arazi temin etmek, bina ve tesis yapmak, 

yaptırmak, satın almak, kiralamak, devretmek, devralmak ve bu hizmetlerle ilgili her 

türlü mali ve ekonomik girişimde bulunmak” görevlerini yerine getirmek üzere 

kurulmuştur. 

Bakanlığımızın geliştirdiği politikalarla 

gençliğe yönelik hizmetlerin tek çatı 

altında toplanması ve koordinasyonu 

sağlanırken, spor alanında da 

gözetim, yaygınlaştırma ve ulusal bir 

spor politikası geliştirilmesi için 

çalışmalar yapılmaya devam 

edilmektedir. 

Bu çalışmalar çerçevesinde; 

ülkemizde nitelikli sporcuların 

yetişmesine katkı sağlamak, spor 

dallarında üstün başarılı adaylara spor 

bilimleri dışında farklı kariyer 

imkanları sunmak ve sporculara 

yükseköğretime geçişlerinde destek 
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olmak amacıyla vakıf üniversitelerinin katılımıyla, "Vakıf Üniversitelerinden Türk 

Sporuna Yükseköğretimde Yüzde Yüz Destek" projesi hayata geçirilmiştir.  

Bakanlığımız ile 52 vakıf üniversitesi arasında imzalanan mutabakat metni 

doğrultusunda, üniversite çağında olan olimpik ve paralimpik branşlarda belirlenen 

kriterlerde uluslararası müsabakalarda başarılı milli sporcularımıza eğitim gördükleri 

süre boyunca %100 burs imkânı sağlanmıştır. 

 

Anayasamızın 58 ve 59. maddelerinde;  

“Devlet, istiklal ve Cumhuriyetimizin emanet edildiği gençlerin müspet ilmin ışığında, 

Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda ve Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez 

bütünlüğünü ortadan kaldırmayı amaç edinen görüşlere karşı yetişme ve gelişmelerini 

sağlayıcı tedbirleri alır. Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu 

maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak 

için gerekli tedbirleri alır”  
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“Devlet, her yaştaki Türk vatandaşlarının beden ve ruh sağlığını geliştirecek tedbirleri 

alır, sporun kitlelere yayılmasını teşvik eder. Devlet başarılı sporcuyu korur” hükümleri 

yer almaktadır. 

Bu çerçevede; gençlik merkezleri ve gençlik kampları, spor tesisleri ile yükseköğrenim 

öğrenci yurtları gibi yeni tesis yapımlarına önem verilmekte, mevcut tesisler ise 

günümüz şartlarına uygun hale getirilmektedir.  

Bu yatırımlar yapılırken vatandaşlarımıza yönelik hizmetlerimiz de artarak devam 

etmektedir. 

Diğer taraftan; yükseköğrenim öğrencilerine sunulan barınma hizmetleri artan bir 

kalitede yürütülmekte ve öğrencilerimizin ihtiyaç duydukları ekonomik destek, kredi ve 

burslar ile sağlanmaktadır. 

Bugünkü görüşmeler sırasında Plan ve Bütçe Komisyonunun siz değerli üyeleri 

tarafından yapılacak değerlendirme, görüş ve önerilerinizin son derece önemli 

olduğunu da ifade etmek isterim.  
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Bakanlığımızın yürütmeyi planladığı proje ve faaliyetler için 2021 yılında ihtiyaç 

duyduğu bütçe büyüklükleri bütçe teklifinde şu şekilde öngörülmüştür: 

Bakanlığımız için öngörülen 2021 yılı bütçe ödeneğinin; 

 293 milyon 316 bin TL’si personel ve SGK giderleri,  

 202 milyon 500 bin TL’si mal ve hizmet alımları,  

 12 milyar 183 milyon 57 bin TL’si cari transferler,  

 2 milyar 32 milyon 736 bin TL’si sermaye giderleri,  

 180 milyon 470 bin TL sermaye transferleri, 

 7 milyar 967 milyon TL’si ise borç verme  

olmak üzere toplam 22 milyar 859 milyon 79 bin TL’dir. 

 

Bu ödeneğin; % 1,28’ini personel ve SGK giderleri, % 0,89’unu mal ve hizmet alımları, 

% 53,3’ünü cari transferler, %8,89’unu sermaye giderleri, %0,79’unu sermaye 

transferleri, %34,85’ini borç verme oluşturmaktadır. 

  

293.316.000 

202.500.000 

12.183.057.000 

2.032.736.000 

180.470.000 

7.967.000.000 
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Bakanlığımız 2021 yılı bütçesinin; 

 3 milyon 366 bin TL’si Bağımlılıkla Mücadele Programı,  

 744 milyon 538 bin TL’si Gençlik Programı,  

 2 milyar 797 milyon 583 bin TL’si Sporun Geliştirilmesi ve Desteklenmesi 

Programına,  

 19 milyar 33 milyon 585 bin TL’si Yükseköğretim Hizmetleri Programına,  

 280 milyon 7 bin TL’si ise Yönetim ve Destek Programına 

tahsis edilmiştir. 

 

  

Samsun İlkadım Okçuluk Tesisi 



      

   

  

  17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENÇLİK 

FAALİYETLERİ  



      

   

  

  18 

Gençlik ve Spor Bakanlığı kendisine verilen görev, yetki ve sorumluluklarını merkez 

birimleri, il ve ilçe müdürlükleri, gençlik ve spor tesisleri ile öğrenci yurtlarında görev 

yapan 61.760 personel ile yerine getirmektedir. 

Bakanlığımız 2021 yılı bütçesinde Gençlik Programı için öngörülen ödenek tutarı 

744.538.000 TL olup bu ödeneğin 215.596.000 TL’si Gençlerin Kişisel ve Sosyal Gelişimi 

alt programına, 528.942.000 TL’si ise Gençlik Tesisleri ve Yürütülen Etkinlikler alt 

programına ayrılmıştır. 

Ayrıca Bağımlılıkla Mücadele programında yer alan Bağımlılığın Önlenmesi alt programı 

için de Bakanlığımız bütçesinde yer alan ödenek tutarı 3.366.000 TL’dir. 

Gençlik Merkezleri  

Gençlik merkezlerimiz; milli, ahlaki, insani ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan 

ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven, topluma karşı sorumluluk duyan güçlü 

bir gençliğin yetiştirilmesi hedefiyle faaliyet göstermektedir. 

Bu faaliyetlerin karar alma, hazırlık ve gerçekleşme süreçlerinde de gençler bizzat yer 

almakta ve böylelikle gençlerin talepleri, ilgileri ve ihtiyaçları doğrultusunda 

faaliyetlerin gerçekleşmesi mümkün olmaktadır.  
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Bir kurum olmanın ötesinde gençlerin kendilerine ait olduğunu hissettikleri ve ihtiyaç 

duydukları her türlü desteğin devlet eli ile kendilerine sunulduğu gençlik 

merkezlerimiz; fırsat eşitliği ilkesi ile her bir gencin sorumluluğunu taşımaktadır. Bu 

noktada da herkese kucak açan gençlik merkezlerimiz gençliğin hak ettiği her türlü 

konfor, teknolojik altyapı ve imkânlara haiz olacak şekilde ayrım yapmaksızın tüm 

gençlerimize ücretsiz bir şekilde hizmet vermektedir. 

Bununla birlikte; benlikten sıyrılmış, biz olmanın şuurunda, beden, zihin, ruh ve duygu 

bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe sahip gençlerin 

yetiştirilmesi vizyonuyla çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir.   

Ayrıca gençlik merkezlerimizde, gençlerimizin serbest zamanlarını verimli ve faydalı bir 

şekilde değerlendirmelerini sağlayacak proje ve faaliyetler gerçekleştirilmektedir.  

Bu çerçevede; 2018 yılında 287 olan gençlik merkezi sayısı 2020 yılı Kasım ayı itibarıyla 

350’ye ulaşmıştır.  

 

 

16 

350 

321 

287 
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Gençlik merkezlerinde Kasım 2020 itibarıyla 2.388.731 kayıtlı üye gencimiz 

bulunmaktadır. Üye gençlerin yüzde 51,94’ü kadın, yüzde 48,06’sı erkeklerden 

oluşmaktadır. Ayrıca gençlik merkezlerinde 1.281 gençlik lideri görev yapmaktadır. 

Gençlik liderlerinin yüzde 50,2’sini kadın ve yüzde 49,8’ini erkek liderler 

oluşturmaktadır.  
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Ayrıca, Bakanlığımız tarafından yapılan her türlü gençlik ve spor faaliyetlerinde 

üniversitelerin ön lisans veya lisans bölümlerinde okuyan öğrencilerden süreklilik arz 

etmeyecek şekilde gönüllü olarak çalışan 1.474 gönüllü gençlik lideri bulunmaktadır. 

Bununla birlikte; 

 Gençlik merkezlerimizin bilinirliğini artırmak, 

 Gençlik merkezlerinde uygulanan projeler ile daha fazla gence ulaşmak,  

 Gençlik merkezlerinde yürütülen proje ve faaliyetlerle sorumluluk bilincini 

aşılamak için  “okul temsilcileri” gençlik merkezleri faaliyetleri süreçlerine dâhil 

edilmiştir. 
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Bu kapsamda ortaokul, lise ve üniversite eğitimi veren okullarda 21.565 okul 

temsilcimiz bulunmaktadır. Gençlik merkezlerimiz yeni dönemde çalışmalarına okul 

temsilcileri ile beraber devam edecektir.  

Genç Ofis  

Gençlerin bulunduğu yerlerde faaliyetlerin düzenlenmesi ve hizmetlerin 

yaygınlaştırılması amacıyla gençlik merkezlerimize bağlı olarak; okullarda, 

üniversitelerde, mahallelerde, spor salonlarında ve yurtlarda 2019 yılı Ocak ayı 

itibarıyla genç ofisler kurulmaya başlanmıştır. Genç ofisler, daha fazla gencin gençlik 

faaliyetlerine katılımını sağlamakta, daha düşük maliyetlerle gençlik merkezi 

faaliyetlerinin yaygınlık kazanabileceği mekânlar oluşturulmaktadır. Bu sayede; kamu 

kaynaklarının daha etkin ve fırsat eşitliği ilkesine uygun olarak kullanılması 

sağlanmaktadır. 

Genç ofisler ile gençlik merkezi faaliyetlerinin okul ve üniversitelere taşınarak 

yaygınlaştırılması, Bakanlığımız tarafından Gençlik Projeleri Destek Programları 

kapsamında üniversitelere ve öğrenci topluluklarına verilen hibe desteklerinin 

koordine edilmesi ve yürütülmesi, gönüllülük faaliyetleri başta olmak üzere 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Genç Ofis Artvin Çoruh Üniversitesi Genç Ofis 
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Bakanlığımızın tüm faaliyetleri ile ilgili farkındalığın oluşturulması, yaygınlaştırılması ve 

organize edilmesi hedeflenmektedir. 

YÖK ve Milli Eğitim Bakanlığı ile gerçekleştirilen protokoller neticesinde üniversite ve 

ortaöğretim kurumlarında genç ofislerimizin sayıları her geçen gün artmaktadır. 2020 

yılı Ekim ayı itibarıyla genç ofis sayımız 129 olup, 2021 yılında genç ofis sayısının 500’e 

ulaşması hedeflenmektedir. 

Mavi Oda Gönüllülük  Ofisleri 

2019 Gönüllülük Yılı kapsamında gençlik merkezlerimizde daha fazla gönüllü gence 

ulaşarak gönüllü havuzumuzun genişletilmesi, gönüllülük çalışmalarına ağırlık verilmesi 

hedeflenerek gençlik merkezlerinde ve genç ofislerde “mavi oda-gönüllü ofisi” 

kurulmaktadır.  

Kurulan mavi odalar ile gönüllülük faaliyetlerine dikkat çekmek, gönüllü gençleri daha 

etkin bir şekilde yönlendirmek, planlama ve koordinasyon sürecini daha etkin 

yönetebilmek amaçlanmaktadır.  
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Gönüllü gençler, üye oldukları gönüllülük timinin faaliyetlerine yönelik planlama, 

uygulama ve geliştirme çalışmalarını mavi odalarda yürütmektedirler.  

 

350 gençlik merkezinde çalışmalar devam etmekte olup kısa süre içerisinde tüm mavi 

odaların tamamlanması sağlanacaktır. 

Gençlik Merkezlerinde Uygulanan Programlar  

Sosyal, kültürel, sanatsal, bilimsel ve sportif faaliyetlerle gençlerin kişisel, sosyal ve 

ruhsal gelişimine, her türlü zararlı alışkanlıktan uzak durmalarına ve üreten bireyler 

olmalarına katkı sağlamayı amaçlayan gençlik merkezlerinde faaliyetler iki alanda 

gerçekleştirilmektedir: 

 Gençlik Merkezleri Akademisi: Hayatın her alanıyla ilgili, takım ruhu ve aktif 

katılımın öne çıktığı, bilgiyi hayatta kullanmalarını sağlayacak uygulamalı 

yöntemlerin yer aldığı, aktif katılımın ve sorgulamanın ön planda olduğu, her 

gencin kendi düşüncelerini rahatlıkla ifade edebileceği, alanla ilgili farklı 

düşünme biçimlerinin geliştirildiği teorik atölye çalışmalarıdır. 

 Gençlik Merkezleri Kulüpleri: Gençlerimizin ilgi alanlarına göre kendilerini ifade 

edebilecekleri her türlü konser, sergi, gösteri, oyun, müsabaka, münazara, doğa 

yürüyüşü, gönüllülük faaliyeti, kitap okuma kritiği, konferans, sempozyum vb 

faaliyetleri tasarlayıp, planlayıp ve gerçekleştirmeleri için oluşturulan sivil 

inisiyatif alanlarıdır. 
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GENÇLİK MERKEZLERİ AKADEMİSİ 
 GENÇLİK MERKEZLERİ AKADEMİSİ 

Kişisel Gelişim Atölyesi 

 Drama 

 İletişim 

 Diksiyon ve Hitabet, 
o Münazara Eğitimleri 
o Diksiyon ve Hitabet 

 Liderlik 

 Görgü Kuralları 

 Akıl ve Zekâ Oyunları 

 Mülakat Teknikleri 

 Sosyal Katılım Becerileri 

 Proje Uygulama, Geliştirme 
Becerileri 

İnovasyon Atölyesi 

 Yenilikçi Düşünme Yeteneği 

 Sosyal Medya 

 Medya 

 Yazılım-Kodlama-Robotik 
o Kod Adı: 2023 Eğitimleri 
o Dene- Yap Teknoloji 

Atölyeleri 
o Diğer Yazılım-Kodlama-

Robotik Eğitimleri 

 Tasarım  

 Temel Bilgisayar Eğitimi 

 Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi 
Güzel Sanatlar Atölyesi 

 Fotoğrafçılık 

 Karikatür ve Mizah 

 Sinema 

 Müzik 

 Resim  

 Tiyatro 

 El Sanatları 
o 10 Parmağımda 10 Marifet 

(Tasarım ve Beceri Eğitimleri) 
o El Sanatları 

 Mimari 

 Yöresel Halk Oyunları 
 

Değerler Atölyesi 

 Anadolu Kültürü ve Medeniyeti 

 Ahlak ve Bizi Biz Yapan 
Değerlerimiz 

 Yaşam Kültürü 
o Trafik Kültürü 
o Bir Arada Yaşama Kültürü 

Sosyal Bilimler Atölyesi 

 Tarih 

 Edebiyat 

 Türkiye Cumhuriyeti 2023 
Hedefleri 

 Türkiye Tarihi 

 Haklar ve Sorumluluklar 

 Uluslararası İlişkiler 

 Coğrafya 

 Felsefe-Mantık 

 Hukuk 
Dil Eğitimleri Atölyesi 

 Dil Eğitimleri Atölyesi 

 İngilizce            

 Almanca 

 Fransızca 

 Rusça 

 Çince 

 Korece 

 Japonca 

 İspanyolca 

 Osmanlıca 

 Arapça 

 Farsça 

 İşaret Dili 
Dini İlimler Atölyesi 

 Kur’an-ı Kerim ve Meali 

 Peygamberler Tarihi 

 Temel Dini Bilgiler 

 Medeniyetimizin Mimarları 

 İslam Tarihi 
Sağlıklı Yaşam ve Spor Atölyesi 

 Yaşam Tarzı Geliştirme 

 Beslenme 

 Spor 

 Bağımlılıklarla Mücadele 

 İlk Yardım Eğitimi 

 Afet Yönetimi Eğitimi 
 

 İnovasyon Atölyesi 

 Yenilikçi Düşünme Yeteneği 

 Sosyal Medya 

 Medya 

 Yazılım-Kodlama-Robotik 

 Tasarım  

 Temel Bilgisayar Eğitimi 

 Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi 
Değerler Atölyesi 

 İslam Kültürü ve Medeniyeti 

 Türk Kültürü ve Medeniyeti 

 Ahlak ve Bizi Biz Yapan 
Değerlerimiz 

 Yaşam Kültürü 
o Trafik Kültürü 
o Bir Arada Yaşama Kültürü  

Dil Eğitimleri Atölyesi 

 Osmanlıca 

 İngilizce  

 Almanca 

 Fransızca 

 Arapça 

 İşaret Dili 

 Rusça 

 Korece 

 Çince . 
Sağlıklı Yaşam ve Spor Atölyesi 

 Yaşam Tarzı Geliştirme 

 Beslenme 

 Spor 

 Bağımlılıklarla Mücadele 

 İlk Yardım Eğitimi 

 Afet Yönetimi Eğitimi 
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Gençlik Merkezleri Akademisi  

Gençlik Merkezleri Akademisinde gençlere hem belirli bir müfredatın işlendiği teorik 

eğitimler hem de öğrendikleri bilgileri hayatlarında kullanmalarını sağlayacak yaygın 

eğitim tekniklerinin kullanıldığı uygulamalı eğitimler verilmektedir.   

2020 yılı Ekim ayı itibarıyla Gençlik Merkezleri Akademisi kapsamında 8 farklı atölyede 

326.008 faaliyet gerçekleştirilmiş, 1.474.667 gencimiz bu faaliyetlere katılmıştır. 

Kişisel Gelişim Atölyesi   

Gençlerimizin kişilik ve kişisel gelişimlerini sağlamalarına yardımcı olarak kendilerini 

yetiştirmelerine destek verilmekte ve böylece akranlarının bir adım önüne geçmeleri 

sağlanmaktadır.  

2020 yılı itibarıyla Kişisel Gelişim Atölyesi kapsamında gerçekleştirilen 46.586 faaliyete 

291.882 gencimiz katılmıştır. 

Atölye içeriğinde verilen eğitimler:  

 Drama 

 İletişim 

 Diksiyon ve Hitabet, 

 Liderlik 

 Görgü Kuralları 

 Akıl ve Zekâ Oyunları 

 Mülakat Teknikleri 

 Sosyal Katılım Becerileri 

 Proje Uygulama, Geliştirme 

Becerileri 
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İnovasyon Atölyesi  

Gençlerimize yeni imkânlar sunularak,  girişimci, yeniliğe açık, bilimsel gelişmeleri takip 

eden, çağın gereksinimlerini yakalamış ve geleceği inşa eden bireyler olmaları 

sağlanmaktadır.  

2020 yılı itibarıyla İnovasyon Atölyesi kapsamında gerçekleştirilen 26.312 faaliyete 

106.306 gencimiz katılmıştır. 

Atölye içeriğinde verilen eğitimler: 

 Yenilikçi Düşünme Yeteneği 

 Sosyal Medya 

 Medya 

 Yazılım-Kodlama-Robotik 

o KOD ADI: 2023 Eğitimleri 

o DENEYAP Teknoloji Atölyeleri 

o Diğer Yazılım-Kodlama-

Robotik Eğitimleri 

 Tasarım  

 Temel Bilgisayar Eğitimi 

 Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi 
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Sosyal Bilimler Atölyesi  

Hayatın her alanında nitelikli bir gençlik gayesiyle gençlerimize farklı alanlarda ufuk 

açıcı eğitimler verilmekte; gençlerimizin hayata, topluma, tarihe ve sanata bir başka 

açıdan bakabilmeleri sağlanmaktadır.  

2020 yılı itibarıyla Sosyal Bilimler Atölyesi kapsamında gerçekleştirilen 7.633 faaliyete 

69.087 gencimiz katılmıştır. 

Atölye içeriğinde verilen eğitimler;  

 Tarih 

 Edebiyat 

 Türkiye Cumhuriyeti 2023 Hedefleri 

 Türkiye Tarihi 

 Haklar ve Sorumluluklar 

 Uluslararası İlişkiler 

 Coğrafya 

 Felsefe-Mantık 

 Hukuk 
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Güzel Sanatlar Atölyesi  

Hayatın her alanında aktif rol alan gençler, en verimli ve en üretken yaşlarında gençlik 

merkezlerinde güzel sanatların her alanında nitelikli eğitimler almakta, beden ve kalp 

birlikteliğinin nice güzel örneklerini sunmaktadırlar. 

2020 yılı itibarıyla Güzel Sanatlar Atölyesi kapsamında gerçekleştirilen 93.919 faaliyete 

239.913 gencimiz katılmıştır.  

Atölye içeriğinde verilen eğitimler;  

 Fotoğrafçılık 

 Karikatür ve Mizah 

 Sinema 

 Müzik 

 Resim  

 Tiyatro 

 El Sanatları 

o 10 Parmağımda 10 Marifet  

o El Sanatları 

 Mimari 

 Yöresel Halk Oyunları 
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Değerler Atölyesi  

Gençlerimizin kadim medeniyetimizden günümüze miras olan milli ve manevi 

değerlerimizi gençlik merkezlerinde yaşayarak, gözleyerek ve hissederek öğrenme 

imkânı bulmaları sağlanmaktadır. 

2020 yılı itibarıyla Değerler Atölyesi kapsamında gerçekleştirilen 10.678 faaliyete 

121.962 gencimiz katılmıştır. 

Atölye içeriğinde verilen eğitimler;  

 İslam Kültürü ve Medeniyeti 

 Anadolu Kültürü ve Medeniyeti 

 Ahlak ve Bizi Biz Yapan Değerlerimiz 

 Yaşam Kültürü 

o Trafik Kültürü 

o Bir Arada Yaşama Kültürü 
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Dil Eğitimleri Atölyesi  

Geleceğin Türkiye’sini inşa ederken “Bir Dil Bir İnsan İki Dil İki İnsan” sözünden hareket 

ile gençlerimizin daha donanımlı bireyler olmaları için dil eğitimleri atölyesinde 

kendilerini geliştirme imkânı bulmaları sağlanmaktadır.  

2020 yılı itibarıyla Dil Eğitimleri Atölyesi kapsamında gerçekleştirilen 46.137 faaliyete 

253.346 gencimiz katılmıştır. 

Atölye içeriğinde verilen eğitimler;  

 İngilizce 

 Almanca 

 Fransızca 

 Rusça 

 Çince 

 Korece 

 Japonca 

 İspanyolca 

 Osmanlıca 

 Arapça 

 Farsça 

 İşaret Dili 
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Dini İlimler Atölyesi  

Gençlerimizin dinimizi doğru kaynaklardan okumaları, öğrenmeleri ve bu öğrendiklerini 

hayata tatbik etmeleri ve güzellikleri paylaşmaları sağlanmaktadır.  

2020 yılı itibarıyla Dini İlimler Atölyesi kapsamında gerçekleştirilen 33.783 faaliyete 

165.827 gencimiz katılmıştır. 

Atölye içeriğinde verilen eğitimler;  

 Kuran-ı Kerim ve Meali 

 Peygamberler Tarihi  

 Temel Dini Bilgiler  

 Medeniyetimizin Mimarları 

 İslam Tarihi 
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Sağlıklı Yaşam ve Spor Atölyesi  

Güçlü Türkiye’de sağlıklı nesillerin yetişmesi için gençlere, gençlik merkezlerinde 

sporun her dalı ve sağlıklı yaşam hakkında bilgilendirmeler yapılmaktadır. 

2020 yılı itibarıyla Sağlıklı Yaşam ve Spor Atölyesi kapsamında 60.960 faaliyete 226.344 

gencimiz katılmıştır. 

Atölye içeriğinde verilen eğitimler;  

 Yaşam Tarzı Geliştirme 

 Beslenme 

 Spor 

 Bağımlılıklarla Mücadele 

 İlkyardım Eğitimi 

 Afet Yönetimi Eğitimi 
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GENÇLİK MERKEZLERİ KULÜPLERİ 

Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Kulübü  

 Yerel Projeler 

 Kitap Okuma Halkaları 

 Sunum Çalışmaları 
o Medeniyetimizin Keşfi: 

Kudüs 
o Sanal Hayatta 

Kaybettiğimiz Gerçekler 
o Hayata Değer Kat 

 Çaya Geliyoruz 

 Sosyal Medyadan Sosyal Meydana 

 Merkezim Her Yerde 

Güzel Sanatlar Kulübü 

 Fotoğrafçılık 

 Karikatür ve Mizah 

 Sinema 

 Müzik 

 Tiyatro 

 Resim 

 El Sanatları 
o 10 Parmağımda 10 

Marifet 
o El Sanatları 

 Mimari 

 Yöresel Halk oyunları 

 

Sağlıklı Yaşam ve Spor Kulübü 

 Sportif Faaliyetler 

 Sağlıklı Yaşam Faaliyetleri 

 Bağımlılıklarla Mücadele 

 

Bilim ve Teknoloji Kulübü 

 Proje Uygulamaları 

 Münazara Uygulamaları (Türkiye 
Münazara Ligi Turnuvaları) 

 Kod Adı: 2023 

 Tasarım 

 Sosyal Medya 

 Medya 

 Robotik 

 Bilim ve Teknoloji Dünyası 

 Yenilikçi Uygulamalar 

 Uygulamalı Girişimcilik Çalışmaları 

 Dene-Yap Ürün Uygulamaları 

Sağlıklı Yaşam ve Spor Kulübü 

 Sportif Faaliyetler 

 Sağlıklı Yaşam Faaliyetleri 
o Doğa Yürüyüşleri 
o Bisiklet Etkinlikleri 
o Diğer Faaliyetler 

 Bağımlılıklarla Mücadele 

Gönüllülük Kulübü 

 Gençlerin İyilik Ağacı Faaliyetleri 
o Her Gençlik Merkezinin Bir 

Yetim Kardeşi Olsun 
o Genç Dönüşüm (Sıfır Atık) 
o Çevre 
o Sivil Savunma ve Güvenlik 
o İlk Yardım Uygulamaları 
o Afet Yönetimi 

Uygulamaları 

 Toplumsal Yaşam 

 Eğitim 

 Kültür-Sanat 
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Gençlik Merkezleri Kulüpleri  

Gençlik Merkezleri Kulüplerinde; gençlerin ihtiyaçlarına, ilgi duydukları alanlara göre 

kendilerini ifade edebilecekleri her türlü faaliyeti tasarlayıp, planlayıp ve 

gerçekleştirmelerinin sağlandığı çalışmalar yapılmaktadır. 

Bu sayede gençlerin kendilerini ifade edebilmeleri ile ilgi alanlarına göre tercih yapıp 

sosyal ve kültürel aktivitelerle zamanlarını etkin ve verimli bir biçimde 

değerlendirmeleri amaçlanmaktadır. 

2020 yılı Ekim ayı itibari ile gençlik merkezleri kulüp faaliyetleri kapsamında 474.376 

faaliyet gerçekleştirilmiş olup, 14.647.850 genç katılım göstermiştir. 

Gençlik Merkezi Kulüplerimizde gerçekleştirilen başlıca faaliyetlerimiz: 

Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Kulübü  

Gençlik merkezleri, Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Kulübü bünyesindeki projeler ile 

gençlik merkezi faaliyetleri kendi mekân sınırlarının ötesine taşınarak daha çok gence 

ulaşmaktadır. Bu amaçla köylerde, okullarda, şehir merkezlerinde, alışveriş 

merkezlerinde, kısaca gençlerin olduğu her alanda yer alarak gençler arasında fırsat 

eşitliği sağlanması esas alınmaktadır.  
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2020 yılı itibari ile Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Kulübü kapsamında gerçekleştirilen 

262.810 faaliyete 11.077.133 gencimiz katılmıştır. 

Kitap Okuma Halkaları 

Kitap Okuma Halkaları faaliyeti ile içinde yaşadığı kültürün değerlerini bilen ve onlara 

sahip çıkan gençlerin yetişmesine katkı sağlamak, gençlerin okuma alışkanlığı 

kazanmasına yardımcı olmak, düzenlenen kitap kritikleri ile gençlerin muhakeme, 

kendini ifade edebilme ve topluluk önünde konuşabilme yeteneğini geliştirmek 

hedeflenmektedir.  
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Kitap Okuma Halkaları tüm gençlik merkezlerimizde eş zamanlı olarak 

düzenlenmektedir. Şimdiye kadar 369.124 genç ile 57.920 kitap kritiği yapılmıştır. Tüm 

illerimizde ve gençlik merkezlerimizde genişleyen halkalar ile devam etmektedir. 

Kıraathaneler Aslına Dönüyor 

Kıraathanelerin eskiden olduğu gibi kitap okuyanların doldurduğu, okunulanların 

tartışıldığı, fikir mülahazalarının yapıldığı canlı mekânlar haline getirilmesini 

amaçlamaktadır. Bu kapsamda gerçekleştirilen 1.001 faaliyete 8.917 gencimiz 

katılmıştır.  

 

Sunum Çalışmaları 

Gençlik merkezlerinde yürütülen proje ve faaliyetler ile düzenlenen etkinliklere ilişkin 

gençlerimize sunumlar yapılmakta bu sayede bilgi sahibi olmaları sağlanmaktadır.  

Sanal Hayatta Kaybettiğimiz Gerçekler 

Sosyal medya üzerinden kendisini ifade edebilen ve yalnızca bu alanlarda özgüvenini 

sağlama yoluna giden gençlerin gerçeklikten uzak bu anlam ve değer arayışı, ruh 

sağlıkları ile kişilik gelişimlerinde önemli sorunlara neden olabilmektedir.  

Bu sebeple, gençler sosyal hayattan uzaklaşmakta, gerçek hayattan kopmakta, 

hareketsiz kalmakta, ruh ve bedenen sağlık sorunları yaşamaktadırlar. Sosyal medya ve 

internet bağımlılığının önüne geçerek internetin doğru kullanımı ve faydalarının öne 

çıkarılması amacıyla; 
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 Sosyal medyanın doğru kullanımı,  

 Kişisel bilgilerin güvenliği, 

 Doğru bilgiye erişmede dikkat edilmesi gerekenler, 

 İnternet ve sosyal medyanın içerdiği fırsatlar ve tehditler, 

 İnternet ve sosyal medya bağımlılığının sosyal yaşama etkileri, 

 Güvenli internet, 

 İnovasyon  

konularında bilgiler verilmektedir. 

 

2020 yılı Ekim ayı itibarıyla “Sanal Hayatta Kaybettiğimiz Gerçekler ”sunumu 

kapsamında 5.357 faaliyet gerçekleştirilmiş olup bu faaliyetlere 297.050 gencimiz 

katılmıştır.   
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Medeniyetimizin Keşfi Kudüs 

Gençlerin, milli ve manevi değerleri yerinde yaşayarak, gözlemleyerek, hissederek, 

öğrenme imkânı bulmalarını sağlayan, tarihimize sahip çıkma şuurunu kazandırmayı 

hedefleyen bir projedir.  

 

Projeye katılım sağlayan gençlik liderleri tarafından “Medeniyetimizin Keşfi Kudüs” 

adıyla ortak bir sunum hazırlanmıştır. 81 ilde düzenlenen 3.187 sunum ile 220.728 

gencimize yönelik bilgilendirilme yapılmıştır.  

 Hayata Değer Kat 

Gençlerimizin psikolojik, bilişsel ve sosyal gelişimlerine uygun olarak, bizi biz yapan 

değerlerimizi kazanmalarını sağlamak amacıyla ‘ilkokul-ortaokul’ ve ‘lise-üniversite’ 

düzeylerinde olmak üzere “Hayata Değer Kat” sunumları hazırlanmıştır. 

Sunumlar, gençlerimizi iyi karakterli bireyler olarak topluma kazandırırken bir yandan 

köklerine sımsıkı bağlı diğer yandan da dünya ile entegre olabilen, ufku geniş, ön 

yargısız, bilgiye, yeniliğe açık olmalarını sağlamaktadır.  
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Çalışmalarda gençlerimize evrensel değerler olan alçak gönüllülük, sadakat, cömertlik, 

sabır, dayanışma, sevgi, dostluk, saygı, dürüstlük, adalet, güven, barış, yardımlaşma, 

empati, merhamet, çalışkanlık, paylaşma, vefalı olma, yardımlaşma, vicdanlı olma gibi 

değerlerimiz ve kültür kodlarımız aktarılmaktadır. 

 

Ekim 2020 itibarıyla 6.181 sunum gerçekleştirilmiş olup, bu faaliyetlere 274.244 

gencimiz katılmıştır.  
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Çaya Geliyoruz 

Gençlik merkezleri çalışanlarının, merkezlerimize üye gençleri evinde ziyaret ederek 

çay sohbeti eşliğinde gönül bağlarının güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu sayede; 

gençlerin aileleri ile tanışma fırsatı bulan gençlik merkezleri çalışanları, gençlik 

merkezlerince yürütülen faaliyetler hakkında da bilgi aktarmaktadır. Bu kapsamda 

gerçekleştirilen 6.892 faaliyete 60.263 gencimiz katılmıştır.  

Sosyal Medyadan Sosyal Meydana 

Gençlerimizin sosyal medya bağımlılığını azaltıp onları toplumla bir araya getirerek 

klavye aktivizminden uzaklaştırmak, milli ve manevi değerlerimizle sosyalleştirmek; 

sportif, sosyal ve kültürel faaliyetlerle hayatın içinde aktif bir şekilde yer almalarını 

sağlamak, günün önemli bir zaman diliminde vakit geçirdikleri sosyal medyanın yerini 

toplumla iç içe olabilecekleri, gelişimlerine olumlu katkı sağlayan alternatif etkinliklerle 

donatmak ve bunları süreklilik haline dönüştürmek amacıyla “Sosyal Medyadan Sosyal 

Meydana” etkinliği düzenlenmektedir. Bu proje kapsamında 2020 yılı Ekim ayı itibari 

ile 543 faaliyet gerçekleştirilmiş olup, bu faaliyetlere toplamda 68.230 genç katılım 

göstermiştir.  
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“Sosyal Medyadan Sosyal Meydana” projesi; kış, bahar, yaz ve güz dönemlerinde 

günübirlik faaliyet olmak üzere yılda 4 kez uygulanmaktadır. Meydanlarda kurulan 

stantlarda resim, ebru, hat ve tezhip sanatları, maket yapımı gibi el becerilerini 

geliştirecekleri ve deneyimleyebilecekleri çeşitli sanatsal ve kültürel faaliyetlerin yanı 

sıra sportif faaliyetler, sokak oyunları ve gönüllülük faaliyetleri de yer almaktadır.   

Merkezim Her Yerde Faaliyetleri 

Gençlik Merkezi faaliyetlerinin hem tanıtılması hem de bu faaliyetlerin daha fazla 

gençle ve kamuoyu ile buluşturulması için şehir meydanlarından alışveriş merkezlerine 

ve fuarlara kadar pek çok yerde gerçekleştirilen faaliyetlerdir.  
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Güzel Sanatlar Kulübü  

Fotoğrafçılıktan resme, müzikten seramiğe, tezhipten hatta, peyzajdan Hacivat ve 

Karagöze, tiyatrodan sinemaya kadar gençlerimizin ilgi duydukları ve kendilerini hem 

bilgi hem de donanım olarak geliştirmek istedikleri alanlarda eğitim planlamaları, 

uygulama yapmaları, toplumda yaptıkları ile kendilerini ifade edebilmeleri, böylece bir 

yandan kişisel gelişimlerini gerçekleştirirken bir yandan da kültürümüze katkı 

sağlayabilmeleri amaçlanmaktadır. Gerçekleştirilen 80.958 faaliyete 504.235 gencimiz 

katılmıştır.  
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Bilim ve Teknoloji Kulübü  

Gençlerin aktif katılımı ile dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmelerin yakından takip 

edilmesi ve bu çalışmalara gençlerin ilgi duyup katılımlarının sağlanması 

amaçlanmaktadır. Gerçekleştirilen 13.845 faaliyete 151.289 gencimiz katılmıştır.  

Kod Adı 2023 

Kod Adı 2023 projesi kapsamında gençlerimize algoritma, web ve mobil uygulama 

geliştirme, elektronik, İHA (İnsansız Hava Aracı) yapımı ve kullanımı ile robotik 

eğitimleri verilmeye devam edilmektedir. Ayrıca milli yazılımların önemi, erken yaşta 

kodlama eğitimi, dijital bilgi güvenliği, siber saldırılar, etkili sosyal medya yönetimi ve 

dijital pazarlama üzerine seminer programları da gerçekleştirilmektedir. Kasım 2020 

itibari ile projenin başladığı günden bu yana gerçekleştirilen 18.798 faaliyete 87.204 

gencimiz katılmıştır.  
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DENEYAP Ürün Uygulamaları 

Milli teknoloji hamlesinde rol alacak gençlerin gelişimlerini sağlamak üzere DENEYAP 

Teknoloji Atölyesi kurulmasına ilişkin protokol TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı 

Vakfı ile Bakanlığımız arasında imzalanmıştır.  

Gençlerin motivasyon, ilgi ve potansiyellerinin ölçülmesi amacı ile düzenlenen 

sınavların ardından DENEYAP Teknoloji Atölyelerine kabul edilen gençlerimize, üç yıllık 

bir program dahilinde tasarım ve üretim, nanoteknoloji ve malzeme bilimi, elektronik 

programlama, ileri robotik, siber güvenlik, nesnelerin interneti ve mobil uygulama 

eğitimleri verilmektedir.  

Proje kapsamında mevcutta 12 olan atölye sayımız 18 ilimizde 18 yeni atölye ile birlikte 

toplamda 30’a ulaşmıştır. 2021 yılı sonuna kadar 81 ilde 100 DENEYAP Teknoloji 

Atölyesinin gençlerle buluşturması hedeflenmektedir. 
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Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Antalya, Çanakkale, Çorum, Elazığ, Gaziantep, Isparta, 

Kahramanmaraş, Kastamonu, Malatya, Rize, Sakarya, Samsun, Tokat, Yozgat ve 

Şanlıurfa’da gençlerle buluşacak proje atölyeleri, inşaat çalışmaları tamamlanarak 

hizmet vermeye hazır hale getirilmiştir. 

Belirtilen 18 il için yazılı sınav 9 Şubat 2020 tarihinde yapılmış olup atölyeler için öğrenci 

seçim sürecinin son basamağı olan DENEYAP Uygulama Sınavı ise 15-16 Ağustos 2020 

tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Kasım 2020 itibarıyla DENEYAP ürün uygulamaları 

kapsamında gerçekleştirilen 3.075 faaliyete 28.573 gencimiz katılmıştır. 

Akıl ve Zeka Oyunları 

Çeşitli akıl ve zeka oyunlarıyla birlikte gençlerimizin analitik düşünme, problem çözme, 

kabiliyetlerini artırmak, konsantrasyonları ile sözel ve sayısal algılarının geliştirilmesi 

planlanmaktadır. Gençlik merkezlerimizde düzenli olarak yapılması planlanan oyunlara 

ilişkin olarak eğitmen eğitimine de başlanılmıştır.  

Sağlıklı Yaşam ve Spor Kulübü  

Gençlerimizin temizlikten dengeli beslenmeye kadar sağlık ile ilgili her türlü faaliyete 

etkin katılım sağlamaları, bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık çalışmalarının 

gönüllü katılımcıları olmaları amaçlanmaktadır.  

Ayrıca gençlerimizin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda Bakanlığımız tarafından 

yürütülen sportif çalışmaları tanımaları, bunlardan faydalanmaları, ilgi duydukları 

alanda kendilerini geliştirmeleri ve toplumda sporun yaygınlaşması çalışmaları 

yapmaları hedeflenmektedir.  

Bu kapsamda gerçekleştirilen 61.662 faaliyete 1.230.245 gencimiz katılmıştır.  
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Bağımlılıkla Mücadele 

Gençlerin zamanlarını doğru ve nitelikli çalışmalarla değerlendirmeleri ve zararlı 

alışkanlıklardan uzak durmaları için gençlik merkezleri akademileri ve kulüp faaliyetleri 

kapsamında koruyucu ve önleyici nitelikli çalışmalar yapılmaktadır.  

 

Gençlik merkezi müdürlerine, gençlik liderlerine, gençlik merkezine üye gençlere ve 

gençlik merkezine üye gençlerin ailelerine bağımlılık yapan maddeler, bağımlılık 

belirtileri, madde bağımlılığının insan üzerindeki etkileri, bağımlılık süreci ve 

bağımlılıktan uzak durmak için nelere dikkat edilmesi gerektiği gibi konularda eğitim ve 

seminerler verilmiştir.  

Gönüllülük Kulübü  

Gönüllülük Kulübü “Gönüllülük Yılı Eylem Planı” kapsamında kurulmuş olup gençlerin 

topluma karşı sorumluluk duygularının geliştirilerek çevre, sivil savunma ve güvenlik, 

toplumsal yaşam, eğitim, kültür-sanat alanlarında yapılan gönüllülük faaliyetlerini 

kapsamaktadır.  

Aynı zamanda Gönüllülük Kulübü kapsamında olan “Gençlerin İyilik Ağacı” 

faaliyetleriyle gençlerin toplumsal sorumluluk anlayışı ve gönüllülük esasıyla bilgi, 

zaman, beceri, deneyim ve kaynaklarını bir amaç doğrultusunda kullanması ve 

gönüllülüğü sistemleştirip alışkanlık haline getirmesi amaçlanmaktadır.  
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Gençlerin İyilik Ağacı – Gönüllülük Timleri 

Gençlerimizin yerel ve evrensel sorunlara karşı duyarlılığının artırılması, bu sorunların 

çözümünde aktif olarak yer almalarının sağlanması ve bilinçli bir nesil yetiştirilmesi 

adına yürütülen gönüllülük faaliyetlerini kapsamaktadır. 

 

Gençlerin İyilik Ağacı, iyilik yapmanın alışkanlık haline dönüşmesi, iyiliklerin 

paylaşılması yoluyla toplum bilincinin artırılması ve kişilerin değil, yapılacak iyiliklerin 

ön plana çıkması amacıyla tüm gençlik merkezlerimizde 2013 yılında uygulanmaya 

başlamıştır. 2019 Gönüllülük yılında “Gönüllülük Timleri” kurulmuştur ve bu timler ile 

her gençlik merkezinin gönüllü havuzunun oluşturulması hedeflenmektedir.  

Gönüllülük timleri ve mevcut üye sayıları: 

 Sevgi ve Merhamet Timi - 3.114 üye 

 Eğitim Timi - 2.446 üye 

 Sıfır Atık Timi - 992 üye 

 Çevre Timi - 1.372 üye 

 Sağlık Timi - 1.669 üye 

 Acil Durum ve Afet Timi - 1.637 üye 
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Gençlerin toplumsal sorumluluklarının artmasına katkı sağlamak adına çevre, sağlıklı 

yaşam, eğitim, sivil savunma,  güvenlik, kültür ve turizm gibi çeşitli kategorilerde 

ülkemiz genelinde gerçekleştirilen 55.101 faaliyete 1.684.948 gencimiz katılmıştır. 

Mülteci kamplarındaki gençlerin toplumsal entegrasyonu ve uyum sürecini dil 

eğitimleri, sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetler aracılığı ile destekleyerek sosyal 

hayata aktif katılımlarını sağlamak amaçlanmaktadır.  

Proje kapsamında gençlik liderlerinin gönüllü katılımları ile gerçekleştirdikleri 

çalışmalardan elde ettikleri bilgi, beceri ve tecrübeleri kendi bölgelerindeki mülteci 

gençlerle ilgili faaliyetlerde kullanmaları hedefiyle gerçekleştirilen 1.392 faaliyete Ekim 

2020 itibarıyla 27.955 gencimiz katılmıştır. 

2021 yılında da devam edecek Gençlerin İyilik Ağacı faaliyetleri ile hedefimiz; 

Bakanlığımız bünyesinde yer alan gençlik merkezlerimizde gençlerin gelişimine 

yardımcı olmak, milli ve manevi değerlerine bağlı, geçmişini bilen ve geleceğe yön 

veren şuurlu bir gençlik yetişmesine katkı sağlamak, gönüllülük alanında da öncü 

olmaktır. 

Genç Dönüşüm Projesi 

ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda dağıtılan kırtasiye malzemelerinin gençlik merkezi 

gönüllüleri tarafından toplanarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması amaçlanmaktadır. 

Bugüne kadar yaklaşık 3.500.000 malzeme toplanarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılmıştır. 

Gençlik merkezlerinde atık pil toplama kampanyası kapsamında gerçekleştirilen 5.124 

faaliyete 252.108 gencimiz katılmıştır. 
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Her Gençlik Merkezinin Bir Yetim Kardeşi Olsun 

Bu proje ile gençlik merkezimizin üyelerince bir yetimin aylık ihtiyaçlarının karşılanması 

amacıyla gençlik merkezlerimize kumbaralar konulmuştur. Yetim kardeşlerimiz belirli 

dönemlerde gençlik merkezlerimizde ağırlanmaktadır. Bu kapsamda gerçekleştirilen 

914 faaliyete Ekim 2020 itibarıyla 21.349 gencimiz katılmıştır. 

Covid-19 Salgını  Sürecinde Online Platformda Gerçekleştirilen Faaliyetler  

Çevrim İçi Gerçekleştirilen Faaliyetler  

Covid-19 salgını tehdidi nedeniyle eğitim öğretim faaliyetlerine ara verilmiş ve 

sonrasında uzaktan eğitime geçilmiştir. Aynı şekilde gençlik alanında gerçekleştirilen 

yüz yüze hizmetlere de ara verilmiş olup gençlik merkezlerimiz kapatılmış, gençlik 

kamplarımız ertelenmiştir.  

Bu kapsamda; gençlerin evde geçirdikleri süreyi daha iyi değerlendirebilmelerini 

sağlamak, sosyal medya kullanımlarını faydalı hale getirebilmek amacıyla internet 

üzerinden yeni programların uygulanmasına başlanılmıştır. 

Gençlerin katılım göstererek zamanlarını daha eğlenceli ve verimli geçirebilmeleri ile 

birlikte belirlenen çeşitli konularda (müzik, sanat, eğitim, hobi vb.) kendi evlerinde 

hazırladıkları içerikleri bizlere ulaştırarak kendilerini ifade edebilmelerini sağlamak 

amacı ile sosyal medya faaliyetleri daha yoğun bir şekilde sürdürülmektedir.  

Bu faaliyetlerle birlikte; gençlerle olan irtibatımızın güçlendirilmesi ve gençlerin de 

bulunulan sosyal durum içerisinde daha bilinçli olmaları amaçlanmaktadır. Bunu 

yaparken de gençlerin üretkenliklerini destekleyerek ve onlara sanal mecralarda yer 

vererek toplumsal birlikteliğin ve sorumluluğun pekişmesinde de gençlerin ne derece 

önemli rol alabilecekleri ortaya konulmaya çalışılmaktadır. 

Çevrim İçi Gençlik Merkezleri  

Gençlik merkezleri tarafından gerçekleştirilen atölye, kurs ve tüm tematik faaliyetler, 

hazırlanan içeriklerle ve interaktif materyallerle internet ortamına taşınarak 

gençlerimize sunulmaktadır. Her geçen gün içerikler zenginleştirilerek gençlerimizden 

gelen öneriler dikkate alınmakta, sadece bu süreçte değil hayatın normal seyri ile aktığı 
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zamanlarda da dijitalleşen dünyada gençlerin daha çok yer aldığı internet ortamında, 

dijital eğitim içerikleri ile teknolojinin hizmet alanlarına adapte edilmesine gayret 

gösterilmektedir.  

Yeni bir uygulama ile gençlik merkezleri tarafından gerçekleştirilen eğitim ve 

faaliyetlere başvuruların çevrim içi olarak gerçekleştirilmesi mümkün hale getirilmiştir.  

Ülkemizin dört bir yanından 

gençler, e-genc.gsb.gov.tr 

portalı üzerinden istediği 

çevrim içi eğitim ve faaliyetlere 

kaydını yaptırabilmekte, eğer 

gençlik merkezlerine üye 

değilse aynı portal üzerinden 

üye olabilmektedir. Kasım 2020 

tarihi itibariyle çevrim içi gençlik merkezlerimizden yararlanan genç sayısı 245.890’dır. 

Gençlik Merkezlerinde Yürütülen Siper Maske Üretim Faaliyetleri  

Dünyada ve ülkemizde görülen Covid-19 salgını nedeniyle gençlik merkezleri olarak 

proje ve faaliyetlerde hassasiyet ve önleyici tedbirler üzerine de çalışmalar 

yürütülmektedir. 

Bu kapsamda; özellikle sağlık çalışanlarımız için 81 ilde belirlenen pilot gençlik 

merkezlerinde, 3 boyutlu yazıcılar ile 10 Parmağımda 10 Marifet atölyesi kapsamında 

siper maske üretimlerine başlanmıştır. 
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26.03.2020 tarihinde başlayan 

üretimlerde gençlik merkezi 

gönüllüsü gençler ve personeller yer 

almaktadır. Üretilen maskeler İl Sağlık 

Müdürlüklerine ve talep eden 

hastaneler ile sağlık çalışanlarına 

teslim edilerek bu zorlu süreçte sağlık 

çalışanlarımıza destek olunmaktadır.  

 

Şu ana kadar yaklaşık 1.000.000 maske üretilmiş olup, üretim ve dağıtımlara devam 

edilmektedir. 

Kan Bağışı Kampanyası  

Türk Kızılayı; Bölge Kan Merkezleri, Kan Bağış Merkezleri ve Mobil Kan Bağış Araçları ile 

ülkemizin ihtiyacı olan kanın tamamını gönüllü ve sürekli bağışçılardan karşılamayı 

hedeflemektedir. Bu durum özellikle düzenli kan ihtiyacı olan hastalar için büyük önem 

arz etmektedir.  
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Salgın sürecinde kan bağışında yaşanan azalma nedeniyle gençlik merkezlerimizde 

bulunan gönüllülük timi üyelerinin başlattığı kampanya ile farklı illerden gençlik 

merkezi gönüllüleri ve gençlik liderleri kan bağışı noktalarına giderek kan 

vermektedirler. 

Vefa Destek Gruplarına Gençlik Merkezlerinden Destek  

Yaşlı ya da evden çıkamayan vatandaşlarımızın dışarıdan karşılanabilecek ihtiyaçlarının 

giderilmesi ve evde geçirdikleri sosyal izolasyon sürecinin desteklenmesi adına 81 ilde 

kurulan Vefa Destek Gruplarına, gençlik merkezlerimizdeki gençlik liderlerimiz de 

gönüllü olarak katılım sağlamışlardır. 

Toplamda 1.705 gençlik çalışanı ve gönüllümüz, sosyal mesafeye ve koruyucu 

tedbirlere uyarak dâhil oldukları bu destek gruplarında; gönüllülük faaliyetleri 

kapsamında yaşlılara ve ihtiyaç sahiplerine destek verirken, bu sosyal dayanışma 

kültürünün sadece zor zamanlarda değil, her zaman ne derece önemli olduğunun da 

temsili olmaya devam edeceklerdir. 

Gençlik Merkezleri Aynı Zamanda EBA Erişim Merkezleri 

Salgın sürecinde eğitim alanında da değişiklikler yaşanmakta olup çocuklarımız ve 

gençlerimiz uzaktan eğitim yöntemi ile derslerine devam etmektedirler.  

Bu doğrultuda çocuklarımızın ve gençlerimizin hem gençlik merkezlerimiz ile 

tanışmaları hem de internete erişimleri için gençlik merkezlerimizi kullanmaları 
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amacıyla gençlik merkezlerimizin inovasyon atölyeleri ve bilgisayar derslikleri, salgın 

koşullarına uygun olarak düzenlenerek EBA Erişim Merkezleri oluşturulmuştur. 

Hâlihazırda 267 gençlik merkezimizde, 398 atölyede 2.598 bilgisayar ile bu güne kadar 

48.240 gencimiz bu hizmetimizden faydalanmıştır ve faydalanmaya devam etmektedir. 

“Eşit Ağırlık” Programı  

Sosyal hayata getirilen kısıtlamalar neticesinde evde daha çok vakit geçirmesi beklenen 

gençlerin; sosyal medyada geçirdikleri zamanı daha kaliteli ve verimli geçirmeleri, 

entelektüel birikimlerini artırmaları amacı ile  “Her şey bir arada…”sloganı ile sosyal 

medya hesaplarımızda “Eşit Ağırlık” programı canlı olarak yayınlanmaya başlanmıştır.  
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Canlı olarak yayınlanan programımızda spordan, sanata, mizahtan, edebiyata, 

teknolojiden, siyasete pek çok konuda gençliğin nabzı yakalanmaya çalışılmaktadır.  

Sohbet tadında söyleşi şeklinde gerçekleşen programda gençler de sosyal medya 

üzerinden söz sahibi olabilmekte ve konuklarımıza sorular yöneltebilmektedirler. 

Programın bir diğer ayağı olağan “Eşit Ağırlık Ekstra” programı da çeşitli illerimizde 

gerçekleşen çekimlerle faaliyetlerimizi yerinde tanıtıp, gençlerle söyleşilere yer vererek 

onların sesi olmaya çalışmaktadır. 

Online "Bilgi Yarışması” ve "Zeka Oyunları" Programları  

Gençler başta olmak üzere, 7’den 70’e herkesin katılabildiği, belirli ve özel günlere 

yönelik tematik olarak; diğer günlerde ise genel kültür, tarih, edebiyat, spor, sanat vb. 

alanlarda soruların yöneltildiği "Bilgi Yarışması" ile haftanın belirli günlerinde 

düzenlenen "On'u Bul!" ve "Ters Köşe" adlı akıl ve zekâ oyunları sosyal medya 

hesaplarımızdan gerçekleştirilmektedir. 

Kamp Günlüğü  

Salgın sürecinde ertelenen gençlik kamplarımızın anılarını gençlerin hafızasında canlı 

tutabilmek amacıyla kamplarımızda görev alan kamp liderleri ile kampçı gençlerimiz 

sosyal medyada bir araya getirilmektedir. 

Her hafta düzenlenen program 

kapsamında farklı konular ve 

konuklarla gençlik 

kamplarımıza dair her şey 

konuşulmakta, kamp şarkıları 

beraber söylenip gençlerimizin 

soruları cevaplanmaktadır. 



      

   

  

  56 

Bir Lider Bir Şehir  

Tüm dünyada ve ülkemizde Covid-19 salgını nedeniyle sosyal medya kullanımı daha 

önemli bir hale gelmiş, sosyal medya içeriklerini zenginleştirme gereği ortaya çıkmıştır.  

Bu çerçevede; 81 ilden 81 gençlik liderimiz yaşadıkları şehirlerin coğrafyasından 

yaşayışına, yasından düğününe, doğumundan cenazesine, alışverişinden tarihine kadar 

her özelliğini; gelenekler, deyişler, sözler, efsaneler, türküler, kültürel ve tarihi ögeler 

ile zenginleştirerek 2 Dakika 20 saniyelik videolar ile anlatmaktadır.  

Gençlik merkezi gönüllüleri ve gençlerimiz de paylaşılan şehir ile ilgili anlatmak ve 

paylaşmak istedikleri hususları içeren videolar çekebilmekte ve yorum olarak 

paylaşabilmektedir. Böylece her hafta bir şehir birbirinden farklı anlatımlarla ve 

gençlerimizin de katkısı ile tanıtılmakta ve takipçilerimize her yönüyle sunulmaktadır.  

Benim Mesleğim  

Gençlerin mesleki anlamda bilgilendirilmesi ve kariyer planlamasına yardımcı olmak 

amacıyla Benim Mesleğim programı gerçekleştirilmektedir. 

Program kapsamında; her hafta bir mesleğin tanıtımı, o mesleğin bir mensubu 

tarafından gerçekleştirilmektedir. Doktorluktan sporculuğa, sanatçılıktan yazılımcılığa, 

mühendislikten avukatlığa ve güvenlik mensuplarından akademik personele kadar 

birçok meslek grubu hakkında gençlere bilgi verilmesi hedeflenmektedir.  
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Hayat Sanat Edebiyat 

Her çarşamba saat 16.30’da GSBgenclik sosyal medya hesaplarında yayınlanan 

programa her hafta bir yazar konuk olarak katılmakta ve ilk eser heyecanı, yazarlık 

serüveni, ilgi alanları, ele aldığı temalar vb. konularda düşüncelerini belirtmektedir. 

Program içerisinde deneyimli, herkes tarafından tanınan yazarlar kadar genç ve yazarlık 

kariyerinin başlangıcında olan isimler de konuk olarak alınmaktadır. 
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Dijital Kamp 

14 Temmuz 2020 tarihinde 81 ilimizden 433 gencin katılımı ile beş oturumda 

gerçekleştirdiğimiz online söyleşi programında 15 Temmuz gazileri ile gençler dijital 

platform üzerinden bir araya getirilmiştir.  

30 Ağustos 2020 tarihinde yine 81 ilimizden 400 genç, farklı oturumlarda tarihçilerimiz 

ile dijital platformda bir araya gelerek Şanlı Zaferin duygusunu yeniden 

pekiştirmişlerdir. 

İstek Şarkı Evinde  

İstek Şarkın Evinde etiketiyle dinleyicilere 

ünlü sanatçı Fettah Can’ın repertuarını 

belirleyebilecekleri bilgisi verilmiş olup, 

canlı olarak yayınlanacak yayının zamanı 

ve adresi gibi bilgiler sosyal medya 

hesaplarında paylaşılarak duyurulmuştur. 

Fettah Can, gençlerden hafta boyunca toplanan istek şarkılardan bir kısmını seçerek ve 

gençlerin isimlerini ve şehirlerini söyleyerek bu şarkılardan oluşan bir repertuarla 

konser vermiştir. Seçilen şarkıları, sosyal medya üzerinden ilk isteyen gençlere Gençlik 

Radyomuzun hediyelerinden gönderilmiştir. İlk canlı yayın konseri 9 Mayıs 2020 

tarihinde gerçekleştirilmiştir. Mayıs ayı içerisinde “Hayat Eve Sığar” sloganı 

doğrultusunda vatandaşlarımızın ve gençlerimizin evde iyi vakit geçirmesi 

amaçlanmıştır. 

Ressam Evinde  

Bir ressamın; geçmişte TRT ekranlarında üslup olarak ressam Bob Ross’un icra ettiği 

tarzda, çok didaktik olmayacak şekilde, 1 saatlik zaman 

diliminde pratik bilgiler aktararak, Bakanlığımız sosyal 

medya kanalımızda performans yapması planlanmıştır. 

Klasik bir yağlı boya tablosu üretiminin aksine, 

gençlerin daha çok ilgisini çekebilecek, kahve ile resim 

veya atık malzemeden yapılacak resim şeklinde farklı 

resim yapma teknikleriyle gerçekleşmiştir.  
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Aykut Kuşkaya Muhabbetle Evinde  

Aykut Kuşkaya Muhabbetle Evinde 

etiketiyle moderatörümüz ile ünlü 

sanatçı Aykut Kuşkaya’nın, karşılıklı 

sohbet ettiği ve temaya uygun 

müziklerin sanatçımız tarafından 

icrasıyla gerçekleşen online sohbet 

ve konser programıdır. 

  

Hızlı Ayaklar  

Bakanlığımızın desteğiyle hazırlanan Türkiye’nin ilk spor temalı çizgi filmi olan ‘Hızlı 

Ayaklar’ okullarda yapılmakta olan yetenek tarama testi sayesinde fiziksel özellikleri ve 
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yetenekleri belirlenen öğrencilerin olimpiyat branşlarında yarışabilecek seviyeye 

gelmesini konu alır. Çizgi dizi izleyici kitlesine sporu sevdirmek ve spor bilincini 

kazandırmak amaçlanmaktadır.  

 Zinde Kal    

Spor ve beslenmeyle ilgili vatandaşlarımızın sorularını yanıtlayan uzman konukların 

katılımı ve her yaştan vatandaşımızın evde kolaylıkla yapabileceği egzersizler içeren 

programlar TRT işbirliği ile hazırlanmıştır. Programın her bölümüne milli bir sporcu 

konuk olarak katılmıştır. 45 dakikalık 50 bölümden oluşan televizyon programı Nisan-

Mayıs- Haziran 2020 tarihlerinde TRT1 televizyon kanalında, gündüz kuşağında 12:45 – 

13:45 saatleri arasında yayınlanmıştır. Program aynı zamanda Bakanlığımız sosyal 

medya hesabında yayınlanmıştır.  

 Evde Zinde 

Her yaştan vatandaşımızın evde kolaylıkla 

yapabileceği egzersizleri kısa videolar ile 

tanıtmak, yer fark etmeksizin bilinçli bir 

şekilde spora teşvik etmek 

amaçlanmaktadır. Program her yaş 

grubuna uygun, farklı kas gruplarına 

yönelik egzersizler içermektedir. TRT ve 

Herkes İçin Spor Federasyonu ortaklığı ile hazırlanmıştır. Otuz saniye olması planlanan 

videolarda egzersizlerin doğru ve bilinçli yapılmasını sağlamak amacıyla alanında üç 

uzman sporcu yer almaktadır. 11 adet video hazırlanmış olup yeni içeriklerin üretimi 

devam etmektedir.  
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Ayrıntılar  

Edebiyat, kültür ve sanat temalı program 

alanında uzman kişilerin katılımı ile Mayıs-

Eylül 2020 tarihleri arasında 14 bölümden 

oluşmaktadır. Salgın sürecinde 

gençlerimizin edebiyat ve sanat ile 

buluşması amaçlanmış olup Bakanlığımızın 

sosyal medya hesaplarından yayınlanmıştır.  

Genç Akustik  

Ülkemizin çeşitli yerlerinde yaşayan, amatör müzisyen gençlerimizin ve gençlik 

merkezlerimize gelerek enstrüman eğitimleri alan gençlerimizin, bir moderatör 

eşliğinde, online olarak canlı müzik performansı sergilediği programdır. Bakanlığımız 

sosyal medya hesaplarından yayınlanmaktadır. 

  Sen Sor O Yanıtlasın ve Genç Vizyon  

Uzman kişilerin ve başarılarıyla ülkemizi temsil eden 

sporcuların dinleyicilerle buluştuğu ve gençlerin 

merak ettiği soruların konuklarca cevaplandırıldığı ve 

uzmanların geçleri bilgilendirdiği programlardır.  
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Online Toplantı ve Konferanslar  

Bakanlık olarak hizmet ve faaliyetlerimiz yeniden tasarlanarak fiili olarak sunulan 

hizmetlerde temizlik-maske-mesafe kurallarına uyulması için azami gayret gösterilirken 

mümkün olan tüm hizmetlerimiz de online platformlara taşınmıştır. 

Bakanlık olarak, Covid-19 salgını nedeniyle ortaya çıkan yeni durumu ve gençlerin 

değişen ihtiyaç ve beklentilerini ele almak ve çözüm üretebilmek amacı ile çeşitli 

çevrimiçi görüşmeler yapılmıştır.  

Bu kapsamda;  

 Genç sivil toplum kuruluşları,  

 Genç teknoloji girişimcileri,  

 Genç sosyal girişimciler,  

 Üniversite kulüpleri,  

 Liseli gençlerimiz,  

 Üniversitelerimizdeki gençlerimiz,  

 Genç gönüllülerimiz,  

 Vefa gruplarında yer alan genç gönüllülerimiz,  

 Genç sağlık çalışanlarımız,  

 23 Nisanda Bakanlık personelimizin çocukları,  

 Ülkemizde yaşayan genç mülteciler,  

 Yurtdışında yaşayan gençlerimiz,  

 81 ilden Bakanlığımız temsilci gençleri, 

 Federasyon başkanlarımız,  

 Kulüpler birliği başkanımız,  

 2021 Tokyo olimpiyatlarına kota almış milli sporcularımız,  

 Kota almış paralimpik milli sporcularımız,   

 A Milli Futbol Takımımız,  

 TFF1, TFF2, TFF3 Liglerden kulüp başkanları,  

 64 farklı spor federasyonumuzun başkanları 

olmak üzere 7 binin üzerinde kişi ile online görüşmeler gerçekleştirilmiştir.  
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Süreç boyunca gençler, salgının hayatlarını nasıl etkilediğini ve yeni şartlara uygun 

olarak gençlerin ihtiyaçları ile uyumlu Bakanlık olarak hangi destek mekanizmalarının 

geliştirilebileceğini tartışma fırsatı bulmuştur.   

39 farklı gruptan yüzlerce genç ile yapılan bu görüşmelerin neticesinde, gençlerin dijital 

dünyadaki alternatifleri artırmayı, sosyal sorumluluk ağları geliştirmeyi, zihinsel ve 

ruhsal iyilik halini iyileştirme koşullarını desteklemeyi, fiziksel aktiviteler için 

alternatifleri arttırabilmeyi, çevre koruma önlemleri konusunda farkındalık yaratmayı 

ve hayat becerilerini iyileştirme fırsatlarını beklediği tespit edilmiştir.  
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Gençlik Merkezlerinin Bireysel Kullanıma Açılması   

1 Haziran 2020 tarihi itibarıyla başlayan normalleşme sürecine istinaden, gençlik 

merkezlerimiz bireysel kullanım için açılmıştır.  

 

Gençlik merkezlerinin bireysel kullanıma açılması ile birlikte hayata geçirilen tedbirler: 

 Bireysel kullanım için gençlik merkezini kullanacak tüm gençler maske takmakta, 

gençlerin gençlik merkezi girişinde temassız ateş ölçer ile ateş ölçümü 

yapılmaktadır. 

 Bütün çalışma odaları, atölyeler, kitap kafe, kütüphane vb. bölümlerdeki masa 

ve sandalyeler ile koridorlarda bulunan oturma gruplarının fiziki mesafe kuralına 

göre yerleşimleri yapılmıştır.  

 Ortak alan etkinliklerinde kullanılan materyaller her gencin kullanımının 

ardından sterilize edilmektedir.  

 Gençler yalnızca kendilerine ait enstrümanları kullanmaktadır. 

 Gönüllülük Kulübü faaliyetleri temizlik-mesafe-maske tedbirleri alınarak 

gerçekleştirilmektedir.  
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 Kodlama atölyelerindeki bilgisayarlar arası mesafe ve atölyelerde kişiler 

arasındaki boşluklar ayarlanmıştır.  

 Asansörler yalnızca engelliler tarafından kullanılmaktadır.  

 Tuvalet ve lavabolar aynı anda tek kişinin kullanabileceği şekilde düzenlenmiştir.  

 Havalandırma sistemleri kullanılmamakta, atölye ve diğer kullanım alanları 

belirli saat aralıklarında havalandırılmaktadır.  

 Su şişeleri ile kullanılan tabak, bardak, çatal vb. malzemeler tek kullanımlık 

olarak gençlere sunulmaktadır. 

 Çay makineleri ve su sebilleri kullanılmamaktadır.  

 Sportif faaliyetler de temizlik-maske-mesafe kuralları doğrultusunda açık 

alanlarda yapılmaktadır. 
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Gençlik  Kampları   

Gençlik kampları, gençlerimize gelişimleri için her türlü katkıyı sunmak, özgüven 

duygusu ve planlı yaşam alışkanlığı kazanımına destek olmak, gençlerin milli, manevi, 

etik ve insani değerler konusunda farkındalığını artırmak amacıyla düzenlenen 

organizasyonlardır. 39 kamp tesisinde gençlere kendilerini geliştirme ve birbirleriyle 

kaynaşma imkânı sunulmaktadır.  

 

  

  

Osmaniye - Aslantaş Gençlik Kampı 

39 

37 

6 

39 
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Gençlik kamplarına ülkemizin dört bir yanından doğu, batı, kuzey ya da güneyi fark 

etmeksizin gençlerimiz özgürce ve eşit şartlar altında katılabilmekte ve kendilerine 

sağlanan bu büyük imkândan yararlanabilmektedir. Bu yönüyle gençlik kampları 

ülkemizin kültürel çeşitliliğini tam olarak yansıtmakta ve çok sesli, çok renkli bir 

görünüm sergilemektedir.  

Gençlik kamplarına katılan gençlerin ulaşım, konaklama ve yemek ihtiyaçları 

Bakanlığımızca karşılanmaktadır. Ayrıca, kampa katılan gençlere kamp dönemi 

boyunca seyahat ve sağlık sigortası yapılmaktadır. 

Kamplara başvurular e-devlet üzerinden yapılmaktadır. Aile aylık net geliri asgari 

ücretin altında olanlara, ilgili eğitim-öğretim döneminde takdir belgesi alanlara ve 

kamplarımıza daha önce katılmayan gençlere öncelik verilmektedir. Ayrıca şehit ve gazi 

yakını olan gençler başvurmaları halinde gençlik kamplarına öncelikli olarak kabul 

edilmektedir.  

2020 yılında gençlik kamplarımızdan yararlanan genç sayısı 18.010’dur. 

 

İzmir Atatürk Gençlik Kampı 
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Mevcut gençlik kamplarımızın tamamı bakım onarım çalışmaları yapılarak modernize 

edilmekte olup gençlerimizin kamplarımızdan daha çok yararlanabilmesi için ayrıca 5 

adet gençlik kampının da proje çalışmaları devam etmektedir.  

Gençlik kamplarımız, deniz ve doğa kampları olarak gençlerimize hizmet vermektedir.  

 Deniz kamplarımızda; yüzme, badminton, yat gezisi, sokak oyunları, sosyal ve 

kültürel geziler, tiyatro, müzik, voleybol, basketbol, futbol, kitap okuma etkinliği, 

halk oyunları, el sanatları faaliyetleri, eğitim ve kişisel gelişim seminerleri yer 

almaktadır.  

 Doğa kamplarımızda; tırmanma duvarı, kano, dağ bisikleti, oryantiring, okçuluk, 

binicilik, mini golf, paintball, rafting, futbol, voleybol, basketbol, sokak oyunları, 

sosyal ve kültürel geziler, tiyatro, halk oyunları, el sanatları faaliyetleri, eğitim ve 

kişisel gelişim seminerleri yer almaktadır.  

  

6.000 

120.000 

125.000 

18.010 
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Covid-19 Sürecinde Gençlik Kamplarımız ve Covid-19 Önlemleri  

2020 yaz döneminde gençlik kampları Covid-19 salgını nedeni ile 14 ilimizde açılmış 

olup 15 Haziran - 3 Eylül 2020 tarihleri arasında 10 dönem halinde gerçekleştirilmiş ve 

il dışından başvuru alınmamıştır. 

Covid-19 önlemleri doğrultusunda gerçekleştirilen kamplarda kampların kapasiteleri 

azaltılmıştır. Katılımcı gençlerin bireysel sağlık bilgileri ve korona virüs ile ilgili 

kendilerine yöneltilen sorulardan oluşan formu doldurmaları istenmiştir. Gençlere 

maske, dezenfektan, sabun, kişisel temizlik ve bakım ürünlerinin yanı sıra her türlü 

bilgilendirici materyal dağıtılmıştır.  

Kampa katılan gençlerin sosyal mesafe kuralına uymaları sağlanmış, bu konu sıkı bir 

şekilde sürekli takip ve kontrol edilmiştir. Covid-19 tehdidi göz önünde bulundurularak 

uygun olan temassız kamp etkinlikleri daha küçük gruplarla en fazla 10 kişi olacak 

şekilde sosyal mesafe kuralına göre açık havada yapılmıştır.  

Yemek hizmeti yemekhanelerin dışında kumanya olarak verilmiştir. 
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2020 yılında Ocak ve Mart ayları arasında kış kamplarımız olağan şekilde 

gerçekleştirilmiştir. Ancak 15 Haziran - 3 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen 

ulusal gençlik kampları 14 kamp merkezinde Covid-19 önlemleri altında 

gerçekleştirilmiştir.  

Ayrıca Covid-19 salgın sürecinde özveri ile olağanüstü gayret gösteren sağlık 

çalışanlarına yönelik üç farklı konseptte Sağlık Kampı; sağlık çalışanı anne-kız, sağlık 

çalışanı baba-oğul, sağlık çalışanlarının çocukları arasında düzenlenmiştir.  

Bakanlığımızca açılan eğitim programını başarıyla tamamlamış ve gençlere rol model 

olabilecek niteliklere sahip kişiler gönüllük esasına göre kamplarda kamp lideri olarak 

görev almaktadır. Ekim 2020 itibari ile gönüllü kamp lideri havuzumuzda 3.600 

gönüllümüz bulunmaktadır.   

Gençlik Kamplarında Gerçekleştirilen Faaliyetler  

Gençlik kamplarımızda; değerler eğitimi, temel görgü kuralları, tarih ve medeniyet, etik 

ve insani değerler, bağımlılıkla mücadele, sorumluluk alabilme ve yerine getirme, 

motivasyon, liderlik, paylaşma, gönüllülük, yardımlaşma, önemli şahsiyetlerin hayatları 

ve vatan sevgisi konu başlıklarında eğitim ve seminerler verilmektedir.  

Kampta eğitimlerin yanı sıra boş zamanların değerlendirilmesi adına çeşitli etkinlikler 

planlanmış olup bu kapsamda halk oyunları, ebru, tiyatro, müzik, el sanatları, paintball, 

laserball, okçuluk ve spor aktiviteleri ile de kamp programı zenginleştirilmiştir.  
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Farklı Temalarda Gerçekleştirilen Gençlik Kampları  

Bakanlığımız tarafından belirlenen temaları daha etkin bir şekilde işlemek ve gençlerde 

farkındalık oluşturmak amacı ile tematik gençlik kampları yılın farklı dönemlerinde 

Bakanlığımız ve çeşitli kamu kurum-kuruluşları ile işbirliği halinde düzenlenmektedir.  

Düzenlenen bu kamplardan bazıları: 

Anne-Kız, Baba-Oğul Gençlik Kampı 

Gençlerimizin sağlıklı bireysel gelişiminin temel taşlarını oluşturan toplumsal ve 

evrensel değerlerini kazanmaları ile kişiliklerinin her yönüyle gelişmesini sağlamak, 

ebeveynleri ile aile içi iletişim becerilerini geliştirmek, gençlerimizi sosyal sorumluluk 

bilinci ve duygusu gelişmiş bireyler olarak yetiştirmek amacıyla düzenlenmektedir. 

Eğitim-Öğretim Dönemi Gençlik Kampları 

Eğitim ve öğretim yılı devam ederken orta öğretim öğrencilerine hafta sonları çeşitli 

faaliyetler yaparak kaliteli vakit geçirdikleri zaman ve mekânı oluşturmak ve gençlik 

kamplarının yıl boyunca kullanılmasını sağlamak amacıyla düzenlenmektedir.  
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Sosyal Uyum Kampı 

Suriye iç savaşı sonrası ülkemizde misafir edilen Suriyeli gençlerin sosyal uyum ve 

toplumsal kabul süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla düzenlenmektedir. 
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Zafer Kampı 

Anadolu’nun kapılarının Türklere açıldığı Malazgirt Zaferi ile Türkiye Cumhuriyeti’nin 

kurulmasının temellerinin atıldığı 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında 

milli tarih ve kültür şuurunun gençlerimize güçlü bir şekilde aktarılması ile milli birlik ve 

beraberlik duygularının güçlendirilmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlenmektedir. 

Antalya’da iki dönem halinde ve 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerinin düzenlendiği 

Zafer Alanında yaklaşık 200 kişinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. 

 

Temel Afet Bilinci ve Gönüllü Ekip Oluşturulması Kampı  

Doğal afetlere karşı gençlerin bilinçlendirilmesi, afet öncesinde, sırasında ve sonrasında 

ne yapacağını bilen gençlerin arttırılması, afetlerin olası zararlarının en aza indirilmesi 

ve gençlerde önlem alma bilincinin oluşturulması ve buna bağlı olarak gençlerin 

kendileri ve içinde yaşadıkları toplum için sorumluluk alabilir hale gelebilmesi amacıyla 

AFAD işbirliğinde düzenlenmektedir.  

  



      

   

  

  77 

Çanakkale Milli Mücadele Kampı 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşayan gençlerde Çanakkale ruhuna dair bir bilinç 

oluşturmak, Çanakkale Zaferinin tarihi önemine dikkat çekmek, Çanakkale üzerinden 

bir milletin destanını ve bütün Anadolu’yu okuyarak,  Kıbrıslı gençlerin milli ve manevi 

değerlerimizi benimsemelerine katkı sağlamak amacıyla Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti’nden gelen gençlerin katılımıyla düzenlenmektedir.  

 

Ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden gelen gençlerimiz ulusal dönem yaz 

kamplarında çeşitli illerde misafir edilmiştir. Kamp boyunca çeşitli aktiviteler ve sportif 

faaliyetler düzenlenmiştir. 



      

   

  

  78 

2020 Ocak ayında KKTC’li gençlere alanında deneyimli akademisyen, uzman ve kamp 

liderlerinden oluşan bir eğitim takımı tarafından Kamp Liderliği Eğitimi verilerek bu 

konudaki tecrübeler paylaşılmıştır. 

Sağlık Kampı 

Dünya genelini ciddi anlamda etkileyen Covid-19 salgın sürecinde olağanüstü bir gayret 

göstererek 7 gün 24 saat çalışma anlayışı ile kendilerini toplum sağlığına adamış 

fedakar sağlık çalışanlarımızın motivasyonlarını artırmak amacıyla düzenlenmektedir.  
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“Sağlık Çalışanı Anne-Kız” ve “Sağlık Çalışanı Baba-Oğul” veya “Sağlık Çalışanlarının 

Çocukları” olarak farklı üç konsept şeklinde iki gün üst düzey önlemler altında 

düzenlenmektedir. Bu kapsamda düzenlenen Sağlık Kampı, 350 kişinin katılımıyla 

gerçekleştirilmiştir. 

 

 

  



      

   

  

  80 

İzleme, Değerlendirme ve Anketler  

Beklentiler ve Mevcut Durum Anket Çalışması  

Anket çalışmasının hedef 

kitlesi Bakanlığımız 

faaliyetlerinden faydalanan 

gençler olarak belirlenmiştir. 

Anketi yaklaşık 2.900 kişi 

cevaplamış olup sonuçlar 3 

kategoride raporlanmıştır: 

 Gençlerin salgın sürecinde evde kaldıkları bu sürenin, aile içi iletişim, ruhsal ve 

fiziksel iyi oluşlarına etkisi.  

 Salgın sürecinde sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen faaliyetlere katılım 

durumları, görüş ve önerileri.  

 Salgın sona erdikten sonra Bakanlığımızdan elektronik ortamda beklenen 

faaliyetler ile sosyal medya faaliyetlerine yönelik genel görüş ve öneriler. 

Gençlik Kampları Değerlendirme Anketi  

Her yıl gerçekleştirilen gençlik kamplarının bu yıl da değerlendirilmesine, memnuniyet 

düzeyinin ölçülmesine ve beklentilerin tespit edilmesine yönelik olarak 18 yaş üzeri 

kampçıların kendileri, 18 yaş altı kampçılarımızın ise aileleri ile iletişim kurularak 

"Gençlik Kampı Değerlendirme Anketi" uygulanmıştır.  

Ayrıca bu sene, kamp liderlerimiz ile de kapsamlı bir anket çalışması gerçekleştirilmiş 

ve kamp dönemleri ile ilgili değerlendirmeleri alınmıştır. 

Gençlik Merkezi Ölçme Endeksi Çalışmaları  

Gençlik merkezlerimizde farklı alanlarda yürütülen akademi ve kulüp faaliyetlerinin 

gençler üzerindeki etkilerini ölçmek ve Bakanlığımız politikalarına katkı sağlamak 

amacıyla Gençlik Merkezleri Etki Analizi çalışması yapılması planlanmıştır. 

Çalışma ile il ve bölge bazlı ihtiyaçların tespit edilerek ve bu çalışmalardan elde edilecek 

sonuçlarla Gençlik Merkezleri Endeksi oluşturmak amaçlanmaktadır. Böylece gençlik 
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merkezleri ve faaliyetler bazında performans izleme-değerlendirme çalışmalarına 

zemin oluşturulacağı düşünülmektedir. 

Genç Hackathon  ve Genç İdeathon Yarışmaları  

Bakanlığımızca gençlerin mesleki ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi, gençlerin 

inovasyon ve girişimciliğe olan ilgisinin artırılması, üretilen projelerden kazanılacak 

fayda ile Bakanlığımız mevcut hizmetlerinin iyileştirilmesi, yeni hizmetlerin planlanması 

ve Bakanlığımızın çeşitli odak alanlarda ihtiyaç duyduğu çözümlerin gençler ile birlikte 

geliştirilmesi amacıyla “Benim Yurdum” teması ile yurtlarımızda sunulan hizmetlerin 

iyileştirilmesine yönelik fikir maratonu ve ”Genç Beyinler Yeşil Fikirler” sloganı ile çevre 

üzerine yenilikçi fikir yarışması düzenlenmiştir.  

13 Şubat 2020 tarihinde finalistlerin belirlendiği Genç Hackathon yarışmasının finali 

2020 Ağustos ayında gerçekleştirilmiş ve dereceye giren gençlerimiz ödüllendirilmiştir.  

17-20 Ağustos 2020 tarihlerinde ise Kırşehir Ahi Evran Gençlik Kampı'mızda 10 finalist 

ekibin katılımıyla gerçekleştirilen Genç İdeathon yarışmasında ise gençler kendilerine 

verilen 30 saatlik sürede çevre üzerine yenilikçi fikirler geliştirmiş ve süre bitiminde bu 

fikirleri jüri heyetine sunmuşlar ve dereceye giren gençlerimiz ödüllendirilmiştir. 
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18-29 yaş aralığındaki gençlerin katıldığı “Genç İdeathon” yarışması kapsamında ise 

küresel iklim değişikliği, doğal kaynakların verimli kullanılması, geri dönüşüm, 

yenilenebilir enerji ve çevre kirliliği konularında yenilikçi fikirler bireysel veya 2-3 kişilik 

ekiplerden oluşan gençler tarafından üretilmiştir.  

17-20 Ağustos tarihleri arasında Kırşehir Ahi Evran Gençlik Kampı’nda yarışmanın 

Türkiye Finali düzenlenmiştir. Türkiye Finaline 10 ekip 18 yarışmacı ile katılım 

sağlamıştır. Finalde gençler yarışma konuları kapsamındaki çözüm önerilerini/fikirlerini 

kendilerine verilen 30 saatlik sürede geliştirmiş ve ardından alanında uzman jüri üyeleri 

karşısında bu fikri savunmuşlardır. 

Türkiye Münazara Ligi  

Türkiye Münazara Ligi, gençlerimizin duygu düşüncelerini doğru ve sistematik bir 

biçimde ifade etmelerine katkı sağlamak, spordan sanata tarihten bilim ve teknolojiye 

kadar birçok konuda bilgi birikimlerini artırmak ve gençlerimizin sosyal hayata 

katılımlarını daha etkin hale getirmek amacıyla düzenlenmektedir.  

2020 Türkiye Münazara Ligi yarışmaları 

lisans ve önlisans öğrencilerinin katılımı ile 

gerçekleştirilmekte olup yarışmalar il 

pandemi kurulunun görüşü alınarak fiziki 

veya online olarak yapılmaktadır.  

Yarışmaların Türkiye Finali 17-18 Kasım 

2020 tarihlerinde düzenlenecek olup 

yarışmalara 3.640 genç başvurmuştur.    
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Sosyal Uyum Projeleri 

Sosyal Uyum ve Gençlik Katılımı  

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Türkiye Şubesi ile Bakanlığımız 

arasında “Ver Elini Kardeşim” sloganı ile 25 ilde Sosyal Uyum ve Gençlik Katılımı Projesi 

gerçekleştirilmektedir.  

Söz konusu proje kapsamında, Sosyal Uyum Başlığı altında; gençlik merkezlerimizde 

gençlere sosyal uyum eğitimleri ile sertifikalı Türkçe eğitimleri verilmekte, 

psikologlarımız aracılığı ile savaştan etkilenen çocuklara ve ailelerine yönelik bireysel 

görüşme ve danışma hizmetleri, aile birlikteliği, yaşam becerileri, değerler eğitimi gibi 

konularda seminerler düzenlenmektedir. 

Ekim 2020 itibarıyla projeden 685.375 kişi yararlanmıştır. Türkçe eğitimlerine katılan 

kişi sayısı yaklaşık olarak 15.000‘dir.  

Savunmasız Gençlerin Daha İyi ve Kapsayıcı Gençlik ve Spor Altyapısıyla 

Güçlendirilmesi Projesi  

Savunmasız gençlerin daha iyi ve kapsayıcı gençlik ve spor altyapısıyla güçlendirilmesi 

amacıyla 12 ili kapsayan (Adana, Adıyaman, Batman, Gaziantep, Hatay, 

Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Mardin, Mersin, Osmaniye ve Şanlıurfa) bir proje 

düzenlenmektedir.  

Projeyle; yoğun göç alan 12 ilimizde toplam 28 adet spor tesisi, gençlik merkezi ve 

gençlik kampı yapılacaktır. 
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NEXUS Kariyer Rehberliği ve Sosyal Uyum Projesi    

2020 - 2022 yılları arasında 3 yıl süreyle uygulanacak proje Ankara, Gaziantep, Bursa ve 

Kahramanmaraş illerini kapsamaktadır.  

Projeyle; sosyal uyumun güçlendirilmesi amacıyla, belirlenen okullardaki öğretmenlere 

kariyer rehberliğine yönelik olarak eğitimler, gençlik merkezlerinde ise eğitim modülleri 

geliştirilerek Bakanlığımız çalışanlarına yönelik eğitimler verilmektedir. 

Suriyeli ve Türk Gençleri İçin İstihdam Edilebilirlik, Girişimcilik ve Sosyal 

İstikrar Projesi 

2020 - 2021 yılları arasında 1 yıl süreyle uygulanması öngörülen proje 9 ili (Adana, 

Ankara, Bursa, Hatay, İstanbul, Kayseri, Kocaeli, Mersin ve Şanlıurfa) kapsamaktadır. 

Projeyle; gençlik merkezlerinde bilgisayar sınıfları oluşturulacak, bilgi teknolojilerinde 

beceri geliştirme programları uygulanacak, istihdam kulüpleri kurulacak ve 70 gence de 

işyerini kurmak ve büyütmek için finansal destek verilmesi sağlanacaktır. 

Spor İle Sosyal Uyum Projesi  

2019 yılında uygulanmasına başlanılan ve 2 yıl süreyle uygulanması planlanan proje 

Ankara, Bursa, Samsun, Şanlıurfa ve Mersin illerini kapsamaktadır. 

Projeyle; sosyal uyumun güçlendirilmesi amacıyla, geçici koruma altındaki gençlerle 

ülkemiz gençlerine çeşitli spor kursları düzenlenmektedir. 
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19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı  ve Gençlik Haftası  

2020 yılında Gençlik Haftası ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 

kutlamalarında salgın süreci nedeni ile genellikle sosyal medya üzerinden 

gerçekleştirilen faaliyetlere yer verilmiştir. 

Bu kapsamda, gençlerden gelen görüntüler ve geçmiş bayram kutlamalarından 

görüntülerden oluşturulan kısa film ve videolar yayınlanmış, 19 Mayıs temalı bilgi 

yarışmaları, şehir tanıtımları, Genç Ideathon, şiir okuma yarışması ile “Minnettarız” 

temalı mektup yarışması düzenlenmiştir.  
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Ayrıca Hayati İNANÇ, İbrahim ÇOLAK ve İlber ORTAYLI’nın katılımı ile 3 adet “Eşit Ağırlık-

Özel” canlı yayını da aynı hafta içerisinde gerçekleştirilerek gençlerle bir araya 

gelmişlerdir.  

19 Mayıs 2020 tarihinde ise salgın koşullarına uygun şekilde gençlerle birlikte resmi 

program kapsamında Anıtkabir ziyaret edilmiş ve ardından Sayın Cumhurbaşkanımız 

gençler ile telekonferans üzerinden bir görüşme gerçekleştirmiştir.  
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Aynı gün içerisinde “19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı” temalı online 

bilgi yarışması gerçekleştirilmiş, kazananlara çeşitli hediyeler verilmiştir. 

“Kahramanlara Mektuplar: Minnettarız” yarışması kapsamında sağlık çalışanlarına 

ithafen yazılan ve dereceye girmiş mektuplar gençlerimizi temsilen Sağlık Bakanımız 

Sayın Fahrettin KOCA’ya takdim edilmiştir. Akşam saat 19.19‘da ise Bakanlığımıza ait 

tesisler ışıklandırılmış ve geniş bir katılım ile İstiklal Marşı seslendirilmiştir  

29 Mayıs İstanbul’un Fethinin 567. Yılı Etkinlikleri  

29 Mayıs İstanbul’un fethinin 567. yılı etkinlikleri kapsamında Bakanlığımızca çeşitli 

etkinlikler düzenlenmiştir. Bu kapsamda; 

 Milli Eğitim Bakanlığı ortaklığı ile EBA TV üzerinden bir bilgi yarışması 

gerçekleştirilmiş, lise öğrencilerinin katıldığı bilgi yarışması kazananlarına çeşitli 

ödüller verilmiştir. 

 Gençlerin kendi dizeleri ile İstanbul’u anlatabilecekleri veya en çok sevdikleri 

İstanbul şiirlerini paylaştıkları “Senin Dizelerinden: Bizim İstanbul” şiir ve “Senin 

Sesinden: Bizim İstanbul” şarkı etkinlikleri yine sosyal medya üzerinden 

gerçekleştirilmiştir. 

 Gençlerin İstanbul’un fethi hakkında bilgi edinebilmeleri, tarihimizi doğru 

kaynaklardan öğrenebilmeleri amacıyla tarih bölümü mezunu gençlik liderleri 

tarafından bir metin hazırlanmış ve gençlik liderlerimiz tarafından yazılan fetih 

hikayeleri sosyal medya aracılığıyla yayınlanmıştır.  

 Kamp liderlerimiz ile kültür ve sanat yarışmalarında derece alan gençlerimiz 

çeşitli müzik aletleri veya kendi sesleri ile Fetih Marşı’nı seslendirmiş, söz konusu 

video Bakanlığımız sosyal medya kanallarından yayınlanmıştır. 
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Anadolu’nun Fethi: Malazgirt Zaferinin 949. Yıldönümü Anma Etkinlikleri  

26 Ağustos 1071 tarihinde kazanılan ve Anadolu’yu Türklere yurt yapan Malazgirt 

Zaferinin 949 uncu yıldönümü anma programları dolayısıyla 22-25 Ağustos 2020 

tarihlerinde Bitlis’in Ahlat ilçesinde ve 23-26 Ağustos 2020 tarihleri arasında Muş’un 

Malazgirt ilçesinde 2.071 gencimizin katılımıyla kutlanmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

Ağrı, Batman, Bingöl, Elazığ, Erzurum, Siirt, Malatya, Adıyaman ve Iğdır illerinden 

konuyla ilgili özellikle tarih kulüplerimizde aktif faaliyet gösteren 360 gencin katıldığı 

Muş, Bitlis ve Van illerini kapsayan bir “Tarih-Kültür Programı” gerçekleştirilmiştir. Bu 

program kapsamında, rehberler eşliğinde bölgenin önemli tarihi ve kültürel yerleri 

ziyaret edilerek, Malazgirt ve Ahlat’taki etkinlik alanlarına katılım sağlanmıştır.  

Malazgirt ve Ahlat’ta gerçekleştirilen kutlama/anma programları kapsamında 

Bakanlığımız faaliyetlerinin tanıtılması amacıyla Bakanlığımıza oba ve etkinlik 

alanlarında çadırlar tahsis edilmiştir. Bakanlığımıza tahsis edilen alanlarda gençlik 

merkezlerimiz aracılığıyla sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler 
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gerçekleştirilmiştir. Program kapsamında ayrıca Van Gölü’nde spor etkinlikleri ve 

yarışmalar düzenlenmiştir. 

Zafer Haftası kutlanması etkinlikleri kapsamında tüm Türkiye’de “Tarih Senin Zafer 

Senin” teması altında gençlik merkezlerimizde ve kamplarımızda Malazgirt Zaferinin 

anlam ve önemi konusunda tarihçilerle tarih söyleşileri, teatral etkinlikler, kitap 

okumaları ve kritiği, belgesel video/filmi gösterimleri gibi faaliyetler 

gerçekleştirilmiştir.  

Ahlat’taki kutlama programına Sayın Cumhurbaşkanımız katılmış ve Ahlat Gençlik 

Kampının açılışını gerçekleştirmiş; Selçuklu Kabristanı’nı ziyaret etmiştir. 

30 Ağustos Zafer Bayramı  

Kurtuluş Savaşımızın zaferle taçlandırıldığı 30 Ağustos Başkumandanlık Meydan 

Muharebesi’nin 98. yılı, Covid-19 salgını önlemleri doğrultusunda 25 Ağustos’ta 500 

gencimizin katılımıyla Afyonkarahisar’da, 30 Ağustos tarihinde ise Kütahya’da 

Dumlupınar Şehitliğinde ve Zafertepe’de 1.660 gencimizin katılımıyla kutlanmıştır. 

Dumlupınar şehitliğinde gerçekleştirilen programda, Dumlupınar Üniversitesi’nde 

görevli akademisyenler tarafından zaferin tarihi önemi gençlere aktarılmış, ayrıca 

yakınları tarafından Çanakkale gazilerinin yaşadıkları savaş ve Mustafa Kemal Atatürk 

ile olan anıları gençlerle paylaşılmıştır. Daha sonra Zafertepe’de resmi tören 

gerçekleştirilmiştir. Düzenlenen “Bir Şiir Bir Nefes” şiir yarışması ve “Gençler Arası Türk 
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Müziği” yarışmalarında derece alan gençlerimiz de program kapsamında 

performanslarını sergileme fırsatı bulmuşlardır. 

Ayrıca 29 Ağustos tarihinde çevre illerden gelen 560 gencimizin katılımı ile Afyon’da bir 

tarih ve kültür programı ile 29-30 Ağustos tarihlerinde Zafertepe’de 30 Ağustos Gençlik 

Kampı gerçekleştirilmiş ve gençlerimizin zaferin coşkusunu yerinde yaşamaları 

sağlanmıştır. 
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Gençler Asla Unutmaz    

Gençlerimizin milli ve manevi değerlerle bütünleşmesi, tarihini yakından tanıması, 15 

Temmuz’da milletimizin cesaretle üstesinden geldiği hain darbe girişiminin izlerini 

yerinde görmesi amacıyla “Gençler Asla Unutmaz” programı gerçekleştirilmiştir.  

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde düzenlenen programa bir 15 Temmuz 

gazimiz, bir şehit yakınımız, bir muhabir ve 220 genç katılmıştır.  

Program kapsamında katılımcı gençler 15 Temmuz darbe girişiminin izlerini yerinde 

görmüş ve darbe girişiminin engellenmesi için verilen destansı mücadeleyi 15 Temmuz 

gecesinin en yakın şahitleri olan kahramanlardan dinlemiştir.  

Salon programı ve mekan ziyaretleri şeklinde gerçekleşen anma programı kapsamında 

gençler; Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Cami, 15 Temmuz Şehitler Anıtı ve Karşıyaka 

Mezarlığı’nı ziyaret etmiştir. 
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Gençlik Ecdadın İzinde: Ayasofya   

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 

imzasıyla 86 yıl sonra yeniden ibadete açılan ve ilk 

namazın 24 Temmuz’da kılındığı açılış programına 81 

ilimizden gençlerin katılımları sağlanarak, bu tarihi 

ana şahit olmaları sağlanmıştır.  

Program kapsamında gençlerin İstanbul’un önemli 

tarihi ve kültürel mekânlarını da görmelerine yönelik 

gezi programı düzenlenmiştir.  

Kültür ve Sanat Yarışmaları   

Gençlerimizin geleneksel sanatımıza sahip çıkan bireyler olarak yetişmesi, kişisel ve 

sosyal gelişimlerine katkı sağlanması amacıyla Türk müziği, tiyatro, şiir okuma ve bilgi 

yarışmaları icra edilmektedir. 

 

Müzik, şiir ve tiyatronun gençlerimiz arasında yaygınlaşması, benimsenmesi ve 

gençlerimizin sanata sahip çıkan bireyler olarak yetişmesi amacıyla 2014 yılından 

itibaren “Kültür ve Sanat Yarışmaları” adı altında ‘Hayallerini Sahneye Taşı’ sloganıyla 

tiyatro, ‘Sahne Sırası Sende’ sloganıyla Türk müziği, ‘Bir Şiir Bir Nefes’ sloganıyla şiir 

okuma ve ‘Kim Bilir?’ sloganıyla da bilgi yarışmaları düzenlenmektedir. 
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Gençler Arası Tiyatro Yarışması’nda milli ve manevi değerler, Milli Mücadele, vatan 

sevgisi, şehitlik ve bağımsızlık konularında gençler tarafından kaleme alınmış oyunlar 

yine 18-29 yaş aralığındaki gençlerce sahnelenmektedir.  

Türk Müziği ses yarışması Türk müziği (halk/sanat/tasavvuf), popüler müzik (pop, rock, 

arabesk, özgün) ve özgün yorumlama kategorilerinde düzenlenmektedir.  

Gençler Arası Şiir Okuma yarışmalarında gençler diledikleri bir konuda yazılmış veya 

kendilerinin kaleme aldığı bir şiiri okumakta/yorumlamaktadır.  

Gençler Arası Bilgi Yarışması lise ve üniversite öğrencileri olmak üzere 2 farklı 

kategoride icra edilmekte olup yarışmada gençlere; genel kültür, tarih, spor kültürü, 

anayasa ve vatandaşlık, güncel konular, sanat tarihi ve sayısal mantık konularından 

çoktan seçmeli sorular yöneltilmektedir.  

Gençler Arası Ses Yarışması ile Gençler Arası Şiir Okuma Yarışması’nın bölge finalleri 

Eylül ayında yapılmakta olup, yarışmaların Türkiye Finalleri 18-19 Kasım tarihlerinde 

gerçekleştirilecektir. 
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TEKNOFEST 2020 

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı  ve 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen ve Türkiye’nin milli teknoloji 

geliştirmesi konusunda kritik rol oynayan kuruluşlar tarafından desteklenen 

Türkiye’nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivalidir. Festival ilk olarak 2017 yılı 

Ocak ayında hayata geçirilmiştir. Bakanlığımızın da aralarında bulunduğu çok sayıda 

bakanlık, kurum, akademi ve medya kuruluşları festivalde paydaş olarak yer almıştır. 

TEKNOFEST 2020 Gaziantep’te gerçekleştirilmiş olup Covid-19 salgını sebebiyle bu yıl 

sadece yarışmalar düzenlenmiştir. İHA’dan, model uyduya, insanlık yararına 

teknolojilerden, uçan arabaya birçok alanda ve yaş grubunda yarışmalar 

düzenlenmiştir.  

1-27 Eylül tarihleri arasında Aksaray, Kocaeli ve Gaziantep illerinde gerçekleştirilen 

yarışmalarda Gençlik Merkezlerimiz tarafından desteklenen gönüllü gençlerimiz 17 

takım ile yarışmalara katılım sağlamış ve 7 finalist takımda 68 gencimiz finalde 

mücadele etmişlerdir. 
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Gerçekleşen final yarışmalarında Trabzon Gençlik Merkezimiz üyesi gençlerimiz 

“İnsansız Su Altı Sistemleri” kategorisinde 4., Samsun/Atakum Gençlik Merkezimizin 

Tanyeli Roket Takımı ise “Alçak İrtifa” roket yarışmasında Türkiye 1.’si olmuştur 

Temel Afet Bilinci Eğitici Eğitimleri ve Afet Destek Ekipleri  

Ülkemizde yaşanan doğal afetlere hazırlıklı olabilmek ve gönüllülerimiz ve gençlik 

çalışanlarımız ile birlikte olası afet durumlarında gerekli önlemleri önceden alabilmek; 

yine afet dönemlerinde yardım ekiplerine destek olabilmek adına AFAD ile işbirliği 

halinde gençlik liderlerimize 4 dönem halinde Temel Afet Bilinci Eğitici Eğitimi 

verilmiştir. Eğitimi alan eğiticilerimizin afetlerin özellikle ilk 72 saatine hazırlıklı 

olabilmek için edindikleri bilgileri yaygınlaştırmaları ve gençlere yönelik eğitimlere 

devam etmeleri hedeflenmiştir.  
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Ayrıca, Elazığ ve İzmir depremlerinden çok kısa bir süre sonra gençlik liderlerimiz ve 

gönüllülerimizden oluşan ekipler deprem bölgesine ulaşmış ve depremzedelere destek 

çalışmalarında yer almışlardır. Gençlik liderlerimiz ve gönüllülerimiz özellikle çocuk yaş 

grubu için çeşitli rekreatif faaliyetler ve sosyal etkinlikler düzenlemekte, yemek 

dağıtımı, çadırların kurulumu vb. faaliyetlere de destek olmaktadırlar.  

Ayrıca Bakanlığımıza bağlı olarak görev yapan 

gençlik çalışanları, gönüllüler, sosyolog, sosyal 

çalışmacı ve psikologlarımızdan oluşan psiko-

sosyal destek grupları da zaman kaybetmeden 

çalışmalarına başlamışlardır. 
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Bağımlılık İle Mücadele Farkındalık Eğitimleri   

14 Şubat 2019 tarihli ve 2019/2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında, 11 

Bakanlığın katılımı ile “Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu” oluşturulmuş olup 

Bağımlılıkla Mücadele Eylem Planı (2018-2023) çalışmaları kapsamında gençlerin ve 

gençlik çalışanlarının bağımlılık türleri ve özellikle madde bağımlılığı ile mücadele 

konusunda bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ve önleyici ve koruyucu rehberlik 

çalışmaları yapılmaktadır. 

Bu kapsamda başta gençlik merkezlerimiz, gençlik kamplarımız ve yurtlarımız olmak 

üzere gençlerimizle buluştuğumuz her ortamda gençlerimize ve gençlik çalışanlarımıza, 

bağımlılıkla özellikle de madde bağımlılığı ile mücadele hakkında seminerler ve 

farkındalık eğitimleri düzenlenmektedir. 

Bu doğrultuda; 

 2018 yılında gerçekleştirilen bağımlılıkla mücadele eğitim faaliyetleri 

kapsamında toplam 4489 personelimize eğitimler verilmiştir. 

 2019 yılında gerçekleştirilen bağımlılıkla mücadele eğitim faaliyetleri 

kapsamında toplam 4904 personelimize eğitimler verilmiştir. 

 Bakanlığımızda görevli; gençlik merkezi müdürü, antrenör, gençlik lideri, kamp 

lideri, sosyal çalışmacı ve psikologlardan oluşan 329 personele 2018 yılında, 775 

personele 2019 yılında “Eğitici Eğitimi” verilerek söz konusu personelin görev 

yerlerinde temas ettikleri gençler ile bağımlılıklarla mücadele konusunda 

çalışmaları sağlanmıştır. 

 Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü, ilçe müdürü, şube müdürü, tesis amiri ve 

Sportif Eğitim Uzmanları, antrenörler, yurt müdürleri ve yurt eğitim sorumluları 

olmak üzere 2019 yılında 2.604 personele, 2018 yılında ise 3160 personele 

‘’Farkındalık Eğitimi’’ verilerek söz konusu personelin bağımlılıklar konusunda 

farkındalıklarının güçlendirilmesi amaçlanmıştır. 

 2019 yılında Sporcu Eğitim Merkezlerinde (SEM) ve Türkiye Olimpiyat Hazırlık 

Merkezlerinde (TOHM) kadrolu, sözleşmeli ve kulüp antrenörleri ile 

merkezlerde kalan 1.600 sporcumuza 2018 yılında ise 1.000 sporcumuza 

farkındalık eğitimi verilerek söz konusu personelin bağımlılıklar konusunda 

farkındalıklarının güçlendirilmesi amaçlanmıştır. 
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Toplam 48.714 kişiye farkındalık eğitimi verilmiştir. 

2020 yılında alkol, tütün, uyuşturucu madde ve davranışsal bağımlılıkları engellemeye 

yönelik farkındalık eğitimleri 81 ilde Yeşilay işbirliği ile gerçekleştirilmiş olup 20.000’i 

aşkın personele eğitim verilmiştir. Söz konusu eğitimler yılın son çeyreğinde de devam 

edecektir. 

Bağımlılıkla mücadelede önleyici ve koruyucu faaliyetler kapsamında 2020 yılında 

gençlik merkezlerimizde düzenlenen 196.026 sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyete 

1.893.528 gencimiz katılmıştır. 

Önümüzdeki dönemde gençlerin madde bağımlılığı, sigara ve alkolün sağlığa olumsuz 

etkileri konusunda bilinçlendirilmesi, gençlere uyarıcı mesajlar verecek haber ve 

programlar hazırlanması ve medya desteğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların 

arttırılarak sürdürülmesi, Bağımlılıkla Mücadele Uygulayıcı ve Farkındalık Eğitimlerinin 

devam ettirilmesi planlanmaktadır.  

Ayrıca gençlerin kariyer planlama ve psikolojik dayanıklılığını artırabilecek çalışmalar 

yapmak üzere Hayat Becerileri Eğitimi Modülü planlanmıştır. Modülün geliştirilmesi 

amacıyla farklı üniversitelerden konu başlıklarının uzmanı akademisyenlerle toplantılar 

yapılmaktadır.  

Buradaki amaç gençlerin günümüzün en büyük tehlikelerinden biri olarak 

belirtebileceğimiz genci bağımlılığa sürükleyecek koşullardan korunma becerisi 

edinmelerini sağlamak ve bağımlılık farkındalık çalışmaları yürütmektir. Günümüzde 

gençler hayatın anlamı, toplumdaki yerleri, kimlikleri ve kişilikleri ayrıca dünyaya gelme 

amaçları gibi sorunlarla baş etmeye çalışmaktadırlar. Hayat becerileri eğitimi ile bu 

becerileri edinmiş, karar verme mekanizması güçlenmiş ve bağımlılıktan uzak bir hayat 

sürdürme becerisi kazanmış bireyler olmaları beklenmektedir. 

Kapılar Kapanmasın  

Ceza infaz kurumlarında bulunan genç tutuklu ve hükümlülere yönelik, hürriyetlerinin 

kısıtlandığı dönemde sosyal hayattan uzaklaşmalarını engellemek, hürriyetlerine 

kavuştuklarında hayata adapte olmalarını kolaylaştırmak ve yeniden suç işlemelerini 
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engellemek amacıyla sportif, kültürel ve sosyal etkinlikler gerçekleştirilmekte; rehberlik 

ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.  

 

Kapılar Kapanmasın projesinden 2020 yılında; 38 cezaevinde eğitimcilerin (antrenör, 

eğitici, hakem, usta öğretici, sportif eğitim uzmanı, spor danışmanı, gençlik lideri ve 

gönüllü gençler) gözetiminde gerçekleştirilen eğitsel, sosyal, kültürel, sportif ve 

gönüllülük faaliyetlerinden toplam 9.446 tutuklu, hükümlü ve yükümlü yararlanmıştır. 

Salgın sürecinin bitmesini müteakip ülke genelinde öncelikli belirlenmiş 10 ceza ve infaz 

kurumları ve çocuk eğitim evlerinde 5.000 hükümlü, tutuklu ve yükümlü gencin 

yararlanması sağlanacak ve ülke genelinde proje yaygınlaştırılacaktır. 

Bilgi Teknolojileri Kurumu ile İşbirliği Protokolü   

Gençlerin interneti ve sosyal medyayı bilinçli, güvenli ve etkin kullanması konusunda 

farkındalık oluşturulması, bilinçli internet ve sosyal medya kullanıcısı olmalarına destek 

sağlanması, projeler üretilmesi, sivil toplum örgütleri, kamu kurum ve kuruluşlarıyla 

gönüllü kuruluşlar ile işbirliği içinde çalışmalar yapılması için Bilgi Teknolojileri 

Kurumuyla işbirliği protokolü imzalanarak hayata geçirilmiştir. 

Bu kapsamda; gençler başta olmak üzere bireyler için, internetin ve sosyal medyanın 

bilinçli, güvenli ve etkin kullanımına yönelik önleyici, koruyucu, rehberlik ve farkındalık 
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faaliyetleri gerçekleştirilmeye devam edilecek; özellikle gençlerin güvenli internet 

kullanımı, sosyal medyada hak ve yükümlülükleri ile dijital vatandaşlık konularında 

farkındalık eğitimleri gerçekleştirilecektir. 

Farkındayız Projesi  

2015 yılından beri yürütülen bilgisayar oyunlarında İslam düşmanlığı ile mücadele 

(Oyunlarda İslamofobi - www.oyunlardaislamofobi.com) konusundaki çalışmalar,  2018 

yılında Bakanlığımızda gerçekleştirilen oyunlarda İslamofobi web sitesinin 

geliştirilmesi, güçlendirilmesi ve İslamofobi hakkında çalışmaların ve araştırmaların 

paylaşılması konulu toplantı sonrasında “Farkındayız” projesi adı altında yürütülmeye 

başlanmıştır.  

Web sitesinin yalnızca dijital oyunlarda İslam düşmanlığı ile sınırlandırılmaması; tüm 

film türleri, müzik gibi görsel, işitsel ve yazılı eserlerdeki İslam düşmanlığı ile milli, 

manevi ve ahlaki değerlerimize yapılan zarar verici içerikler hakkında kamuoyunun 

bilgilendirilmesi hedeflenmiş, bu amaçla "farkindayiz.gov.tr" web sitesi Bakanlığımızca 

kurularak erişime açılmıştır. 

Site içeriğinde, ziyaretçilere ihlalleri bildirme ve ihbar etme imkânı tanınmıştır. Bugüne 

kadar farkindayiz.gov.tr internet sitesi ile yaklaşık 552.658 kişiye ulaşılmıştır. 

Ayrıca, 2020 yılı içinde farkındalık ve bilinçlendirme çalışmalarını artırmak amacıyla 

ortaokul, lise, üniversite öğrencileri ve aileler olmak üzere 4 gruba yönelik eğitim 

programı içerikleri hazırlanmıştır.  

Farkındalık eğitimleri ile okullarda 39.178 kişiye ulaşılmıştır.  



      

   

  

  101 

Farkindayiz.gov.tr web sitesi ile 2020 yılında 20.980 tıklanma sayısına ulaşılmıştır. 2021 

yılı içinde 40.000 kişiye farkındalık eğitimleri, 250 gençlik çalışanına eğitici eğitimleri 

verilmesi ve sitenin 50.000 görüntülenme sayısına ulaşması hedeflenmektedir. 

Hayat Becerileri  

Hayat Becerileri Eğitim Modülü ile gençliğin çağımızın gerektirdiği niteliklere sahip 

olmalarını sağlayarak yaşamın her alanında mutlu, başarılı, etkili ve verimli olabilmeleri 

sonucunun ortaya çıkarılması hedeflenmektedir.  

Kendisini iyi tanıyan, kişilerarası iletişim becerileri gelişmiş olan, çalışma yaşamı için 

gerekli nitelikleri kazanmış ve evrensel değerlere sahip gençler ülkemizin daha güçlü 

bir şekilde geleceğe taşınmasını sağlayacaklardır. 

Proje kapsamında 21 inci yüzyılın gerektirdiği hayat becerileri incelenerek 15 konu 

başlığı altında gruplandırılmıştır. Becerilerin özelliklerine göre uzaktan eğitim, yüz yüze 

eğitim, uygulamalı eğitim veya diğer yöntemlerle gençlere bu becerilerin 

kazandırılması sağlanacaktır. 

Hayat Becerileri Eğitim Modülü ile birlikte bilgi ve beceri kazandırma programlarında 

online tabanlı platforma geçiş sağlanmasına yönelik planlama ve hazırlık çalışmaları 

sürdürülmektedir. Bu becerilerin hayata geçirilmesinde olumlu katkısı olan gönüllülük 

faaliyetlerine gençlerin katılımları ve bu faaliyetlerle ilgili deneyim ve duygularını 

paylaşmaları sağlanacaktır. 

Bu çerçevede; eğitimin yanında gençlerin farklı etkinliklere katılmaları sağlanarak 

eğitimle elde edilen kazanımlarının pekiştirilmesi ve hayata entegre hale gelmeleri 

hedeflenmektedir.  

Gençlere yönelik oluşturulması öngörülen Hayat Becerileri Eğitim Programında 15 

konu başlığı altında 120 saatlik eğitim programı gerçekleştirilecektir.  

Yılda 100 eğitmen ile 500.000 gence ulaşmak ve genç/kursiyer başına 10 saat 

gönüllülük faaliyeti katılımı planlanmaktadır.  
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Söz konusu başlıklar şu şekildedir: 

 Kendini Tanıma 

 Öz Yönetim Becerileri 

 İletişim 

 Kişilerarası Problem Çözme 

 Arkadaşlık İlişkileri ve Aile Kurma 

 Çalışma Hayatına Hazırlık 

 Liderlik ve Yönetim Becerileri 

 Çalışma Hayatında Başarı İçin Gerekli Becerileri 

 Düşünme 

 Akademik Beceriler 

 Değerler 

 Kültür, Sanat ve Estetik 

 Fiziksel Sağlıkla İlgili Alışkanlıklar 

 Yaşam Düzeni ile İlgili Alışkanlıklar 

 Duyarlı Olma ve Çevreyi Koruma 

Gençlik ve Ruh Sağlığı Çalışmaları  

Gençlik Ruh Sağlığı ve Psikolojik Dayanıklılığı Güçlendirme Çalışmaları kapsamında 

psikososyal destek çalışmaları Bakanlığımız Sincan Gençlik Merkezimizde pilot olarak 

uygulanmaya başlanmıştır.  

Bu kapsamda; Sağlık Bakanlığı ve Sincan Belediyesi işbirliği ile 9 Temmuz 2020 “Gençlik 

Ruh Sağlığı Güçlendirme Çalışmaları Kurumlar Arası İşbirliği Toplantısı” 

gerçekleştirilmiştir.   
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1 Usta 10 Çırak   

Anadolu’da kaybolmaya yüz tutan el sanatlarımızı tanıtmak, gençler arasında klasik 

sanatlar hakkında bir farkındalık oluşturmak, gençlerimizin bir sanatı öğrenerek iş 

imkânı bulabilmelerine veya boş zamanlarını verimli bir şekilde değerlendirmelerine 

katkı sunmak amacıyla gerçekleştirilen projedir.  

 

07 Şubat 2020 tarihinde başlayan projenin 20 Aralık 2020 tarihinde tamamlanmasıyla 

birlikte 21 ilden (İzmir, Kocaeli, Manisa, Şırnak, Van, Mersin, Samsun, Bursa, Erzurum, 

Hakkâri, Kırıkkale, Yozgat, Çankırı, Şanlıurfa, Antalya, Adana, Gaziantep, Ordu, Trabzon, 

Diyarbakır, İstanbul) İstanbul iline gelecek olan gençlerimizle 26 program 

gerçekleştirilecektir.  

Gerçekleştirilen programlar ile gençlerimize hüsn’i hat, kündekari, seramik, çini, naht, 

kalemişi, minyatür, tezhip, sedef kakma ve halı olmak üzere 10 klasik sanat dalında 

eğitimler verilmektedir. Proje kapsamında gençlerimize detaylı bilgiler verilerek, 
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uygulamalı olarak atölye çalışmaları yapılmaktadır ve proje sonunda katılımcılara 

katılım belgesi verilmektedir. 

 

Proje kapsamında, 9 ilimizde (Bursa, Erzurum, Gaziantep, Hakkâri, İzmir, Kırıkkale, 

Şanlıurfa, Antalya, Adana) programlar gerçekleştirilmiş olup projeden 90 gencimizin 

faydalanması sağlanmıştır. Diğer 13 ilimizde (Kocaeli, Manisa, Van, Mersin, Samsun, 

Erzurum, Yozgat, Çankırı,  Gaziantep, Ordu, Trabzon, Diyarbakır, İstanbul) ise 

programların yıl sonuna kadar tamamlanmasıyla 260 gencimize ulaşılması 

hedeflenmektedir. 

Güleç Yüzler  

24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ ve Malatya illerinde yaşanan 6.8 şiddetindeki depremin 

çocuklar ve gençlerimiz üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak, felaketin yaralarını 

sarmak, çocuklarda ve gençlerimizde oluşturduğu travmatik etkileri en aza indirgemek 

amacıyla “Güleç Yüzler” projesi gerçekleştirilmiştir. 
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Bakanlığımızın 23 personeli (psikolog, PDR, sosyolog ve sosyal çalışmacı) tarafından 

felaketin yaşandığı Elazığ ve Malatya illerinde çocuklarımızın ve gençlerimizin doğal 

afet sonrasında tekrardan hayata adapte olmalarını sağlamak amacıyla psiko-sosyal 

destek çalışmaları gerçekleştirilerek moral ve motivasyonlarının artırılması 

sağlanmıştır.  

Bakanlığımız tarafından gençlerimize ve çocuklarımıza 9.496 adet oyuncak dağıtımı 

gerçekleştirilmiştir. 
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Girişimci Buluşmaları  

Gençlerin mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sunarak girişimcilik ruhunun ortaya 

çıkarılması ve var olan potansiyelinin farkına vararak farklı çalışma alanlarında istihdam 

edilmelerine katkı sunulması amacıyla Girişimci Buluşmaları gerçekleştirilmiştir. 

20 Şubat-17 Mart 2020 tarihleri arasında Şanlıurfa, İzmir, Adana, Osmaniye ve Aksaray 

olmak üzere 5 ilimizde gerçekleştirilmesi planlanan proje 4 ilde gerçekleştirilmiş olup 

Aksaray ilinde planlanan son panel ise Covid-19 salgını sebebi ile alınan önlemler 

neticesinde ertelenmiştir. 

Ülkemizde yaptıkları girişimler ile başarı kazanmış genç girişimcilerin, 4 ilde 

gençlerimizle bir araya gelmeleri sağlanarak başarı hikâyelerini ve girişimcilik 

serüvenlerini üniversite kampüslerinde anlatmaları ve girişimci olma niyeti olan 

gençlerimize tecrübe ve bilgi aktarmaları sağlanmıştır.  

Projeden; Şanlıurfa ilinden 300 genç, İzmir ilinden 120 genç, Adana ilinden 360 genç ve 

Osmaniye ilinden 250 genç olmak üzere 1.030 gencimiz faydalanmıştır. 

Anadolu Mektebi Yazar Okumaları  

Milli ve manevi değerlerimize sahip çıkan, kültür ve medeniyetimizin gelişmesine katkı 

sunan yazarların tüm eserlerinin okunması, her bir eser üzerine değerlendirme 

yapılması, okuma sonuçlarının yazı ve konuşma ile ifade edilmesi amacıyla “Anadolu 

Mektebi Yazar Okumaları” projesi gerçekleştirilmiştir. 
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10-12 Mart 2020 tarihinde Diyarbakır ilinde “Sezai Karakoç” temalı program 97 kişinin 

katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında, kültür ve medeniyetimizin 

gelişmesine katkı sunmuş yazarların eserleri okunarak her bir eser üzerine 

değerlendirmeler yapılmış ve okuma sonuçları yazılı ve sözlü olarak paylaşılmıştır.  Bu 

sayede, gençlerin milli ve manevi değerlerini öğrenerek kültürel gelişimlerine yönelik 

katkı sunulmuştur.  

Bakanlığımız tarafından 2.800 adet eser gençlik merkezlerimize gönderilmiştir. 

Gönüllülük Çalışmaları    

Bakanlığımız 7 Aralık 2018 tarihinde 2019’u “Gönüllülük Yılı” ilan etmiştir. 

22 Mart 2019 tarihinde İstanbul Lütfi Kırdar Kültür ve Kongre Merkezinde 2019 

Gönüllülük Yılı Lansman Programı yapılmıştır. Programda 2019 Gönüllülük Yılı Strateji 

Belgesi kamuoyuna açıklanmıştır.  

 

Gönüllülüğe ilişkin politika belirleme, karar alma ve uygulama süreçlerinde rehber 

olarak kullanacağımız Gönüllülük Yılı Strateji Belgesi 6 temel odaktan oluşmaktadır: 
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1. Gönüllülük kültürünün güçlendirilmesi, 

2. Teknolojinin daha etkin kullanımı, 

3. Daha etkili düzenleme ve risk yönetimi, 

4. Gönüllü yönetiminin güçlendirilmesi ve eğitimin artırılması, 

5. Kurumlar arası ilişkilerin güçlendirilmesi, 

6. Gönüllülüğün tanınması ve değerlendirilmesi.  

Gönüllülüğe ilişkin farkındalık oluşturmak ve bilinirliğini arttırmak amacıyla hazırlanan 

Tanıtım Filmi ile 6 kategoride belirlenen Gönüllülük Yılı logolarının reklam filminin 

gösterimi yapılmıştır.  

Strateji Belgesinin hayata geçirilmesi için 2019 yılı boyunca gönüllülük alanında 

gerçekleştirmeyi planladığımız proje ve faaliyetlere yer verilen Eylem Planı yürürlüğe 

konulmuştur. 

 

Eylem planı kapsamında; 

 İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumuyla işbirliği içinde gönüllülük konulu 

fotoğraf yarışması gerçekleştirilmiştir. 
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 Tarım ve Orman Bakanlığı ile işbirliği içerisinde 11 Kasım 2019 tarihinde 

Guinness Rekorlar Kitabına aday 2.000.019 fidan dikimi etkinliği gönüllülerimizle 

birlikte gerçekleştirilmiştir. 

 2019 yılı teması gönüllülük olan 4. Uluslararası Gençlik Araştırması Kongresi 

Bakanlığımızın destekleri ile 23-27 Ekim tarihleri arasında Muğla'da 

gerçekleştirilmiştir. 

 Gönüllülük politikalarının oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla 5 Aralık 

Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle 2019 Gönüllülük Anketi 

gerçekleştirilerek raporlanmıştır. 

 YÖK Başkanlığı ile yapılan işbirliği protokolü kapsamında 2020-2021 eğitim- 

öğretim yılında başlamak üzere “Gönüllülük Çalışmaları Dersi”nin tüm 

üniversitelerde seçmeli ders olarak okutulması sağlanmıştır. 

 

Gençlik ve Spor Bakanlığı gönüllülük faaliyetlerini, gençlerin ve gençlik gruplarının 

ihtiyaçları göz önünde bulundurularak gençlik katılımın artırılması; cinsiyet, ırk, inanç, 

fiziksel engeller, ekonomik, coğrafi ve kültürel sebeplerden ötürü dezavantajlı 

durumda olan gençlik gruplarının sosyal uyumunun desteklenmesi ve bahsi geçen 

kültürel ve ekonomik farklılıkların ayrım yaratmaktan ziyade gençlik arasında sıkı bağlar 

oluşturacak bir şekilde kullanılması amaçlarıyla desteklemektedir.  
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Gönüllülük faaliyetlerinin kişiye kazandırdıkları: 

 Var olan bilgi ve deneyimlerini başkaları ile paylaşma, 

 Yeni bilgi ve deneyimler kazanma, 

 Manevi gelişme ve tatmin, 

 Özgüven gelişimi, 

 Sorumluluk sahibi olma, 

 Tecrübe kazanma, 

 Sosyal beceriler kazanma, 

 İletişim becerisinin gelişmesi, 

 Takım çalışması becerilerinde artış, 

 Toplumda saygınlık kazanma, 

 Yeni bir çevre ve yeni arkadaşlar edinme, 

 Yeni ilgi alanlarına sahip olma, 

 Organizasyon becerisi kazanma, 

 Hoş duygular yaşama, 

 Serbest zamanların etkin değerlendirilmesi, 

 Kötü alışkanlıkların önlenmesi, 

 Farklılıklara karşı daha anlayışlı olma, 

 CV’sini geliştirerek işgücü piyasasında daha avantajlı hale gelme, 

 Dezavantajlı gençlerin gönüllülüğün sadece faydalanıcıları değil aynı zamanda 

aktif uygulayıcıları olmaları sağlanarak sosyal uyumlarının desteklenmesi. 

Ülkemizde gönüllülük faaliyetlerine katılmak isteyen başta gençler olmak üzere tüm 

bireyler ile gönüllü arayan kurum ve kuruluşları bir araya getiren Genç Gönüllüler 

Platformu (www.gencgonulluler.gov.tr) Haziran 2020 tarihi itibariyle 5 (beş) yaşını 

doldurmuştur. Ülkemizde gönüllülük kültürünü oluşturmak amacıyla “Sen de gönül 

ver!” sloganıyla harekete geçen Genç Gönüllüler Platformunda; 

 Afet ve Acil Durum,  

 Çevre,  

 Eğitim, 

 Spor,  

 Kültür ve Turizm,  



      

   

  

  111 

 Sağlık ve Sosyal Hizmetler 

olmak üzere 6 farklı kategori bulunmakta ve bu kategorilerde gençlerimize gönüllük 

çalışmalarına katılma imkanı sunulmaktadır. E-devlet üzerinden bireysel ve kurumsal 

kayıt olma imkanı bulunan platformun İngilizce dil desteği mevcuttur.  

 

Genç Gönüllüler Platformunda Kasım 2020 itibarıyla; 

 Gönüllü sayısı 155.588,  

 Gönüllü arayan kurum sayısı 2.457,  

 Site üzerinden verilen ilan sayısı ise 23.931’e ulaşmıştır.  

En çok gönüllük ilanı verilen kategoriler; 

 9.006 eğitim   

 5.612 sağlık ve sosyal hizmetler 

 5.112 kültür ve turizm 

 4.471 spor 

 2.604 çevre 

 400 afet ve acil durum 
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olarak gerçekleşmiştir. 

Platforma kayıtlı kurumsal üyeler ile kurumsal üyelik için davet edilen kurumlara (kamu 

kurumu, dernek, vakıf, üniversite vb.) gönüllülük ve gönüllü yönetimi eğitimleri 

aracılığıyla sistem anlatılarak danışmanlık çalışmaları yürütülmektedir. 

Damla Gönüllülük Hareketi    

Damla Gönüllülük Hareketi; gençlerin her hangi bir karşılık beklemeden, toplumun 

yararına olan sosyal faaliyetleri kapsayan, merhamet duygularını geliştirmek amacıyla 

başlatılmış bir gönüllülük projesidir.  

Proje ile ülkemiz üniversitelerinde öğrenim gören gençlerimiz ile yabancı uyruklu 

öğrenciler gönüllülük esasına göre ziyaret edecekleri illerde çeşitli etkinlikleri 

gerçekleştirme ve yöre halkını tanıma fırsatı bulmaktadırlar. İllerimizde uygulanan 

programlar ile gençlere gönüllülük bilinci kazandırılmakta, aynı zamanda gönüllü 

gençlerimizin sayısının artırılması sağlanmaktadır. 

Bu güne kadar "Damla Gönüllülük Hareketi" 1.973 gönüllü gencimizin katılımıyla 

uygulanmıştır. Proje ile yaklaşık 470.000 kişiye ulaşılmıştır. 
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Proje kapsamında; 

 Hatay ve Kilis illerimizde 35 gönüllü gencimizin katılımıyla “Bir Çift Teker” 

programı uygulanmıştır. Program kapsamında; “Sevgi Evleri”nde bulunan, 264 

çocuğa bisiklet dağıtımı gerçekleştirilmiştir. 

 Ramazan Bayramında bayramlık elbise dağıtılmıştır.  

 Covid-19 salgını sürecinde Ankara'da Damla Gönüllüleri tarafından "Yemeğini 

Paylaş" ve "Komşum" sosyal sorumluluk hareketleri uygulanmıştır.  

 14 Nisan 2020 tarihinden itibaren her gün yaklaşık 5.000 kişiye sıcak yemek 

dağıtılmaya başlanmış ve Kasım 2020 tarihi itibarıyla 1.019.236 porsiyon sıcak 

yemek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmıştır.  

 İstanbul’da Bakanlığımıza bağlı yurtlarımızın deposunda bulunan ve halihazırda 

kullanılmayan malzemelerin gerekli bakımlarının yapılması ve ihtiyaç sahiplerine 

ulaştırılması ve uygun alanlarda değerlendirilmesi amacıyla “Dönüşüm Projesi” 

başlatılmıştır.  

Projede gönüllülüğün arttırılması, sosyal sorumluluk bilincinin oluşturulması, kamu 

kurum ve kuruluşlarında yer alan kullanım dışı malzemelerin uygun alanlarda 
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kullanılabilir hale dönüştürülmesi, ihtiyaç sahibi dezavantajlı ailelere ulaşılarak 

ihtiyaçlarının giderilmesi hedeflenmektedir.  

2021 yılında 35 gönüllülük programının yapılması planlanmaktadır. Projede gönüllü 

koordinatör olarak görev almak isteyen 180 gencimize 2021 yılında İstanbul 

üniversitesiyle imzaladığımız işbirliği protokolü kapsamında koordinatörlük eğitimi 

verilecektir. 

Biz Anadoluyuz  

Biz Anadoluyuz projesi ile 12-15 yaş aralığındaki gençler, yaşadıkları şehirden farklı bir 

şehri ziyaret etmekte ve gittikleri şehirde 4 gün boyunca Biz Anadoluyuz projesinin 

temel hedefleri doğrultusunda uygulamalı etkinlikler gerçekleştirmektedir. Her bir 

program için, ziyaret edilen şehrin yerel dinamikleri dikkate alınarak hazırlanan 

program akışı uygulanmaktadır.  
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Biz Anadoluyuz Projesinin Temel Hedefleri;  

 Toplumsal bütünleşme ve birliktelik bilinci, 

 Kültürel kaynaşma, 

 Toplumsal hoşgörü,  

 Toplumsal duyarlılık,  

 Vatan sevgisi, 

 Kültürel farkındalık,  

 Çevre bilinci, 

 Özgüven/kendini ifade edebilme, 

 Yeniliğe açıklık, 

 Kamu yönetimi ve işleyişini tanımadır. 
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Proje kapsamında gençlerimize; iletişim, takım çalışması, gönüllülük, sosyal 

sorumluluk, sağlıklı yaşam, israfı önleme, doğa, hayvan sevgisi ve çevre bilinci gibi pek 

çok konuda farkındalık oluşturacak şekilde bilgilendirme yapılmakta ve problem çözme 

ile sosyal becerilerini geliştirecek faaliyetler yürütülmektedir. İllerimizde yapılan kurum 

ziyaretleri ile gençlerin yönetim ve karar alma mekanizmalarını tanımaları ve aktif 

katılımına önem verilmektedir. 

2021 yılında 155 programın icra edilmesi ve projede gönüllü koordinatör olarak görev 

alacak 500 gencimize eğitim verilmesi planlanmaktadır. 
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Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü ve Programı    

Tarihimizin en acı sayfalarından biri olan Sarıkamış Harekâtının yıldönümünde 

kahraman şehitlerimizi anmak üzere her yıl Ocak ayının ilk haftasında Bakanlığımızca 

gençlerimizin katılımıyla Sarıkamış Şehitlerini Anma programı düzenlenmektedir.  
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Projenin amacı gençlerimizde tarih şuurunu ve vatan sevgisini güçlendirmek, milli 

benlik duygusunu artırmak adına, atalarımızın zor şartlar altında göstermiş olduğu 

fedakârlık ve başarılardan yola çıkarak farkındalık oluşturmak, tarihimizin seyrini 

değiştiren önemli olayların gençlerimizce bilinmesini sağlamaktır. Sarıkamış 

Harekâtı’nın 105 inci yıldönümünde “Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü ve Anma 

Programları” on binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. 
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Yayın Faaliyetleri    

Gençlerin kişisel ve kültürel alanlarda gelişimlerine katkı sunacak ve eğitim altyapılarını 

güçlendirecek en önemli araçlardan birisi olan yayın faaliyetleri konusunda 

Bakanlığımızca çeşitli çalışmalar yürütülmektedir.  

Bakanlığımız yayınlarının tanıtıldığı ve bazı eserlerin tam metinlerinin bulunduğu 

“yayinlar.gsb.gov.tr” adresi erişime açılmıştır. 
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2020 yılında farklı edebi türlerde 82 eserden toplam 259.750 adet basılmış olup bu 

eserler başta gençlik merkezleri, kitap kahveler ve Bakanlığımız faaliyetleri kapsamında 

yürütülen projelerde dağıtılmıştır. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullar, çeşitli 

STK’lar ile diğer kamu kurumlarına da gönderilmiştir.  

Covid-19 salgını kapsamında muhtelif ülkelerden ülkemize getirilen ve Bakanlığımız 

yurtlarında misafir edilen vatandaşlarımıza yönelik öğrenci yurtlarına, hastanede yatan 

hastalara ve sağlık çalışanlarımıza toplam 61.863 adet eser gönderilmiştir. 

 

Gençlik Araştırmaları Dergisi   

Bakanlığımızın akademik yayını olan 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 2013 yılında yayımlanmaya başlamıştır. Disiplinler arası bir 

yaklaşımla gençlik, spor, toplum, siyaset, ekonomi, istihdam ve gençlikle ilişkili 

kavramlar merkeze alınarak hazırlanan çalışmaların yer aldığı hakemli bir dergidir.  
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Ayrıca 21.12.2017 tarihinde Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında ULAKBİM tarafından TR 

Dizin kapsamına alınmıştır. 

Hakemli yayıncılık yapan akademik dergilerin tarandığı uluslararası prestijli bir veri 

tabanı olan EBSCOHOST tarafından, Gençlik Araştırmaları Dergisinin indekste yer 

alması için davet alınmış olup taraflar arası anlaşma için çalışmalar devam etmektedir.  

Söz konusu veri tabanı Gençlik Araştırmaları Dergisi'nde yayınlanan makaleleri 

uluslararası bilim dünyası ile daha hızlı buluşturması ve yayın taleplerinin niteliğini 

artırması bakımından önem taşımaktadır. 

Yılda üç kez yayımlanan ve 2.000’er adet basılan Gençlik Araştırmaları Dergisi’nin 2020 

yılında 20 nci sayı Nisan ayında ve 21 inci sayı da Ağustos ayında yayınlanmıştır. 

Gençlik ve Spor Dergisi  

Her bir sayıda önemli gün ve haftalar teması etrafında hazırlanan dergi ile gençlerin 

edebiyat, kültür, sanat, spor, tarih, etkinlik, hobi, kişisel gelişim, kültürel motifler ve 

değerler konularında zengin içeriklere ulaşması, kendi içeriklerini üretmesi, keyifli vakit 

geçirirken nitelikli içerikler ile buluşması amaçlanmıştır. 

 

Gençlerin gözüyle ve emeğiyle gönüllülük esasına dayalı olarak içerikler ürettiği 

Ramazan Özel Sayısı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ,  15 Temmuz 

Demokrasi ve Milli Birlik Günü ve 30 Ağustos Zafer Bayramı temalı yayınlanan ve yoluna 
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Gençlik ve Spor Dergisi olarak devam eden gençlerin dergisi 81 ilimizdeki Bakanlığımızın 

tüm sportif ve eğitsel tesislerine ulaştırılmaktadır.  

Basımı gerçekleştirilip dağıtılan dergi sayısı 37.500 adettir.  

Gençlik Radyosu  

20 Milyon gence hitap eden ilk radyo olan Gençlik Radyosu, 26 Ocak 2019 tarihinde 

faaliyete başlamıştır. Programlarda eğitici ve öğretici yayın çizgisiyle gençlere rol model 

olacak konuklar ağırlanarak, Bakanlığımızın faaliyet alanlarına ilişkin konular ile 

hizmetlerimize ilişkin duyurular da yapılmaktadır. Yapılan programlar ile gençlere 

ulaşmak hedeflenmektedir.  

Bu amaçla, faaliyete başlayan Gençlik Radyosu’nun teknolojik alt yapısı ve ekipmanları 

iyileştirilerek ulusal festivallere vb. etkinliklere katılarak canlı yayın yapabilecek 

yeterliliğe ulaştırılmıştır. Söz konusu etkinliklerin gerçekleştiği alanlarda radyo canlı 

yayınları yapılmakta ve etkinliklere katılan gençler ile de canlı röportajlar yapılmaktadır. 

Çalışmalar kapsamında, Genç Gönüllüler Platformu üzerinden başvuran gönüllü 

gençlerimizin başvuruları değerlendirilerek 25 gönüllü gencimize; radyo programcılığı, 

ses- video montajı, photoshop ve diksiyon konularında eğitim verilmektedir.  

 

60 gönüllü gencimizin ise önümüzdeki aylarda salgın süreci de dikkate alınarak 

eğitimlere başlaması planlanmaktadır. Eğitimler sonrasında gençler; Gençlik Radyosu 

faaliyetleri kapsamında öğrendiklerini uygulayarak kendi radyolarında deneyim 
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kazanmakta, mesleki yeterliliklerini artırmakta ve böylece gençlerin istihdamlarına 

katkı sağlanmaktadır.  

Gençlik Radyosu 12 müzik programı, 3 spor programı, 1 sağlık programı ve 6 kültür-

sanat programı ile 7 gün 24 saat kesintisiz yayın yapmaktadır. 

Gençlik Radyosu Yayın Akışı:   

 Güncel Pop Müzik Yayını  

 Senin Listen  

 Spor ve Sağlık 

 İste Dinle (Whatsapp üzerinden)  

 Sesli Kitap  

 Seyirlik  

 Hayat Türküsü  

 Genç Akustik (Radyo versiyonu)  

 Genç Vizyon (Canlı)   

 Nostalji Kuşağı 1 

 Atakan’ın enstrüman rehberi  
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 Genç Akustik ( YouTube )  

 Spora Dair 14.  Kitap Günlüğü 

 Sen Sor O Yanıtlasın ( YouTube versiyonu ) 

 Cazıtanlar  

 Doksanların Unutulmaz Şarkıları 

Gençlik ve Spor Alanına İlişkin Araştırmalar  

Gençlik ve spor alanında etkili politikaların üretilmesi mevcut durumun sağlıklı bir 

analizinin yapılması ile mümkün olacaktır. Gençlerle ilgili bireysel, toplumsal ve kültürel 

değişimlerinin izlenmesi ile sorun ve beklentilerini değerlendirmeye yönelik olarak 

saha araştırmaları ve araştırma projeleri yürütülmekte ve desteklenmektedir.  

Yapılan araştırmalar sonucunda geliştirilen yeni araştırma, politika ve uygulama 

önerileri ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılmakta, gençlik ve spor araştırmaları 

alanında kurumsal işbirliklerini güçlendirmek üzere çalışmalar yürütülmektedir.  

ARGE stratejimiz; Gençlik ve Spor Araştırmaları, Kurumsal İzleme Araştırmaları ve 

Araştırma Kapasitesinin Güçlendirilmesi olmak üzere üç temel alanda 

yapılandırılmıştır: 

Gençlik ve Spor Araştırmaları  

Türkiye Gençlik Atlası 

Bakanlığımız genç nüfusumuzun psikolojik ve sosyal gelişim ve değişimlerini düzenli 

olarak belirlemeye ve gençlik profilini izlemeye yönelik periyodik saha araştırmaları 

planlamakta ve yürütmektedir. Bilimsel yöntemlerle yürütülen bu saha araştırmaları ile 

gençlikle ilgili çalışan resmi ve sivil tüm kurum ve kuruluşlara geniş bir veri sağlamak 

hedeflenmektedir. Bu kapsamda belirlenen temalarda her yıl gençliğin değişimi 

izlenerek Türkiye Gençlik Atlası hazırlanacaktır. 

Türkiye Gençlik Atlası Temaları: 

 Aile, Akrabalık ve Arkadaşlık İlişkileri 

 Ahlaki ve Toplumsal Değerler 

 Toplumsal Güven ve Dayanışma 
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 Toplumsal Bağlar 

 Umut, Yılmazlık ve Özgüven 

 Spor Kültürü 

 Sosyal Adalet 

 Gönüllülük 

 Gençlik Refahı 

 Girişimcilik ve Yenilikçilik 

 Kültür Normları 

Hayat Becerileri İzleme Programı 

Yükseköğretim gençliğini sosyal-duyuşsal beceriler, 21. yüzyıl becerileri, değerler, 

sosyal yaşam gibi alanlarda düzenli şekilde izlemeye yönelik olarak yükseköğretim 

izleme araştırmaları çalışması planlanmaktadır. Gelişmiş ülkelerde uzun yıllardır 

yürütülen bu tür bilimsel çalışmalar, boylamsal veri üreterek toplumsal değişimin 

sistematik izlenmesi ve geleceğin doğru öngörülerle planlanması ve politika geliştirme 

alanlarında önemli bir kaynak teşkil etmektedir. 

Üniversite son sınıf düzeyinde, yani hayata atılmanın son eşiğinde, gençlerin temel 

yaşam becerilerini ne düzeyde kazanmış olarak mezun olduklarını değerlendirerek 

bütün bir eğitim hayatının gençleri hayata ne kadar hazırlayabildiğini ortaya koymak 

amaçlamaktadır. PISA gibi uluslararası araştırmalarla karşılaştırılabilir sonuçlar ortaya 

koyacak program, eğitimden istihdama geçiş süreçlerini desteklemek üzere 

geliştirilmesi gereken politika alanlarını ortaya koyabilmeyi hedeflemektedir.  

Tematik Gençlik Araştırmaları 

Bakanlığımız tarafından aşağıdaki tematik konu başlıklarında bilimsel çalışmalar 

planlamakta ve yürütmektedir: 

 Eğitim ve İstihdam Dışı Gençler  

 Gençlik ve Gönüllülük 

 Gençlik ve Demokrasi 

 Kıbrıs Gençliği  

 Suriyeli Gençler 

 Sporda Şiddet  

 Şiddet ve Gençlik  

 Dezavantajlı Gençler 



      

   

  

  126 

 Avrupalı Türk Gençleri 

 Bağımlılık, Sağlık ve Spor 

 E-Spor ve Gençlik 

 Medya ve Gençlik 

Kurumsal Araştırmalar  

Genç ve Sporcu Dostu Şehirler  

Gençlere yönelik tüm kamu hizmetlerinin genel bir değerlendirmesini yapmak ve 

şehirlerimizin genç ve sporcu dostu olma düzeylerini tespit etmek amacıyla, genç 

mutluluğu, eğitim ve kültür, kurumsallaşma ve sivil toplum, nüfus, göç ve istihdam 

olmak üzere dört temel politika alanı ve bu alanlara ait göstergeler belirlenmiştir.  

Sporcu dostu olma düzeyleri için ise tesisleşme ve spor kültürü olmak üzere iki temel 

politika alanı ile göstergeleri belirlenmiştir. Belirlenen ölçütlere göre her yıl düzenli 

olarak Türkiye’nin genç ve sporcu dostu şehirlerinin belirlenerek araştırma raporu 

hazırlanması hedeflenmektedir. 

Kurumsal İzleme Araştırmaları 

Bakanlığımız tarafından sunulan hizmetlerin niteliğini artırmak amacıyla gençlerin talep 

ve beklentilerinin karşılanma düzeyini değerlendirmek üzere bilimsel izleme ve 

değerlendirme çalışmaları yürütülmektedir.  

Dijital ortamda yapılması tasarlanan bu izleme çalışmaları ile Bakanlığımız yurtlarından, 

gençlik merkezlerine ve gençlik kamplarına kadar tüm hizmet birimlerinin etkililiğinin 

izlenmesi ve değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. NEET Risk Takip Sistemi, GSB Yurtları 

Kurumsal İzleme ve Risk Takip Sistemi gibi araştırmalar veri tabanı üzerinden sürekli 

olarak yürütülecektir.  

Sosyal Etki Analizleri 

Bakanlığımız tarafından gençlere yönelik yürütülen faaliyet, proje ve programların 

toplumsal etkilerini çok yönlü olarak değerlendirmek üzere sosyal etki analizleri 

yapılmaktadır. Bilimsel araştırma yöntemleri kullanılarak yapılan bu değerlendirme 

çalışmaları, kamu kaynaklarının kullanılmış oldukları amaçlara hizmet etme düzeyini 

değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Söz konusu analizlerde kültürlerarası duyarlılık, 
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toplumsal kimliklenme, liderlik, benlik tasavvuru gibi özel geliştirilmiş psikolojik testler 

kullanılmaktadır. Bu kapsamda Damla Gönüllüleri, Genç Kaşifler Treni, Biz Anadoluyuz 

Projesi gibi büyük projelerin etki analizi çalışmaları yürütülmektedir.   

Araştırma Kapasitesini Güçlendirme Çalışmaları  

Gençlik ve Spor Veri Tabanı 

Bakanlığımızın tüm izleme ve değerlendirme mekanizması internet tabanlı hale 

getirilerek merkezi bir yapı altında ve toplanacaktır. Büyük veri (big data) yaklaşımı ile 

yönetilecek bilgi sistemi, farklı bakanlıklar ve kurumlar arasında karşılıklı bilgi ve veri 

paylaşımı sağlayabileceği gibi, Bakanlığımızın kendi pek çok kaynağından ve saha 

araştırmalarından düzenli olarak toplanan bilgilerin ilgili kamu birimleri ve bilim 

dünyası için kullanılabilir veriye dönüştürülmesine de imkan tanıyacaktır. Büyük veri 

platformu üzerinde yapay zekâ ve makine öğrenme yöntemleri ile veri işleme ve analiz 

senaryoları ve istatistiki verilerin görselleştirilmesi hizmetleri gerçekleştirilecektir.  

Gençlik ve Spor Veri Tabanına bilgi girişi sağlamak üzere; TÜİK gibi veri kaynaklarının 

yanı sıra Gençlik İletişim Ağı ve Araştırma Kampları olmak üzere iki temel veri toplama 

stratejisi kullanılacaktır.  

Ulusal Gençlik İletişim Ağı  

Bakanlığımız, gençlerin gönüllülük, inanç, değer, kültür, spor vb. alanlardaki alışkanlık 

ve yönelimlerini düzenli olarak değerlendirmeye yönelik kapsamlı bir çevrimiçi sistem 

hazırlığını sürdürmektedir. Bu çerçevede; ülke çapında bir gençlik iletişim ağı kurularak, 

gençliğin yönelim, ilgi, beklenti alışkanlıklar vb. değişimlerini cep telefonu uygulamaları 

üzerinden de toplanabilecek sistematik veriye dayalı olarak değerlendirilecektir.  

Periyodik saha araştırmaları ile mukayeseli değerlendirmelere de imkan tanıyacak ve 

tüm illeri kapsamına alacak bu izleme ve değerlendirme sistemi, devlet politikalarının 

belirlenmesi ve bilimsel çalışmaların desteklenmesi açısından önemli bir veri kaynağı 

oluşturacaktır. Geleneksel saha araştırmaları ile aylar süren çalışmalar sonucunda 

ancak üretilebilen bilgiyi, çok daha hızlı, kapsamlı, geçerli ve güvenilir olarak toplayacak 

bu sistem, hem aylık ve yıllık düzenli raporlamalar yapacak hem de bilim dünyası için 

geniş ve boylamsal bir veri tabanı oluşturacaktır.  
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Gençlik Araştırmaları Kampları 

Araştırma kampları, araştırma konusuna göre bilimsel örnekleme yöntemleri ile 

belirlenecek örneklem grubunun belirli bir program dâhilinde kamplara davet edilmesi 

yolu ile yürütülecektir. Her yıl 8.000 genç araştırmalar kapsamında kamplarda misafir 

edilecektir.  

Ölçek Geliştirme Çalışmaları ve Ölçek Havuzu 

İhtiyaç duyulan alanlarda, sosyal psikoloji, eğitim bilimleri ve ilgili alan 

akademisyenlerinden oluşan çalışma grubunun desteği ile bilimsel ve kültürel bağlama 

duyarlı ölçek geliştirme çalışmaları yürütülmektedir.  

Bakanlığın ölçme ve değerlendirme süreçlerini kurumsal, sistematik ve sürdürülebilir 

kılmak için internet tabanlı olarak da kullanılabilecek ölçeklerden oluşan bir ölçek 

havuzu ve veri tabanı oluşturma çalışmaları devam etmektedir. 

Biz Bir Takımız  

Biz Bir Takımız Projesi, Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında Bakanlığımız ile 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ortaklığında yürütülmektedir. Proje kapsamında farklı 

sosyokültürel yapılardan gelen gençlerin spor ve farkındalık eğitimleriyle desteklenerek 

toplumsal önyargıların kırılması ve uzlaşı kültürüne katkıda bulunulması amaçlanmıştır. 

Biz Bir Takımız Projesinde 12 ile 15 yaş aralığındaki gençlere yönelik sosyal uyum ve 

farkındalık atölye çalışmaları ile sportif etkinlikler düzenlenmekte ve gençlerin 

basketbol oynayarak takım ruhu geliştirmelerine katkı sağlanmaktadır.   

Sosyal uyum ve farkındalık atölye çalışmalarında benlik saygısı, duyguları tanıma, 

empati, öz farkındalık, iletişim becerileri, farklılıklara saygı, çocuk hakları gibi konularda 

özgün ve uygulamalı dersler verilmektedir. Hem kendi yaşadıkları ilde hem de farklı 

sosyokültürel bölgelerdeki gençlerle bir araya gelerek aldıkları eğitimlerle gençler 

arasında iletişim, saygı ve güven ortamının tesis edilmesine katkıda bulunulmakta; 

gençlerin aile içinde, okulda, toplumsal alanda karşılaşabilecekleri sorunları çözebilmek 

için duygularını dile getirme ve kendini ifade etme becerilerini geliştirmesine katkı 

sağlanmaktadır.  
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Amacımız gençlerin kendi yeterliliklerinin farkına varmalarını sağlamak, sosyal uyum 

becerilerini güçlendirmektir. Bu nedenle dersler hem öğretici hem de eğlenceli şekilde 

verilmektedir. Spor eğitimlerinde gençlerin spor becerilerini geliştirmelerine diğer 

taraftan ise sorumluluk sahibi, saygılı ve adil olmayı bir takım ruhu içerisinde 

öğrenmelerine imkan sağlanmaktadır. 
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Gençlerin kazanımları sadece bunlarla sınırlı değildir. Düzenlenen sosyal etkinliklerde 

gençler aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirmektedir.  

2020 yılında aile etkinlikleri, ortak kamplar, spor eğitimleri, sosyal uyum ve farkındalık 

eğitimlerini içeren etkinlikler Ankara, İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Mardin, Kocaeli ve 

Burdur illerinde 12 ile 15 yaş aralığında 650 öğrencinin katılımıyla başlamıştır. Projeye 

yabancı uyruklu göçmen gençler de aileleri ile birlikte dâhil edilmiştir.  

Covid-19 önlemleri neticesinde saha faaliyetlerinde değişikliğe gidilmiş olup gençlerin 

bu süreçten etkilenmesinin önüne geçmek amacıyla proje faaliyetleri, Sağlık Bakanlığı 

ve İçişleri Bakanlığının almış olduğu tedbirler çerçevesinde yeniden değerlendirilmiş ve 

gerekli önlemler alınarak Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi içerinde 

“Kamp, Telafi Eğitimi ve Aile Etkinliği Organizasyonu” şeklinde revize edilmiştir.  

Bu doğrultuda, proje hedef kitlesi içerisinde yer alan öğrencilerin aileleri le iletişime 

geçilerek görüş ve önerileri alınmıştır. Yapılacak çalışmalarda öğrencilere en az bir velisi 

refakat etmektedir. Söz konusu kampa öğrenciler, aile yakınları, eğitmen ve saha 

sorumluları olmak üzere 1.412 kişi katılmıştır.   

Projenin pilot çalışması ile yapılan etki değerlendirmesi sonucunda gençlerin eğitim 

programı sonrasında çatışma çözümü eğilimlerindeki artış ve benlik algılarındaki 

değişimin anlamlı olduğu ortaya çıkmıştır. 
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Gençlik Projeleri Destek Programı   

Gençlik Projeleri Destek Programı ile gençliğin kişisel ve sosyal gelişiminin 

desteklenmesi, gençlerin potansiyellerinin gerçekleştirebilmelerine imkân sağlanması, 

gençlerin karar alma ve uygulama süreçleri ile sosyal hayatın her alanına etkin 

katılımlarının artırılması ve yenilikçi fikirlerin hayata geçirilmesini hedefleyen 

hareketlilik, kültür, sanat, eğitim ve sosyal uyum projelerinin desteklenmesi 

amaçlanmaktadır.  

2019/I Özel Çağrı Döneminde, gelen yoğun talepler doğrultusunda çağrının kapsamı 

genişletilmiş; ilkokullar, ortaokullar ve bilim sanat merkezleri de çağrı kapsamına dâhil 

edilmiştir.  
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2019/I Özel Çağrı Döneminde 25.661 proje başvurusu alınmış olup  

 “Gönüllülük” başlığında 172 proje,  

 “Fiziksel Aktivite, Egzersiz ve Spor” başlığında 136 proje,  

 “Kültür Sanat” başlığında 378 proje,  

 “Yenilikçi Fikirler” başlığında 148 proje,  

 “Çevre Bilinci” başlığında 135 proje  

 “Hayvanların Korunması” başlığında 42 proje  

olmak üzere toplam 1.011 projeye 17.336.560 TL destek verilmiştir. 

Gençlik Projeleri Destek Programı 2020-I Genel Çağrı Döneminde ise Türkiye genelinde 

gençlik alanında çalışan Sivil Toplum Kuruluşlarına yönelik “Gönüllülük”, “Kişisel 

Gelişim”, “Fiziksel Aktivite, Egzersiz ve Spor”, “Kitap Kahve”, “Kültür ve Sanat”, 

“Yenilikçi Fikirler”, “Çevre” ve “Hayvanların Korunması” başlıklarındaki projelere 

35.000.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. 
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Bürokratik süreçlerin hızlandırılması, gereksiz evrak kullanımının azaltılması için proje 

başvuruları elektronik ortamda alınmıştır. 

“Kişisel Gelişim” projelerinin, iletişim becerileri, takım çalışması, organizasyon 

becerileri, problem çözme becerisi, kriz yönetimi, liderlik, analitik düşünce, iş ahlakı, 

pozitif tutum, esnek çalışma, etik, dijital okuryazarlık vb. alanlarındaki çalışmaların 

yanında kişisel gelişim atölyelerinin kurulmasının gençlerin kişisel gelişimlerine önemli 

katkı sunacağı değerlendirilmektedir. 
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Program ile sporun sevdirilmesi ve hayat tarzı haline getirilmesi, gençlerin spor 

faaliyetlerine katılımının artırılması, sporun tabana yayılması hedefinde daha etkin 

sonuçlar alınması ve toplumsal faydanın daha geniş kitlelere yayılmasını sağlayacak 

“Fiziksel Aktivite, Egzersiz ve Spor” projelerinin desteklenmesi öngörülmektedir. 

“Kitap Kahve” projeleri ile sadece okumaya ve ders çalışmaya yönelik imkânlar 

sunmakla sınırlı kalmayan, canlı bir kültürel ortamın, gençler için bir cazibe merkezinin 

oluşturulması amaçlanmaktadır. Kitap Kahvelerin, okuma ve kütüphane kültürünün 

yaygınlaşması açısından önemli katkılar vereceği düşünülmektedir. 

 

Gençlerin kültürel ve sanatsal gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlayan “Kültür ve 

Sanat” projeleri gençliğin bu alanda ihtiyaç duyduğu faaliyetlerin geliştirilmesini ile 

gençlerin kültürel ve sanatsal faaliyetlerle toplumla bütünleşmelerini desteklemeye 

yöneliktir. Gençlerin kültür ve sanat bilincini, sadece popüler olandan yola çıkarak 

değil, yerel ve evrensel değerler arasında denge gözetilerek ve milli kültürüne 

odaklanarak edinebilmesi; kültürel değerlerimiz, örf ve adetlerimiz, geleneksel sanat 

dallarımız hakkında doğru bilgiye sahip olabilmesi, ülkesine, tarihine, dolayısıyla 

geleceğine sahip çıkacak nesiller yetişmesi açısından büyük önem arz etmektedir. 
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“Yenilikçi Fikirler” projeleri ile gençlerin hayatın her alanında uygulanabilecek yenilikçi 

fikirlerini ortaya koyabilmeleri amaçlanmaktadır. Doğal tarımdan iletişim 

teknolojilerine, bilişim teknolojilerinden sanata, güvenlik teknolojilerinden spora 

gençlerimizin fikirlerinin hayata geçirilmesi amaçlanmaktadır. 

Gençlerimizin, insan ile dünyanın geri kalanı arasında bozulma eğilimi gösteren 

dengenin korunmasına yönelik çabalarına katkı sağlamak amacıyla, “Çevre Bilinci” ve 

“Hayvanların Korunması” başlıkları gelen talepler üzerine tekrar kapsama alınmıştır.  

Bakanlığımızca bu sekiz önemli başlıkta proje destek çağrısına çıkılarak, bir yandan 

gençlerin beklenti ve ihtiyaçlarının karşılanması diğer yandan da toplumun bütününe 

ve dünyaya karşı kendini sorumlu sayan ve bunun için herhangi bir karşılık 

beklemeksizin gayret sunan, sanal gündem ve dünyaların esaretinden uzak, bedenen 

ve ruhen sağlıklı, dinamik ve üretken bir gençliğin yetişmesine katkı sağlanması 

amaçlanmıştır. 
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Bakanlığımız 2021 yılı bütçesinde Sporun Geliştirilmesi ve Desteklenmesi Programı için 

öngörülen ödenek tutarı 2.797.583.000 TL olup bu ödeneğin 2.129.024.000 TL’si Spor 

Altyapısının Geliştirilmesi alt programına, 668.559.000 TL’si ise Sporun ve Sporcuların 

Desteklenmesi alt programına ayrılmıştır. 

Milli Sporcuların Yükseköğrenimine Yönelik Olarak Bakanlığımız ile Vakıf 

Üniversiteleri Arasında İşbirliği Protokolünün İmzalanması  

Ülkemizde nitelikli sporcuların yetişmesine katkı sağlamak, spor dallarında üstün 

başarılı adaylara spor bilimleri dışında farklı kariyer imkanları sunmak ve sporculara 

yükseköğretime geçişlerinde destek olmak amacıyla 28 Kasım 2019 tarihinde 28 vakıf 

üniversitesinin katılımıyla, "Vakıf Üniversitelerinden Türk Sporuna Yükseköğretimde 

Yüzde Yüz Destek" projesi hayata geçirilmiştir.  

 

Bakanlığımız ile 52 vakıf üniversitesi arasında imzalanan mutabakat metni 

doğrultusunda üniversite çağında olan olimpik ve paralimpik branşlarda uluslararası 

müsabakalarda başarılı olan milli sporcularımıza eğitim gördükleri süre boyunca %100 

burs imkanı sağlanmıştır. Bu kapsamda 12.10.2020 tarihi itibariyle, 18 spor 
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federasyonundan 76 milli sporcumuz 26 vakıf üniversitesine yerleşerek %100 burslu 

olarak okumaya hak kazanmıştır. 

 

Yüzme Bilmeyen Kalmasın  

İnsan vücudunun tüm kas ve iskelet yapısının hareket etmesini sağlayan, bunun 

yanında ruh ve zihin sağlığının korunmasında da en faydalı temel spor dallarından olan 

yüzme branşına Bakanlığımızca ayrı bir önem verilmektedir. 
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Bu kapsamda Bakanlığımız havuzlarının daha aktif kullanılması ve öncelikle ilkokul 

öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Oyun Dersinin yüzme öğrenerek değerlendirilmesi 

amacıyla 100 bin çocuğa yüzme öğretilmesi hedeflenerek Yüzme Bilmeyen Kalmasın 

Projesi 19.11.2018 tarihinde hayata geçirilmiştir. 

İlk etapta 2018-2019 sezonunda 65 ilimizde başlatılmış, 6 dönem olarak gerçekleşmiş, 

14 Haziran 2019 tarihi itibarıyla 71 ilimizde uygulamaya konulmuştur. Bu dönemde 

125.231 ilkokul öğrencimize yüzme öğretilmiştir. 

 

1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bakanlığımıza, “Spor faaliyetlerinin 

gelişmesini ve yaygınlaşmasını teşvik edici tedbirler almak.” görevi verilmiştir. Bu 

çerçevede proje kapsamı tüm bireylere yönelik olarak genişletilmiştir. Hız kesmeden 

devam eden faaliyetler ile Ekim 2020 itibarıyla 81 ilimizde toplam 637.135 kişi projeye 

dâhil edilmiştir.  

Ayrıca yüzme havuzu bulunmayan veya yetersiz olan 19 ilimizde kurulan toplam 100 

adet portatif yüzme havuzunda 3 aylık dönemde 35.310 kişiye yüzme öğretilmiştir. 
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Böylelikle yüzme bilmeyen 797.676 vatandaşımıza daha yüzme öğretilmiştir. 

2020 yılı sonuna kadar bir milyon vatandaşımıza yüzme öğretilmesi hedeflenmektedir. 

Salgının olumsuz etkilerine rağmen hedefe ulaşmak için tüm imkanlarımızla 

vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam ediyoruz. 

Önümüzdeki dönemde, Bakanlığımız bünyesinde bulunan yüzme havuzlarına ek olarak, 

kamu kurum ve kuruluşlarına ait havuzlar, özel konut sitelerinde bulunan havuzlar, 

uygun açık su alanları da değerlendirilerek, yerel yönetimler ve kulüplerle yapılacak 

işbirliği çerçevesinde çalışmalar devam edecektir. 

 

On Bin Pota 

Bakanlık olarak lisanslı sporcu sayılarının artırılması, sporun toplumun her kesimine 

yaygınlaştırılması ve sporla ilgili kaynakların etkili şekilde kullanımının sağlanması 

amacı ile uluslararası standartlara uygun, modern mimariye sahip tesisler yapmaktayız. 

Bunun yanı sıra vatandaşlarımızın ikametine en yakın yerde, kolay ulaşabileceği 

tesislerde spor yapabilmesi amacı ile "On Bin Pota Projesi" başlatılmıştır. 
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On Bin Pota projesi kapsamında; asgari 322 m2'lik alanda basketbol, ayak tenisi, 

badminton gibi çok amaçlı aktivitelere uygun spor alanlarında yapılmaktadır.  
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Amacımız her mahallede bir spor alanı yaparak vatandaşlarımızın kolay ulaşabileceği, 

çocuklarının spor yapabileceği alanların inşa edilmesidir. 

Spor Turizmi 

Spor turizmi; ülke ve şehirlerin uluslararası tanıtımı, ekonomik kalkınma, alt yapı 

hizmetlerinin güçlenmesi ve uluslararası rekabet edilebilirlik düzeyinin artması için 

önemli bir araçtır. Gerçekleşecek organizasyonların zaman, mekân ve görsel açıdan 

mükemmeliyeti, ülke imajının turizm alanında da olumlu yönde etkilenmesine sebep 

olacaktır. Aynı zamanda uluslararası medyada tanıtımının yapılmış olması ilerleyen 

dönemlerde ülkeye yönelik ziyaretçi sayısının artmasına sebep olacaktır. Böylelikle ülke 

turizminin 12 aya yayılması ve sürdürülebilirliği için önemli fırsatlar sağlayacaktır.  

Dünyada en çok izlenen ve takip edilen konuların spor müsabakaları ve sporcular 

olduğu dikkate alındığında; ülkemize kamp yapmak amacıyla gelen takımlar ve 

sporcuların milyonları bulan sosyal ağlarda etkileşimleriyle ülkemizin güvenilir ve 

gelişmiş spor turizmi imajının yerleşmesine katkı sağlayacaktır.  

Türkiye coğrafi yapısı ve iklim özelliklerinden dolayı spor turizmi potansiyeli yüksek olan 

ülkeler arasında yer almaktadır. Bu potansiyele rağmen, Türkiye’de spor turizminin 

yapısını ele aldığımızda, yapılan sporlar arasında ağırlıklı olarak futbol ve golfün olduğu 

görülmektedir.  

 

Oysa ki Türkiye dört mevsim spor yapılmasına elverişli iklim koşullarına, deniz, dağ, 

orman, su altı, nehir, göl, kanyon, mağara gibi coğrafi zenginliklere ve alternatif spor 

faaliyetlerine uygun zemine sahiptir.  

Bu çerçevede; Türkiye son yıllarda tesisleşme anlamında gerçekleştirilen en son 

teknolojinin kullanıldığı büyük yatırımları Türk sporuna kazandırmış ve bunun sonucu 
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olarak bu tesislerde birçok uluslararası organizasyona imza atmıştır. Ülkemiz konumu 

ve ekstrem spor branşları için sağladığı doğal mekânlarıyla büyük bir spor turizmi 

potansiyeline sahiptir. Özellikle bisiklet, dağ bisikleti, motosiklet, otomobil sporları, 

dağcılık ve rafting gibi ekstrem sporlar için de uygun destinasyonlar oluşturmaya imkan 

vermektedir. 

 

Öte yandan; büyük bir profesyonel sporcu kitlesini nüfusu içinde barındıran Avrupa 

ülkelerine yakınlığı ve kaliteli uygun konaklama imkânlarının varlığı ile Türkiye spor 

turizminin en önemli iki bileşenine sahip bir ülke olarak değerlendirilmektedir.  

3-9 Ağustos 2019 tarihlerinde Ankara ve Samsun’da gerçekleştirilen 11. Büyükelçiler 

Konferansında "Sağlık ve Spor Turizmi" başlıklı Panele spor turizmi vizyonumuz 

büyükelçilerimizle paylaşılmıştır. 

Diğer yandan, spor turizmi alanında politikaların belirlenmesi ve spor turizminin 

stratejik bir sektör olarak ele alınması amacıyla Resmi Gazete’de yayımlanarak 
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yürürlüğe giren 11. Kalkınma Planı’nda (2019-2023) spor turizmi Türkiye’nin ana 

politika alanlarından biri haline gelmiş ve konuyla ilgili yürütülecek çalışmalar 

Bakanlığımıza görev olarak tevdi edilmiştir. Üst bir politika belgesinde spor turizmine 

yapılan bu güçlü vurgu, bu alanın gelişmesinde ve bölgesel gelişmişlik düzeyine 

yapacağı katkılarda itici bir faktör olacaktır. 

Türkiye’deki spor turizminin mevcut durumunun değerlendirilmesi ve geleceğe yönelik 

ulusal bir spor turizm politikasının oluşturulması bakımından kamu kurum ve 

kuruluşları, spor ve turizm sektörü temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, akademik 

camianın katılımı ile birlikte Türkiye Spor Turizmi Çalıştayı 10-13 Kasım 2019 tarihleri 

arasında Antalya’da gerçekleştirilmiştir. 6 ayrı komisyonda 160 katılımcının toplamda 

126 saatlik çalışması sonucunda 253 tavsiye kararı elde edilmiştir.  

 

Elde edilen bu tavsiye kararları Bakanlığımız çalışanları ile spor federasyonlarının 

tamamının görüşüne sunulduktan sonra tüm tavsiye kararlarının ve toplanan 

görüşlerin analiz çalışması titizlikle yürütülmüştür. Yapılan analiz sonucunda kararlar 

bir araya getirilerek somut eylemlere dönüştürülmüştür.  

İlgili ve paydaş kuruluşlar ile yapılan çalışmalar neticesinde Spor Turizmi Eylem planı 

oluşturulmuştur. 
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Dünya spor turizm pastasından daha fazla pay almak ve ülkemizi bir spor turizm 

destinasyonu olarak konumlandırmak amacıyla Türkiye’nin sporda marka ülke 

olmasına katkı sağlayacak iletişim ve pazarlama çalışmaları tüm hızıyla devam 

etmektedir.  

HESTOUREX 

Ülkemizin sağlık, spor ve alternatif turizm altyapısını ve kapasitesini tüm dünyaya 

tanıtmak, işbirliği ve yeni iş anlaşmalarının yapılmasını sağlayarak yurdumuzun katma 

değeri yüksek hizmet ihracatına katkıda bulunmak amacıyla, ilki 2017 yılında 

düzenlenen HESTOUREX, 2018 yılından itibaren Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı 

himayelerine alınmıştır. 2019 yılında spor turizmi teması ile gerçekleştirilen fuara ilk 

kez, Bakanlığımızın 30 ayrı federasyonu ile birlikte katılım sağlanmış olup yurt dışından 

davet edilen federasyonlar ve spor temsilcileriyle anlaşmalar yapılmıştır. Hestourex 

fuarının 4 üncüsü Covid-19 sebebiyle ertelenmiş olup 1-3 Nisan 2021 tarihinde 

gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 
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Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı  

Sporun tüm bileşenlerinin bir araya getirildiği çalıştay ile Türk sporunun mevcut 

sorunlarının ve çözümüne yönelik önerilerin tespiti amaçlanmıştır.  

 

Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı 13 Ocak 2020 tarihinde 123 futbol 

kulübünden 145 başkan/başkan vekili ve yönetici, Federasyonlardan 137 

başkan/başkan vekili ve yönetici, Bakanlığımız bürokratlarından ve personelinden 66 

kişi olmak üzere toplamda 350 kişinin katılımıyla Ankara’da gerçekleşmiştir.  

Türkiye Futbol Federasyonu, kulüp birlikleri ve profesyonel liglerde yer alan 

kulüplerimizi temsilen 301 katılımcı ile 13-15 Ocak tarihleri arasında Ankara’da 

gerçekleştirilmiştir. Oturumlarda, Türk futbolunun mevcut sorunları ve çözüm önerileri 

ele alınmıştır. 

13-15 Ocak tarihlerinde; 

 Türk Sporunda Gelecek Stratejileri,  

 Türk Sporunda Mali Sorunlar ve Çözüm Önerileri, 

 Sportif Sorunlara Çözüm Önerileri ve Türk Sporunda Marka Yönetimi,  

 Spor Kulüplerinin Hukuki yapısı başlıklarında 5 ayrı salonda 22 saat olmak üzere 

toplam 110 saatlik oturumlar gerçekleştirilmiştir. 



      

   

  

  148 

 

15-17 Ocak tarihlerinde;  

 Federasyonların Hukuki Sorunları ve Çözüm Önerileri,  

 Türk Sporunda Gelecek Stratejileri,  

 Türk Sporunda Mali Sorunlar ve Çözüm Önerileri,  

 Sportif Sorunlara Çözüm Önerileri, 

 Türk Sporunda Marka Yönetimi başlıklarında 2 ayrı salonda 20 saatlik olmak 

üzere toplam 40 saatlik oturumlar gerçekleştirilmiştir. 
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Avrupa Konseyi Genişletilmiş Kısmî Spor Anlaşması  Türkiye’nin Üyeliği  

Avrupa Konseyi Genişletilmiş Kısmî Spor Anlaşması 

(EPAS); Avrupa Konseyine üye devletlerin işbirliğinde 

belirli standartların kabul edilmesi ve uygulanması 

aracılığıyla spor politikalarının geliştirilmesi, spor 

mevzuatının iyileştirilmesi ve sporu daha etik, daha 

içermesi ve güvenli kılmak doğrultusunda daha iyi bir 

yönetişim sağlanması amaçlarıyla uygulanmaktadır. 

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Kararı ile tesis 

edilmesi onaylanan Gözden Geçirilmiş Statüye Tabi 

Olan EPAS’a (Avrupa Konseyi Genişletilmiş Kısmî Spor 

Anlaşması) katılmamıza dair Karar 20 Temmuz 2019 tarih ve 30837 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanmış, gerekli onay ve kabul işlemlerinin tamamlanmasının 

neticesinde EPAS, Ülkemiz bakımından 28.01.2020 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir. 

İthal Spor Malzemelerinin Yerlileştirilmesi    

Yurtdışında üretimi yapılan spor malzemelerinin, ülkemizde prototiplerinin hazırlanıp 

üretiminin yapılarak ihtiyacın ithalat yerine yerli üretimden karşılanması, yerli üretimle 

birlikte ithal zorunluluğundan sıyrılarak döviz tasarrufunda bulunulması amacıyla 

Bakanlığımızca sporun yaygınlaştırılması, ithal malzeme yerine daha düşük fiyatlarla 

ihtiyaç duyulan spor malzemelerinin yerli kaynaklardan temini ve uzun vadede dünya 

piyasalarına ihracatının da ülkemizde yapılabilmesini sağlamak için “İthal Spor 

Malzemelerinin Yerlileştirilmesi” projesi uygulamaya konulmuştur. 

İlk aşamada modern pentatlon silahının ve hedef sistemlerinin prototiplerinin 

üretilmesi için araştırma ve geliştirme çalışmaları kapsamında ihale süreci 

başlatılmıştır. İhale ve ar-ge süreçlerinin ardından seri üretime geçilmesi, ihtiyacın yerli 

üretimden karşılanması ve üretilen malzemelerin ihraç ürünü haline dönüştürülmesi 

hedeflenmektedir. 

Sporun, tabana daha fazla yaygınlaştırmak üzere; farklı branşlarda da ithal spor 

malzemelerinin yerlileştirilmesine yönelik ar-ge çalışmaları artarak devam edecektir. 
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Yatırımlar  

Bakanlığımız ülkemiz genelinde; stadyumlar, yüzme havuzları, futbol sahaları, gençlik 

merkezleri, spor salonları, atletizm pistleri ve benzeri gençlik ve spor tesislerinin 

yapımını, mevcut tesislerin bakım, onarım ve modernizasyonlarını gerçekleştirmekte, 

bununla birlikte sahipliğini üstlendiği çeşitli uluslararası spor organizasyonlarında 

kullanılmak üzere spor tesisleri yapmaktadır. 

 

Güngören Spor Kompleksi 

Güngören Spor Kompleksi 
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Bakanlığımıza 2020 yılında gençlik ve spor tesisi yapımları için 359.000.000 TL başlangıç 

ödeneği tahsis edilmiş olup yıl içinde eklenen ödeneklerle birlikte toplam yatırım 

bütçesi 649.871.888 TL'ye ulaşmıştır. 

 

2002-2020 yılları arasında yatırım programında toplam 2.199 adet gençlik ve spor tesisi 

projesi yer almıştır. Bu projeler: 

 69 adet stadyum, 

 532 adet spor salonu, 

 341 adet gençlik merkezi, 

 770 adet futbol sahası, 

 128 adet yüzme havuzu, 

 44 adet atletizm pisti, 

 315 adet diğer tesisler. 

2020 yılı itibarı ile 

 108 adet projenin yapımı, 

 30 adet tesisin ihale çalışmaları, 

 33 adet projenin arsa tahsisi ve proje çalışmaları devam etmektedir. 

İzmir Göztepe Stadyumu 
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Bu çerçevede; İstanbul Burhan Felek Atletizm Pisti, İstanbul Güngören Spor Kompleksi, 

İstanbul Bahçelievler Spor Kompleksi, Gaziantep Olimpik Yüzme Havuzu, Balıkesir 

Olimpik Yüzme Havuzu, Malatya Olimpik Yüzme Havuzu gibi büyük ölçekli pek çok proje 

tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur. Öte yandan 2020 yılı sonu 

itibarıyla 47 adet spor ve gençlik tesisi tamamlanmış olunacaktır.  

Burhan Felek Spor Kompleksi 

Bitlis Tatvan Gençlik Merkezi 
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Ayrıca; 3.265 adet mahalle tipi futbol, voleybol, basketbol sahasından 2.513 adedi 

tamamlanarak hizmete sunulmuştur. 752 adet mahalle tipi spor tesisinin ise yapım 

çalışmaları devam etmektedir.  

Bununla birlikte; Bakanlığımıza ait 39 adet stadyum projesinden 30 tanesi yapımı 

tamamlanarak hizmete açılmış, 9 tanesi yapım aşamasındadır.  

Yapımı tamamlanarak hizmete açılan stadyumlar: 

1. Adana (33.000 seyirci kapasiteli) 

2. Afyonkarahisar (15.000 seyirci kapasiteli) 

3. Alanya (10.000 seyirci kapasiteli) 

4. Ankara Eryaman (20.622 seyirci kapasiteli) 

5. Antalya (33.000 seyirci kapasiteli) 

6. Batman (15.000 seyirci kapasiteli) 

7. Bursa (40.000 seyirci kapasiteli) 

8. Çorum (15.000 seyirci kapasiteli) 

9. Diyarbakır (33.000 seyirci kapasiteli) 

10. Erzurum (21.000 seyirci kapasiteli) 

11. Eskişehir (33.000 seyirci kapasiteli) 

12. Gaziantep (33.000 seyirci kapasiteli) 

13. İstanbul Olimpiyat (70.000 seyirci kapasiteli) 

Gaziantep Olimpik Yüzme havuzu 
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14. İzmir Atatürk (51.295 seyirci kapasiteli)  

15. İzmir Göztepe (20.000 seyirci kapasiteli) 

16. Kayseri (32.000 seyirci kapasiteli) 

17. Kocaeli (33.000 seyirci kapasiteli) 

18. Konya (42.000 seyirci kapasiteli) 

19. Malatya (27.000 seyirci kapasiteli) 

20. Manisa-Akhisar (12.000 seyirci kapasiteli) 

21. Manisa (16.500 seyirci kapasiteli) 

22. Mersin (25.000 seyirci kapasiteli) 

23. Rize (15.000 seyirci kapasiteli) 

24. Sakarya (25.000 seyirci kapasiteli) 

25. Samsun (33.000 seyirci kapasiteli) 

26. Sivas (25.000 seyirci kapasiteli) 

27. Şanlıurfa (30.000 seyirci kapasiteli)  

28. Trabzon (41.000 seyirci kapasiteli) 

29. Türk Telekom (52.650 seyirci kapasiteli) 

30. Vodafone Park (41.903 seyirci kapasiteli) 

  

Adana Stadyumu 



      

   

  

  155 

Yapımı devam eden stadyumlar: 

1. Elazığ (23.000 seyirci kapasiteli) 

2. Erzincan (15.000 seyirci kapasiteli) 

3. Giresun (20.000 seyirci kapasiteli) 

4. Hatay (25.000 seyirci kapasiteli) 

5. İzmir-Alsancak (14.000 seyirci kapasiteli) 

6. Karaman (15.000 seyirci kapasiteli) 

7. Manisa-Turgutlu (10.000 seyirci kapasiteli) 

8. Ordu (20.000 seyirci kapasiteli) 

9. Sinop (8.000 seyirci kapasiteli) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu stadyumlardan;  

Mülkiyeti Bakanlığımıza ait ve üzerinde tesislerimizin bulunduğu taşınmazların TOKİ'ye 

devri karşılığında Bakanlığımız ile TOKİ arasında imzalanan protokol kapsamında 18 ilde 

toplam 19 adet stadyum,  

Taşınmaz devri karşılığı spor tesisi yaptırılması amaçlı belediyelerle yapılan protokoller 

kapsamında 5 adet stadyum,  

Bakanlığımız bütçesinde yer alan ödeneklerle yapılan 17 adet stadyum bulunmaktadır.  

Hatay Stadyumu 
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Bakım ve Onarımlar 

2020 yılı içinde mevcut tesislerimizle ilgili çok sayıda bakım-onarım ve güçlendirme 

çalışması yapılmış ve yapılmaya devam edilmektedir. 81 ilimizdeki tesisleri kapsayan 

büyük bir bakım-onarım hamlesi yapılmıştır. Bu kapsamda; yurt binaları, gençlik 

merkezi, spor salonları, atletizm pistleri, yüzme havuzları, stadyumlar ve diğer 

tesislerimiz yer almaktadır. 

 

  

Sivas Olimpik Yüzme Havuzu 

Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi 
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Mevcut tesislerimizin ekonomik kullanım ömrü ortalama 50 yıl olup her 15-20 yılda bir 

büyük bakım-onarım ihtiyacı doğmaktadır. 

Bakım-onarımları zorunlu olan mevcut tesislerin yıkılıp yeni tesislerin yapılması yerine 

bu tesislerin bakım-onarım kapsamına alınmasıyla yeniden yapım maliyetinden 

yaklaşık %50 oranında, işletme maliyetinden de yaklaşık %30 oranında bir tasarruf 

sağlanacaktır. 

2020 yılı Kasım ayına kadar 263 adet spor tesisine toplam proje maliyeti 297.437.378 

TL olan bakım onarım çalışması yapılmaktadır. 

296 adet yurt binasına toplam proje maliyeti 153.370.350 TL olan bakım onarım 

çalışması yapılmaktadır.  

Toplamda proje maliyeti 450.807.728 TL olan bakım onarım çalışmaları devam 

etmektedir. 

Hedefimiz yeni tesisler... 

2021 yılının öncelikli hedefi, yatırım programında yer alan projelerin yapımını hızla 

tamamlamaktır. 

Ayrıca 2020 yılı içinde mevcut tesislerimizle ilgili çok sayıda bakım-onarım ve 

güçlendirme çalışması yapılmış, yapılmaya devam edilmektedir.  

 

  

Kastamonu Yolkonak Gençlik Kampı 
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Sportif Altyapı ve Başarı  

Milletimizin spor yapması, sporda ülkemizin uluslararası alanda kazandığı başarıların 

artması ve başarılı sporcuların desteklenmesi yönünde yapılan çalışmalar devam 

etmektedir.  

 

 

3.468.508 

8.279.571 

9.425.741 

8.611.120 
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Yürütülen yoğun çalışmalar neticesinde 2002 yılında 278.047 olan lisanslı sporcu sayısı 

2020 yılı Kasım ayı itibarıyla salgın sürecine rağmen 8.611.120 olarak gerçekleşmiştir.  

Bununla birlikte; engelli sporcu sayısı da 2002 yılında 2.763 iken, Kasım 2020’de 

44.655’e ulaşmıştır. 

Ayrıca Covid-19 salgınına rağmen faal sporcu sayısı da yaklaşık 4 milyona ulaşmıştır. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Antrenör Eğitimleri  

Spor eğitiminde temel amaç, tüm vatandaşlarımızın düzenli spor yapma alışkanlığı 

kazanmalarını sağlamak ve sporda yetenekli çocuk ve gençleri olimpik anlayışla üst 

düzeyde elit sporcular olarak yetiştirmektir. Sporun insan ve toplum sağlığı üzerindeki 

vazgeçilmez rolü göz önüne alındığında spor branşları itibarıyla antrenör sayılarının da 

artması önemli görülmektedir. 

Bu doğrultuda; Bakanlığımız, spor kulüpleri, diğer kurum ve kuruluşların ihtiyaçları da 

göz önünde bulundurularak federasyonlarımızla işbirliği içerisinde antrenör kursları 

düzenlenmektedir. 

205.955 

1.567.091 

4.426.032 
4.606.600 

3.948.383 
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2020 yılında dünyamızı ve ülkemizi etkisi altına alan salgın nedeniyle antrenör 

sayılarında istenen seviyede artış sağlanamamıştır. 

Bakanlığımızın kurulmasından itibaren artan sporcu sayısının yanında, antrenör 

sayısının da artırılması amacıyla açılan kurs ve yapılan denklik işlemleri sonucunda;  

  

18.674 

155.917 

226.802 

253.396 

251.799 
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2002 yılında 18.674 olan antrenör sayısı, 2019 yılında 246.774’e, 2020 yılı Kasım ayı 

itibarıyla 64 spor federasyonu bünyesinde faaliyet gösteren 140 farklı spor dalında 

251.799’a ulaşmıştır. Söz konusu sayının kademeler itibarıyla dağılımı 1. kademede 

198.151, 2. kademe 36.259, 3. kademe 14.653, 4.kademe 1.771 ve 5. kademede 965 

olarak gerçekleşmiştir. 

Bakanlığımız bünyesinde 2020 yılı Kasım ayı itibariyle 74 branşta 4.412 antrenör 

istihdam edilmektedir. Bu antrenörlerin kademeler itibarıyla dağılımı 2. Kademe 1.784 

3.kademe 2.137, 4. Kademe 303 ve 5. Kademe 115 olarak gerçekleşmiştir.  

Söz konusu antrenörlerin yanı sıra 73 futbol antrenörü de Bakanlığımız bünyesinde 

istihdam edilmektedir. 

 

 

 

Kurslar ve Seminerler 

Uluslararası federasyonlar tarafından yapılan değişiklikler ile çalışma programlarında 

uygulanacak en son tekniklerin teorik anlatım ve pratik uygulamaları hakkında 

bilgilendirilmeleri amacıyla federasyon başkanlıkları ile işbirliği içerisinde antrenör 

gelişim seminerleri düzenlenmektedir.  

Ancak 2020 yılında dünyada ve ülkemizde devam eden Covid-19 salgını nedeniyle 

Bakanlığımız bünyesinde istihdam edilen tüm antrenörlere uzaktan eğitim modeliyle 

çevrimiçi eğitim çalışmaları başlatılmıştır. Bu eğitimler antrenör eğitim programının 

temel eğitim bölümü ile uygulama eğitimi bölümünü kapsayacaktır. Çevrimiçi temel 

eğitim semineri spor bilimleri alanında çalışan akademisyenler işbirliği ile, çevrimiçi 
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uygulama eğitimi semineri ise ilgili spor dalı federasyonları işbirliği ile 

gerçekleştirilecektir. 

 

Antrenör Temel Eğitim Programı  

Antrenörlerin gelişimine katkı sağlamak ve çalışmalarına bilimin ışığı altında rehberlik 

etmek amacıyla 14 Aralık 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 

giren Antrenör Eğitimi Yönetmeliğine göre Antrenör Eğitim Sistemi Temel (Teorik) ve 

Uygulama Eğitimi olarak 2 aşamalı yapılmaya başlanmıştır. 
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Temel eğitim uzaktan eğitim modeli ile Anadolu Üniversitesi ile imzalanan protokol 

kapsamında Açıköğretim Fakültesi bünyesinde yürütülecektir.  

Temel eğitim sisteminde uzaktan eğitim modeli ile 5 farklı modülden (Spor ve Sağlık 

Bilimleri, Antrenman ve Hareket Bilimleri, Spor Yönetimi, Sporda Öğrenme ve 

Öğretme,  Sporda Psiko-Sosyal Alanlar) oluşan 5 kitap, 5 antrenörlük kademesi için 

toplam 24 kitap hazırlanmıştır. Kitap hazırlama sürecinde Spor Bilimleri alanında eğitim 

veren farklı üniversitelerden 121 akademisyen bölüm yazarı, 24 akademisyen kitap 

editörü 5 akademisyen ise baş editör olarak görev almıştır. Spor Bilimleri alanında 

hazırlanan bu 24 kitap şimdiye kadar hazırlanan en önemli referans kaynak niteliğinde 

görülmektedir.  

Temel eğitime katılacak adaylar her kademe için aynı modüllerden farklı kitap setinden 

yararlanacaklardır. Temel eğitimde uzmanlar tarafından hazırlanan kitapların yanı sıra 

yazılı, işitsel ve görsel olarak tüm e-öğrenme materyalleri adayların hizmetine 

sunulmuştur. 

Antrenörlük mesleğine adım atmak isteyenlerin ve mevcut antrenör belgesinin 

kademesini yükseltmek isteyenlerden muafiyet hakkı bulunmayanların başvurularının 

alınmasına müteakip eğitime 14 Eylül 2020 tarihinde başlanmıştır.  
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Bu kapsamda; 

 1. Kademe Temel Eğitim : 8.029 

 2. Kademe Temel Eğitim : 4.090 

 3. Kademe Temel Eğitim : 1.134 

 4. Kademe Temel Eğitim :  554 

 5. Kademe Temel Eğitim :  125     

olmak üzere 13.932 kişiye eğitim verilmeye devam edilmektedir. 

Temel eğitim programında başarılı olan adaylar sertifika alarak ilgili federasyonca 

açılacak olan uygulama eğitimine katılmaya hak kazanacaklardır. Federasyon 

başkanlıklarınca açılacak olan uygulama eğitimi ve sınavına katılarak başarılı olan kişiler 

ise antrenör belgelerini alabileceklerdir. 

Spor Masörü ve Spor Kondiyosneri  

Ulusal ve uluslararası müsabakalara katılan sporcularımızın müsabaka öncesi ve 

sonrasında olabilecek spor sakatlıklarını asgariye indirmek, il spor merkezleri, özel spor 

salonları ile spor kulüplerinde, rekreasyon ve sportif amaçlı faaliyetlerde görev yapmak 

üzere spor masörü yetiştirme kursları Bakanlığımızca düzenlenmektedir. 
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Bununla birlikte; sporcuların performans ve biyomotor yetilerinin geliştirilmesi ve takip 

edilmesi konusunda görev alacak kondisyonerlerin eğitimleri de Bakanlığımız 

tarafından gerçekleştirilmektedir. 

Yapılan çalışmalar neticesinde spor masörü ve spor kondisyoner sayımız 7 bini aşmıştır. 

Antrenman Takip Sistemi ve Spor Kart 

Bakanlığımız bünyesinde istihdam edilen antrenörlerin günlük, haftalık, aylık ve yıllık 

antrenman programları, antrenman ve ders bilgileri, sporcuların antrenmanlara 

katılımı, çalıştığı ve antrenman yaptığı tesislerin takibi Spor Bilgi Sistemi üzerinden 

yapılmaktadır. Spor Kart projesinin devreye girmesiyle ülke genelindeki tüm 

antrenörlerimizin antrenman takipleri, sporcuların antrenman durumları, tesislerin 

kullanım durumları, spor alanında tüm paydaşlara koordinasyon bu sistem üzerinden 

yapılması hedeflenmektedir. 

Okul Spor Faaliyetleri 

2010-2011 eğitim öğretim yılında 21 branşta düzenlenirken 2019-2020 eğitim öğretim 

yılında 60 branşta düzenlenir hale gelmiştir. 

Okul spor faaliyetlerine katılan öğrenci sporcu sayısı, 2011-2012 sezonunda 532.417, 

2012-2013 sezonunda 687.145, 2013-2014 sezonunda 1.053.363, 2014-2015 

sezonunda 1.077.313, 2015-2016 sezonunda 1.569.228, 2016-2017 sezonunda 

2.225.946, 2017-2018 sezonunda 2.214.651, 2018-2019 sezonunda 2.391.900 ve 2019-

2020 sezonunda salgın nedeni ile 1.308.814 olmuştur. 2023 yılında ise 5 milyon 

öğrenci-sporcuya ulaşılması hedeflenmektedir. 

Okul spor faaliyetlerine yapılan harcama miktarı, 2012 yılında 21.500.000 TL, 2013 

yılında 28.301.000 TL, 2014 yılında 31.872.500 TL, 2015 yılında 39.700.000 TL, 2016 

yılında 53.329.088 TL,  2017 yılında 60.894.192 TL, 2018 yılında 63.126.081 TL, 2019 

yılında 58.000.000 TL ve 2020 yılında salgın nedeniyle 46.401.766 TL olarak 

gerçekleşmiştir.  
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Okul Spor Faaliyetlerinin daha verimli hale getirilmesi ve veri tabanının oluşturulması 

amacıyla 2018-2019 eğitim öğretim yılından itibaren Spor Bilgi Sistemine Okul Sporları 

Modülü entegre edilmiş ve 81 Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye genelindeki tüm 

örgün eğitim ve yaygın eğitim kurumlarının internet üzerinden kullanabildiği şekilde 

hizmete konulmuştur. Bu tarihten itibaren her eğitim-öğretim yılında spor dalı katılım, 

sporcu öğrenci lisansı, il dışı oluru, sonuç bildirim ekranları gibi birçok raporlamanın söz 

konusu modülden elde edilebilmesi sağlanmıştır. 

532.417 

2.214.651 

2.391.900 

1.308.814 
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Bakanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın gerçekleştirdiği ortak çalışma neticesinde ilk 

ve ortaöğretim çağındaki sporcu öğrencilerin, sportif başarılar elde etmeleri halinde 

özel öğretim kurumlarında ücretsiz okuma hakkından faydalanabilmeleri sağlanmıştır. 

Sportif Yetenek Taraması  

Bakanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü 

kapsamında 8-10 yaş grubu çocuklarımızın spora yönlendirilmesi amacıyla Sportif 

Yetenek Taraması projesi hayata geçirilmiştir. 

Bu programın amacı; 

 Sağlıklı ve hareketli bir yaşamın gereği olarak toplumda spor yapma kültürünün 

yerleştirilmesi,  

 Sporun geniş kitlelere yaygınlaştırılmasıyla çocuk ve gençlere sporu sevdirerek 

onların sporla tanıştırılması,  

 Spora başlama yaşında bulunan yetenekli çocukları tespit ederek spor 

branşlarına yönlendirilmesi ve üst düzey sporcu olarak yetiştirilmelerinin 

sağlanmasıdır. 

Sportif Yetenek Taraması ile birlikte illerimizin sportif profilleri çocukların branş 

yatkınlık özelliklerine göre yeniden oluşturulacaktır. Bu sayede tesis, insan kaynağı ve 

diğer tüm sportif yatırımların güncellenerek yönlendirilmesi hedeflenmektedir. 

Türkiye’nin yaş gruplarına göre sportif norm çalışması başlatılmıştır. 

Bu program ile her eğitim öğretim yılı içerisinde ülke çapında yaklaşık 14.578 ilkokulda, 

1.300.000 3. Sınıf öğrencisi sporla tanıştırılmaktadır.  
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Program süreçleri;  

 Temel testler (antropometrik ve motorik özelliklere ait ölçümler), 

 Temel hareket becerileri ve spor becerileri eğitimi, 

 Kapsamlı testler ve spor branşına yönlendirme, 

 Spor dalı eğitimleri (2-4 yıl), 

 İleri düzey sporcu eğitimleri ve performans süreçlerinden oluşmaktadır. 

Programın ilk aşamasında temel testler ile taramaya katılan çocuklarımızın spora olan 

yatkınlıkları değerlendirilmektedir. Değerlendirme sonucunda Türkiye sıralamasında ilk 

%10’luk dilime giren çocuklarımıza 12 ay süren Sporcu Eğitimi ve Gelişimi Programı 

uygulanmaktadır.  

Çocuklarımız bu eğitim ve gelişim programı sonunda branşa özgü testlerin de yer aldığı 

kapsamlı testlerden geçerek branş eğitimlerine yönlendirilmektedir. Branş eğitimleri 2 

ila 4 yıl sürecektir.  
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Branş eğitimlerini tamamlayan çocuklarımız ileri düzey branş eğitimleri alacaklardır. Bu 

aşamaya gelen çocuklarımıza düzenli olarak performans testleri uygulanacaktır.  

Bu sürecin sonunda hedeflenen, içinde 4.000 sporcunun yer alacağı elit sporcu 

havuzunun devamlılığının sağlanmasıdır.  

 

Sportif Yetenek Taraması sürecinde 81 ilimizde; 1.350 öğretmen ve 1.495 Bakanlık 

personelimizden oluşan 135 uzman ekip görev almaktadır. 

Sportif Yetenek Taramasına katılan çocuklarımızın ölçüm değerlerini içeren spor 

karnesi e-devlet üzerinden öğrenci velilerimiz tarafından görüntülenebilmektedir. 

Yine bu program kapsamında yer alan engelli bireylerin spora yönlendirilmeleri 

amacıyla engel durumlarına göre sınıflandırılmaları da planlanmaktadır. 

Oyunla Hareket Eğitimi (Fiziksel Okuryazarlık)  

Programın hedefleri arasında yer alan daha erken yaş grubunda çocukların spora 

yönlendirilmesi ve sağlıklı yaşama özendirilmesi amacıyla okul öncesi 0-3 yaş ve 3-6 yaş 
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grubunu kapsayan oyunla eğitim, temel hareket becerileri ve temel spor becerilerine 

yönelik çalışmalar projelendirilmiştir. 

Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan iş birliği protokolü kapsamında bu yaş grubuna 

yönelik Sporla Temel Hareket Becerileri Eğitimine yönelik müfredat çalışmalarına 

başlanmıştır. 

Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Çalışmaları  

2017-2018 Eğitim Öğretim Grubu  

2017-2018 eğitim-öğretim döneminde 81 

il, 922 ilçe ve 9.527 okulda 423.557 

öğrencimizin katılımı ile sportif yetenek 

tarama faaliyetleri gerçekleştirilmiş olup 

46.884 seçilen öğrencimizden 10.204’ü 

eğitimlere devam etmektedir.  

Öğrencilere temel motorik testler, 

koordinasyon testi, dayanıklılık testi, denge 

testi, reaksiyon zamanı testi 

uygulanmaktadır. Testlerin yeni eğitim-

öğretim yılının başlamasıyla 

tamamlanmasının ardından Bilim Kurulu ve 

Merkez Yürütme Kurulu tarafından seçilen çocuklarımızın spor dalı yönlendirmesi 

yapılarak eğitimlerine başlanacaktır. 

2018-2019 Eğitim Öğretim Grubu 

2018-2019 eğitim-öğretim döneminde 81 il, 922 ilçe ve 14.578 okulda 802.846 

öğrencimizin katılımı ile sportif yetenek tarama faaliyetleri gerçekleştirilmiş olup 

102.280 seçilen öğrencimizden 47.506’sı eğitimlere devam etmektedir. 
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Söz konusu çocuklarımızın 1. Modül Temel Spor Eğitimleri tamamlanmış 1. Ara Testleri 

gerçekleştirilmiş ve 2. Modül Temel Spor Eğitimlerine yeni eğitim-öğretim yılında 

devam edilecektir. 

2019-2020 Eğitim Öğretim Grubu 

02.03.2020 tarihinde 1.310.000 öğrencimizin temel motorik testlerine başlanmış ancak 

Covid-19 salgını nedeniyle ara verilmiştir. Test ve ölçümlerinin yeni eğitim-öğretim 

yılının başlamasıyla yapılması planlanmaktadır. Faaliyetlerimizin yeniden başladığı 

dönemde testlerin sona ermesinin ardından Bilim Kurulu ve Merkez Yürütme Kurulu 

tarafından eğitimlere katılacak çocuklar belirlenerek temel spor eğitimlerine 

başlanacaktır. 
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Erken Yaşta Judo ve Jimnastik Projesi  

Ana okulları ve ilkokullarda okuyan çocuklarımız, okullarının içinde oluşturduğumuz 

judo ve jimnastik alanları ile erken yaşta sporla tanıştırılmaktadır. 

Judo branşında pilot olarak 20 ilde 23 okulda, anaokulu ve ilkokul öğrencilerinden 

oluşan toplamda 7.374 çocuğumuzun okul ortamında spor yapmaları sağlanmıştır.  

 

Proje ile çocuklarda disiplin, kendine güven ve arkadaşına saygı duygularının olumlu 

yönde gelişmesi sağlanmaktadır.  

Bu projenin bir versiyonu olarak anaokullarında temel jimnastik projesi 15 ilimizde pilot 

olarak uygulanmaya başlayacaktır.  

Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak yürüttüğümüz bu proje sayesinde sporu anaokullarına 

kadar indirip, çocuklarımıza spor kültürünü ve alışkanlıklarını erken yaşta kazandırmayı 

hedefliyoruz. 
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Projenin, yeni branşlar da eklenerek 2021 yılında 81 ilimizde uygulanması 

planlanmaktadır. 
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Covid-19 Salgını  Sürecinde Gerçekleştirilen  Faaliyetler 

Covid-19 salgını döneminde Bakanlığımız spor faaliyetlerinin bir kısmı online 

platformlarda gerçekleştirilmiştir. 

Bu faaliyetlerden bazıları: 

 İllerimizde eğitimler uzaktan eğitim aracılığıyla antrenörlerimiz eşliğinde 

yaklaşık 110.000 öğrencimizin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.   

 8-12 yaş grubu tüm çocuklarımız için özel olarak hazırlanan, evde kendi başlarına 

yapabilecekleri, içerisinde eğitsel oyunlar, güç, esneklik, denge ve 

koordinasyonlarını dinç tutacak egzersizlerin yer aldığı #YeteneğiniKeşfet 

programı 44 bölüm halinde tamamlanarak TRTSpor 2 kanalında yayınlanmıştır. 

Verilen bu eğitimlerle çocuklarımızın fiziksel hareketlilikleri korunarak, doğru 

beslenme alışkanlıkları hakkında bilgi verilerek psikolojik destek sağlanması 

hedeflenmiştir. Ayrıca sosyal medya araçları ve interaktif programlar ile 

antrenörler ve grup arkadaşlarından uzaklaşmadan, sosyal iletişimlerini 

kaybetmeden temel antrenmanlarına devam etmeleri sağlanmıştır. 

 #EvdeYetenekVar sloganıyla sporcularımızın evlerinde yaptıkları antrenman 

videoları sosyal medya sayfalarımızda paylaşılarak çalışmaları desteklenmiştir. 
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  “Ailemin Yaşam Koçuyum” sloganıyla sporcularımızın sadece kendi başlarına 

değil aileleriyle birlikte spor yapmaları teşvik edilmiştir. 

 Covid-19 salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek,  

sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis 

edebilmek amacıyla evlerinde hareketsiz kalan vatandaşlarımızın fiziksel etkinlik 

yapmaları için online platformlarda çeşitli sportif aktiviteler ve sağlıklı yaşam 

kursları verilmiştir. Spor psikologlarının psikolojik danışmanlık eğitimleri de 

çalışmaya dahil edilmiş ve eğitim programları tüm illerimizde 

gerçekleştirilmiştir. 

 Covid-19 salgını sürecinde sokağa çıkma yasağı uygulanan günlerde 

antrenmanlarını aksatmamak amacıyla 461 olimpik ve paralimpik sporcu ve 

antrenörlerimize İçişleri Bakanlığından gerekli izinler alınmıştır. Ayrıca Seyahat 

kısıtlaması olan illerde antrenmanlarını sürdürmek isteyen 96 olimpik ve 

paralimpik sporcularımıza seyahat izinleri alınmıştır. 

 2021 Yaz ve 2022 Kış Olimpiyat ve Paralimpik Oyunlarına hazırlanan olimpik ve 

paralimpik havuzda bulunan sporcularımızın koronavirüs tedbirlerine ve sosyal 

mesafe kurallarına uymak kaydıyla tüm açık ve kapalı tesislerimizde antrenman 

yapabilme imkanı sağlanmıştır. 
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Üniversiteler Ligi  (ÜNİLİG)  

Ülkemizin dört bir yanındaki üniversite öğrencilerini kaynaştırmak ve spor kültürünü 

bir yaşam biçimi haline getirmek amacıyla düzenlenen ÜNİLİG kurulduğu günden bu 

yana binlerce gence sporun güzelliklerini yaşatan bir etkinlik olmuştur. 

ÜNİLİG üniversitelerin erkekler ve kadınlar kategorisindeki takımlarından oluşan, 

katılımcıların sadece sportif değil, sosyal ve kültürel gelişimlerine de katkı sağlaması 

gözetilen, grup müsabakaları/deplasmanlı lig ve Türkiye birincilikleri formatlarına göre 

16 branşta (basketbol 3x3, buz hokeyi, crossminton, curling, dragon bot, hentbol, 
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hokey, kayak (kuzey disiplini), korfbol, korumalı futbol, kürek, modern pentatlon (lazer 

run), ragbi, salon futbolu, su topu, voleybol) düzenlenen bir spor organizasyonudur. 

2012 yılında başlayan ve 2018-2020 yıllarında üniversite öğrencileri arasında 

Bakanlığımızca düzenlenen ÜNİLİG müsabakalarına 16 branşta toplam 12.371 öğrenci 

katılmıştır. 

Anadolu Yıldızlar Ligi  

Sporun tabana yaygınlaştırılması, daha fazla müsabakanın yapılması, kulüplere ve milli 

takımlara alt yapı oluşturulması, illerdeki yerel faaliyetler sonucu bir üst gruba 

katılamayan yetenekli sporcuların spora kazandırılması ve ulusal düzeyde 

sürdürülebilir yetenek takip sistemi oluşturulmasını hedefleyen bir organizasyon olan 

Anadolu Yıldızlar Ligi, 2013-2014 sezonunda 10 spor dalında 6.850 sporcunun katılımı 

ile başlatılmıştır.  

2019-2020 sezonunda yurt genelinde 24 spor dalında (Atletizm, Badminton, Beyzbol, 

Bocce, Buz Hokeyi, Buz Pateni, Basketbol, Cimnastik, Güreş, Futbol, Hentbol, Hokey, 

Judo, Karate, Kayak, Masa Tenisi, Modern Pentatlon, Oryantiring, Softbol, Sutopu, 

Taekwondo, Tenis, Voleybol ve Yüzme) 19.974 sporcumuz ile devam etmiştir. Bugüne 

kadar proje kapsamında 108.709 sporcumuz müsabakalara katılmıştır. 
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Gençlerimizin talep ve beklentileri doğrultusunda, 2020-2021 sezon planlaması 

kapsamında Artistik Buz Pateni, Rafting, Kano, Kürek ve Okçuluk spor dallarının da ilave 

edilmesi için çalışmalar sürmektedir. 

Proje ile yetenekli gençlerin tespit edilmesi ve spor kulüpleri ile milli takımlara 

kazandırılarak Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezlerinde sporcu olarak yetiştirilmesi 

hedeflenmektedir. Ayrıca federasyonların kulüp faaliyetlerine katılamayan sporcuların 

müsabaka tecrübesi kazanmaları sağlanmaktadır.  
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Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezleri  

Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezleri; olimpiyatlara katılacak ve katılması muhtemel 

yetenekli sporcuların seçilmesi, elit düzeyde yetiştirilmesi, performanslarının 

geliştirilmesi, eğitimlerinde ve sosyal gelişimlerinde müşterek ve standart bir 

uygulamanın sağlanması hedefiyle kurulmuştur. 

Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezlerinin asıl amacı bir sonraki olimpiyatlara sporcu 

yetiştirmektir. Türk spor tarihinde ilk defa 7 yıl sonrası için performans sporcusu 

yetiştirmek üzere başlatılan bir projedir. . Bundan sonraki hedefi ise 2024 Paris ve 2028 

Los Angeles olimpiyatlarına performans sporcusu yetiştirmektir 

Bu kapsamda; Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezlerimiz 24 ilde 22 olimpik branşta 460’ü 

yatılı, 693’i gündüzlü olmak üzere 1.153 sporcu ile faaliyetlere devam etmektedir. 

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için oluşturulan olimpik sporcu havuzuna şu an 193 

sporcu girmeye hak kazanmıştır. 

TOHM'da yer alan 11 sporcumuz 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarına katılma hakkı 

kazanmıştır. 
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2018 Akdeniz Oyunlarına, TOHM’ da yer alan ve TOHM’dan Olimpik Havuza geçen 52 

sporcu katılmıştır. 52 sporcumuz; 12 altın 5 gümüş 11 bronz olmak üzere toplam 28 

madalya kazanmışlardır. 

2019 2. Avrupa Oyunlarına, TOHM’ da yer alan ve TOHM’dan Olimpik Havuza geçen 37 

sporcu katılmıştır.  Katılan sporcularımız 1 gümüş, 2 bronz madalya kazanmışlardır. 

2019 EYOF’da 43 TOHM sporcumuz mücadele etmiş olup 8 altın, 3 gümüş, 5 bronz 

olmak üzere toplam 16 madalya kazanmıştır. 

Merkezlerimizde eğitim gören sporcularımız uluslararası müsabakalarda 1.408 

madalya kazanmışlardır. 

 

2020, 2024 ve 2028 Olimpiyat Oyunlarında yarışacak ve madalya kazanabilecek 

sporcular yetiştirmek amacıyla TOHM’larda akademik danışmanlar ve tecrübeli 
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antrenörler nezaretinde bilimsel temellere dayanan antrenman programları 

uygulanmaktadır. Bu kapsamda TOHM’larda 305 antrenör görev yapmaktadır. 

TOHM’larda sporcularımızın teknik malzeme ihtiyaçları giderilerek, antrenman alanları 

uluslararası standartlarda donanıma sahip hale getirilmiş ve bu sayede sporcularımıza 

kaliteli antrenman ortamları oluşturulmuştur. 

 

Merkezlerdeki tüm sporcuların performans analizleri ve sağlık taramaları Sporcu Eğitim 

Sağlık ve Araştırma Merkezi tarafından her yıl düzenli olarak yapılmaktadır. Söz konusu 

testler sonucunda sporcularımızın gerekli tedavileri yapılmakta ve performans 

analizleri sonucunda antrenman programları yeniden düzenlenmektedir. 

Bununla birlikte; Bakanlığımızca spor destek elemanı ihtiyacını karşılamak amacıyla 1 

doktor, 34 spor psikoloğu, 43 fizyoterapist, 37 beslenme uzmanı, 4 

kondisyoner ve 58 masör/masöz TOHM bünyesinde görevlendirilmiştir. 

Bakanlığımız ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında 24.12.2013 tarihinde 

imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde; üniversiteli sporcularımızın bağlı 
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bulundukları üniversitelerden merkezlerin bulunduğu ildeki üniversitelere nakilleri 

gerçekleştirilmektedir. 

Merkezlere alınmış olan sporcuların eğitimlerini aksatmamak amacıyla geldikleri 

illerden okul nakilleri gerçekleştirilmekte olup, eğitim giderleri merkezlerimizce 

karşılanmaktadır. 

Sporcu Eğitim Merkezleri    

Türk sporunun ve özellikle de güreşin içerisinde bulunduğu gerileme ve yeni 

sporcuların yetişmemesi nedeniyle öncelikle karakucak güreşini mindere adapte etme, 

güreşi daha geniş kitlelere yayma ve eski parlak günlerine geri dönebilme düşüncesi ile 

“Karakucak Güreşi Geliştirme Projesi” adlı proje hayata geçirilmiş, 1987 yılında Denizli 

ve Tokat illerinde Güreş Eğitim Merkezleri açılmıştır. Bunları 1988 yılında Bolu ve Sivas, 

1989 yılında Amasya, Yozgat ve Kahramanmaraş takip etmiştir. 
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Spor dallarına göre spora başlama yaşında bulunan çocuklarımızın eğitim ve 

öğretimlerini aksatmadan üst düzey sporcu olarak yetiştirilmelerini sağlamak amacıyla 

kurulan Sporcu Eğitim Merkezleri 2002 yılında 28 merkezde hizmet verirken, 2020 

yılında 42 ilde 45 merkezde faaliyetlerini sürdürmektedir. 

 

2020-2021 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte; atıcılık, atletizm, badminton, 

boks, cimnastik, eskrim, güreş, halter, judo, kano, kayak, kürek, tenis, yelken ve yüzme 

spor dallarında gündüzlü statüde 1.048, yatılı statüde 631 olmak üzere toplam 1.679 

sporcu öğrenci eğitim görmektedir. 1.679 sporcu öğrencinin 1295’ini erkek, 384’ünü 

ise kadın sporcular oluşturmaktadır. 

28 

42 

45 

37 

35 

798 

1.889 

1.615 

1.679 

1.293 

1.450 
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Milli Takımlarımıza, Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezleri ve spor kulüplerimize sporcu 

altyapısı kaynağı oluşturan Sporcu Eğitim Merkezlerinden önemli şampiyon 

sporcularımız yetişmiştir.  

2016 Rio Olimpiyat Oyunlarında serbest stil güreşte altın madalya kazanan Taha Akgül 

Sivas Sporcu Eğitim Merkezinden, greko-romen stil güreşte gümüş madalya alan ve 

2019 dünya şampiyonasında 4. kez altın madalya kazanan Rıza Kayaalp Yozgat Sporcu 

Eğitim Merkezinden yetişmiştir. Bunların dışında Sporcu Eğitim Merkezlerinden yetişen 

birçok sporcumuz Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Oyunlarında çeşitli dereceler elde 

etmişlerdir. 

 

Covid-19 salgınının görüldüğü tarihten itibaren salgının oluşturduğu riski yönetme, 

sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi korumak ve salgının yayılım hızını kontrol 

altında tutmak amacıyla birçok tedbir alınarak uygulamaya geçilmiştir. 
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Alınan tedbirler kapsamında öğrenciler, öğretmenler ve velilerin sağlığını korumak için 

ülke genelinde ilk ve orta düzeydeki okulların 16 Mart 2020 tarihi itibarıyla tatil 

edilmesiyle eğitimlere ara verilmiştir.   

Bu süreçte, Sporcu Eğitim Merkezlerindeki yatakhane, yemekhane, sporcu odaları, 

antrenman salonları, duş ve tuvaletler belirli periyotlarda havalandırılmış, detaylı 

dezenfeksiyon işlemleri yapılmış ve Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan uyarı ve 

tavsiyeler dikkate alınarak gerekli hassasiyet gösterilmiştir.  

 

Bununla birlikte; Sporcu Eğitim Merkezinde bulunan sporcu öğrencilerin zihinsel 

dayanıklılıkları ve sportif performanslarının üst seviyelerde tutulması amacıyla 

merkezlerde görev yapan antrenörler tarafından sporcu öğrencilerin antrenman 

planları hazırlanmış, psikolog ve beslenme uzmanları tarafından psikolojik destek ve 

beslenme programları dijital ortamda periyodik olarak sporcu öğrencilerle 

paylaşılmıştır.  

01 Haziran 2020 tarihi itibariyle açıklanan normalleşme süreciyle beraber Covid-19 

salgınına karşı alınacak tedbirler kapsamında; Sporcu Eğitim Merkezlerinde, 

Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan uyarı ve tavsiyelerin dikkate 
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alınarak gerekli hassasiyetin gösterilmesi, bununla birlikte merkezlerde bulunan 

antrenörler, spor destek elemanları, sporcu öğrenciler ve diğer personelin kişisel 

önlemler konusunda gerekli bilgilendirmeler yapılmış ve 06 Temmuz 2020 tarihi 

itibarıyla Sporcu Eğitim Merkezleri faaliyetlerine yeniden başlamıştır.  

İl Spor Merkezleri  

5-18 yaş grubundaki çocuk ve gençleri spora yönlendirmek, spor kulüplerine sporcu 

kaynağı oluşturmak ve toplumda spor kültürünü yaymak amacıyla kurulan İl Spor 

Merkezleri faaliyetlerine devam etmektedir.  

144.424 

1.582.138 

1.581.328 

598.662 

144.668 



      

   

  

  187 

2019 yılı sonunda İl Spor Merkezlerinden yararlanan çocuk ve genç sayısı 1.582.138 

olup 2020 yılında salgın nedeni ile kurslarımız gecikmeli olarak 17 Ağustos 2020 

tarihinde açılabilmiş ve toplamda faaliyetlerimizden Kasım 2020 itibarıyla 144.424 

çocuk ve gencimiz faydalanmıştır. 

 

Engelliler İl Spor Merkezleri  

Engelliler İl Spor Merkezleri 05-16 Mart 2014 yılında antrenörlerimizin ilk grup 

eğitimleri ile başlayan projede, 1.800 antrenörümüz Bedensel Engelliler Federasyonu, 

Görme Engelliler Federasyonu, İşitme Engelliler Federasyonu ve Özel Sporcular 

Federasyonu işbirliği ile kurslarını tamamlayarak engelli bireyleri yetiştirmeye 

başlamıştır. 
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Engelliler İl Spor Merkezlerine 2018 yılında 3.931, 2019 yılında ise 4.652 sporcu 

katılmıştır. 2020 yılında Covid-19 salgını nedeniyle Engelliler İl Spor Merkezleri 17 

Ağustos 2020 tarihinde kontrollü olarak açılmıştır. 2023 yılında spor dalı sayılarının 

artırılarak faydalanan engelli bireylerin sayısının 10.000’e ulaşması hedeflenmektedir.  
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Engelleri Aşan Gençler  

Engeli bulunan ve dezavantajlı grupta yer alan gençlerimizin farklı bir bölgede akranları 

ile buluşması, sosyal rehabilitasyonlarına katkı sağlanması ve spor yoluyla sosyal 

uyumlarının sağlanması amacıyla “Engelleri Aşan Gençler” projesi gerçekleştirilmiştir. 

TBMM Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozuklukları Araştırma Komisyonu ve 

Bakanlığımız ortak çalışmalarıyla 14 (down sendromu, otizm ve diğer gelişim bozukluğu 

tanısı alan) gencimiz ve 21 refakatçi olmak üzere 35 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen 

proje kapsamında gençlerimize Erciyes Kamp ve Eğitim Merkezinde kayak eğitimi 

verilmiştir. 

09-13 Mart 2020 tarihleri arasında uygulanan proje süresince, gündüz programında 

kayak eğitimi, akşam programında ise katılımcı gençlerimizin kaynaşıp sosyalleşmeleri 

için gelişim düzeylerine uygun çeşitli etkinlikler düzenlenmiştir.  

Ayrıca akşam programlarında engelli gençlerin refakatçilerine özel eğitim uzmanları 

tarafından eğitim seminerleri düzenlenmiştir. Seminerlerin ilk oturumunda her bir 

refakatçiye Özel Eğitim ve Spor kitabı hediye edilmiştir.  
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Söz konusu eğitim seminerlerinde, engelli gençlerin ailelerine otizm hakkında genel 

bilgilendirme ve davranış problemleri sağaltımı eğitimleri ile otizmli çocuklara yönelik 

etkinlik ve çalışma örnekleri verilmekle birlikte paket program etkinlikleri 

gerçekleştirilmiştir. 

Koşabiliyorken  Koş  

Türkiye genelinde gerçekleştirilen "Koşabiliyorken Koş" projesi, Bakanlığımız spor tesis 

ve alanlarının yanı sıra yerel yönetimler ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait açık ve 

kapalı alanlarda haftada üç gün her yaştaki vatandaşlarımıza açık ve ücretsiz olarak 

uygulanmaktadır.  
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Engelli vatandaşlarımızın projeye katılımı için özen gösterilmekte olup, bu süreçte 

karşılaşabilecekleri sorunlar (özel programlar, ulaşım vb.) ile ilgili gerekli önlemler 

alınmaktadır. Her katılımcıya Spor Bilgi Sistemi üzerinden “Spor Kart” verilmektedir.  

Her yaştan vatandaşın faydalanabilmesini sağlamak için, projenin amacı, kapsamı, 

kimlerin katılacağı, tarih ve spor alanlarına ilişkin bilgiler ile uygulanan etkinlikler il/ilçe 

müdürlüklerimiz tarafından sosyal medya ve iletişim araçları ile duyurulmaktadır. 

Projeye 2018-2020 yılları arasında 1.287.996 vatandaşımız katılmıştır. 

 

Avrupa Spor Haftası  

Avrupa Spor Haftası her yıl geleneksel olarak düzenlenen, çok sayıda farklı spor 

aktiviteleriyle her yaştan ve statüden bireyi bir araya getirerek hareket bilincini arttıran 

önemli bir projedir.  
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Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında; 23-30 Eylül 2020 tarihleri arasında 81 

ilimizde 3.000’den fazla etkinlik düzenlenmiş olup yaklaşık 4,5 milyon vatandaşımızın 

katılımı sağlanmıştır.  

Ayrıca sosyal medyada 42.000’den fazla paylaşım yapılarak 41 ülke arasında Avrupa 

Spor Haftası etkinliklerinin en güçlü programı Türkiye tarafından gerçekleştirilmiştir. 

Yaz Kurslarında Spor  

Yaz Kur’an kurslarına katılan 07-18 yaş aralığındaki gençlere sporu sevdirmek, boş 

vakitlerini spor yaparak geçirmelerini sağlamak ve onların fiziksel ve sosyal aktivitelere 

katılımını sağlayarak gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla yürütülen proje 

kapsamında 2019 yılında 30.697 gencimize ulaşılmış olup 2020 yılında salgın nedeniyle 

ertelenen faaliyetlere 2021 yılı yazında devam edilerek yeteneği keşfedilen çocuklar 

kulüplere yönlendirilerek Türk sporuna kazandırılacaktır. 
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3x3 Sokaklar Bizim - Basketbol  

Sporu toplumun her kesimine yaymak, ülkenin dört bir yanında sporun gelişimine katkı 

sağlamak, spor branşlarının bilinirliğini artırmak, vatandaşlarımızı düzenli fiziksel 

aktivite alışkanlığına özendirerek spor kültürü oluşturmak, katılımcıların beden ve ruh 

sağlıklarını geliştirmek ve spor aracılığı ile sosyal hayata katılımlarını sağlamak 

amacıyla, spor tesisleri dışında da (mahalle, AVM vb.) oluşturulan oyun alanlarında 3 

kişiyle bir takım oluşturulabilecek şekilde ''Sokaklar Bizim 3X3 Basketbol Turnuvası'' 

düzenlenmiştir.  

 

Evinin Sultanları – Voleybol 

Rutin ve hareketsiz bir yaşam süren ev hanımlarının spor ile sosyalleşmesini sağlamak 

ve sağlıklı yaşam için spor yapmalarına yardımcı olmak amacıyla spor tesisleri dışında 

da (mahalle, AVM vb.) oluşturulan oyun alanlarında Evinin Sultanları – Voleybol projesi 

gerçekleştirilmektedir. 

  



      

   

  

  194 

Hatay İçin Fidan Bağışı Organizasyonu #HatayİçinElele  

Hatay’da meydana gelen ve ülke olarak 

yüreklerimizi dağlayan orman yangınları 

sonrasında yok olan ormanların 

ağaçlandırılması için sosyal medya 

aracılığıyla federasyonlarımızla fidan bağışı 

organizasyonu başlatmıştır.  

Bakanlığımızın başlattığı bu anlamlı organizasyona 65 spor federasyonumuzun ve 

amatör spor kulüplerimizin de katılımıyla toplamda 100.000 adet fidan bağışı 

gerçekleşmiştir.  

Amatör Spor Haftası  

Amatör spor branşlarına gerekli desteğin verilmesine ilişkin sosyal sorumluluk 

duygusunun oluşturulması, kişi ve kurumların sponsorluk yapmaya teşvik edilerek 

spora katılımın üst seviyede sağlanması amaçlanmaktadır. 

Bu yıl 5-11 Ekim 2020 tarihleri arasında, yaş gruplarına göre minik, küçük, yıldız, genç, 

büyük, veteran gruplarında il/ilçe tertip komitelerince, Covid-19 salgını ile ilgili gerekli 
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tedbirler ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak belirlenen 3 branşta faaliyetler 

düzenlenmiştir. 

2019-2020 sezonunda 50 branşta düzenlenen faaliyetlere 109.785 sporcu katılmıştır. 

Sosyal Hizmetler Merkezleri ile Sevgi Evlerinde Yürütülen Faaliyetler  

Sosyal hizmetler merkezlerinden hizmet alan çocukların ve engelli vatandaşların, sosyal 

hayata daha aktif katılımlarını sağlamak ve yüksek kalitede oyun, spor ve fiziksel 

etkinliklere erişimlerini artırmak amacıyla düzenlenen projedir.  
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Proje ile sevgi evlerinin oyun, beden eğitimi, spor ve fiziksel etkinlikler açısından 

kapasitesini arttırarak kuruluş-spor-toplum bağlantısını güçlendirmek, çocuk ve 

gençlerin özgüvenlerini artırmak, güven ve saygı duymalarını sağlamak 

hedeflenmektedir.  

Kulüplere Yardım  

Engellilere Yönelik Faaliyet ve Destekler 

Engellilere yönelik faaliyet gösteren spor kulüplerinin teşvik edilmesi ve desteklenmesi 

amacıyla her yıl öncelikli olarak yardım yapılmaktadır. 

2005-2019 yılları arasında engellilere yönelik faaliyet gösteren 4.361 spor kulübüne, 

14.906.077 TL nakdi yardım yapılmıştır. 

Ayrıca engelli bireyler yönelik olarak 81 ilde eş zamanlı olarak başlattığı "Mutlu 

Çarşamba" projesi hayata geçirilmiştir. Proje ile başta dezavantajlı   çocuk    ve    gençler    

olmak    üzere    tüm    engelli vatandaşlarımızın toplumdaki farkındalığın artırılması ve 

onların topluma kazandırılması amacıyla antrenörlerimiz ve gönüllülerimiz eşliğinde 

her çarşamba günü kültür, sanat ve spor faaliyetleri düzenlenmektedir. 

Nakdi Yardımlar  

2002-2019 yılları arasında Bakanlığımız bütçesinden 18.042 spor kulübüne                       

Toplam: 212.214.865 TL nakdi yardım yapılmıştır. 

Spor kulüplerine verilen destekler devam etmekte olup 2020 yılı sonu itibarıyla 

16.513.000 TL nakdi yardım yapılması planlanmaktadır.  

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemizde lisanslı ve faal sporcu sayısı ile 

spor kulübü sayısının artırılması, spor kulüplerinin teşvik edilmesi ve desteklenmesi 

amacıyla nakdi yardımlar artırılarak devam edecektir. 

Ayni Yardımlar (Spor Malzemesi)  

2006-2020 yılları arasında spor kulüpleri, okullar, kurum ve kuruluşlara olmak üzere 

116.031.719 TL tutarında ayni (spor malzemesi) yardım yapılmıştır. 
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Spor Kulüpleri  

2002 yılında ülkemizde 6.035 spor kulübü faaliyet göstermekte iken Bakanlığımızca 

verilen destekler sayesinde bu sayı 2020 yılı Ekim ayı itibarıyla 18.576’ye yükselmiştir.  

 

Madalya Bilgileri  

2020 yılı Ekim ayı itibarıyla sporcularımız 

katıldıkları uluslararası müsabakalarda üstün 

başarı göstererek 445 altın, 395 gümüş ve 544 

bronz madalya olmak üzere toplam 1384 

madalya kazanmıştır. 

 2002 yılında toplam 1.481 adet madalya kazanılmış olup bunların 489 adedi 

altın, 469 adedi gümüş ve 523 adedi bronz madalyadır. 

 2012 yılında toplam 2.620 adet madalya, kazanılmış olup bunların 836 adedi 

altın, 787 adedi gümüş ve 997 adedi bronz madalyadır. 

 2018 yılında toplam 6.171 adet madalya kazanılmış olup bunların 1.943 adedi 

altın, 1.923 adedi gümüş ve 2.305 adedi bronz madalyadır. 

6.035 

15.592 

17.930 

18.576 
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 2019 yılında toplam 8.808 adet madalya kazanılmış olup bunların 2.812 adedi 

altın, 2.668 adedi gümüş ve 3.328 adedi bronz madalyadır. 

 2020 yılında toplam 1.384 adet madalya kazanılmış olup bunların 445 adedi 

altın, 395 adedi gümüş ve 544 adedi bronz madalyadır.  

Ödüller 

2020 yılında ülkemizi uluslararası şampiyonalarda temsil eden 498 sporcu, 310 

antrenör ve 25 spor kulübüne toplam 11.923.217,33 TL'lik cumhuriyet altını karşılığı 

ödül verilmiştir. 
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Spor Federasyonları Bütçesi  

Bakanlığımızca bağımsız spor federasyonlarına mali destek verilmektedir. Bu 

kapsamda; Ekim 2020 itibari ile 59 bağımsız spor federasyonuna 290.240.000 TL mali 

destek sağlanmıştır.  

Dopingle Mücadele  

Dopinge Karşı Sıfır Tolerans prensibimizi taviz vermeksizin uygulamaktayız. Bu yoğun 

çalışmalarımız sonucunda 2020 yılında doping ihlali sayısı olimpik olmayan vücut 

geliştirme branşı hariç binde ikiye düşmüş olup bu mücadelemizin açık göstergesidir. 

Dünya ortalamasının % 1.40 civarında olduğu göz önüne alındığında geldiğimiz nokta 

memnuniyet vericidir. 
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Sporcu Sağlığı  

Ekim 2020 tarihi itibarıyla Bakanlığımızca Milli Takım mensuplarından 1.628 kişi özel 

sigorta sistemine göre her türlü kazaya karşı sigortalanmıştır.  

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile işbirliği içerisinde sporculara yönelik sağlık ve 

performans ölçümlerinin yapılması ve bunların raporlanmasına ilişkin bir proje 

yürütülmektedir. Bu kapsamda; 30 Eylül 2020 tarihi itibariyle 654 Milli Takım ve TOHM 

sporcumuza sağlık ve performans ölçümlerine yönelik hizmet verilmiştir. 

2021 Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları ile Paralimpik Oyunları hazırlık sürecinde tüm Milli 

Takım sporcularının, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi sporcularının ve olimpiyat 

kotası alan olimpik ve paralimpik sporcuların sağlık ve performans ölçme ve 

değerlendirmelerinin yapılması, sonuçların raporlanması ve eğitim çalışmalarının 

yapılması planlanmıştır. Aynı zamanda bu sporcuların spor yaralanmalarının teşhisi, 

fizik tedavisi ve sportif rehabilitasyonu hizmetleri de yapılacaktır.   
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Uluslararası Organizasyonlar  

Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları  

Japonya’nın Tokyo kentinde 24 Temmuz – 09 Ağustos 2020 tarihlerinde düzenlenmesi 

planlanan Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları Covid-19 salgını nedeni ile başta 

sporcular olmak üzere tüm katılımcıların sağlığını korumak ve daha güvenli bir ortamda 

organizasyonu düzenlemek amacıyla Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından 

23 Temmuz-08 Ağustos 2021 tarihlerine ertelenmiştir.  

 

33 spor dalının yer alacağı oyunlarda; sportif 

tırmanış, karate, kaykay ve dalga sörfü olimpik 

programa ilk kez, beyzbol/softbol ise yeniden 

dâhil edilmiştir. 

Günümüz itibari ile Tokyo 2020 Olimpiyat 

Oyunlarına 11 branşta 28’i kadın 30’u erkek 

sporcudan oluşan 58 sporcumuz katılım kotası 

kazanmış olup Oyunlara katılım için kota 

kazanma süreci 2021 Haziran Ayı ortalarına 

kadar devam edecektir. 

Ülkemizin 2021 Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunlarına 

daha fazla sporcuyla katılım sağlaması ve 

tarihimizdeki en yüksek başarılardan birine ulaşması 

hedeflenmektedir. 

Tokyo 2020 Paralimpik Yaz Oyunları  

Japonya’nın Tokyo kentinde 25 Ağustos-06 Eylül 2020 tarihlerinde düzenlenmesi 

planlanan Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları Covid-19 salgını nedeni ile başta sporcular 

olmak üzere tüm katılımcıların sağlığını korumak ve daha güvenli bir ortamda 

organizasyonu düzenlemek amacıyla Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ve 

Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) tarafından 24 Ağustos-05 Eylül 2021 tarihine 
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ertelenmiştir. 22 spor dalında ve 540 madalya etkinliğinde 4 bin 500 sporcunun 

yarışmalarda yer alması beklenmektedir. 

Günümüz itibari ile Tokyo 2021 Olimpiyat Oyunlarına 9 branşta 21’i kadın 34’ü erkek 

sporcudan oluşan 55 sporcumuz katılım kotası kazanmış olup Oyunlara katılım için kota 

kazanma süreci devam etmektedir. 

2016 Rio Paralimpik Oyunlarına 79 sporcu ile katılım sağlayan ülkemizin 2021 Tokyo 

Paralimpik Oyunlarına da en az bu sayıda sporcu ile katılım sağlaması beklenmektedir. 

2021 İslami Dayanışma Oyunları  

İslami Dayanışma Spor Federasyonu (ISSF), İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerden 

birinin ev sahipliğinde, İslam coğrafyasında yer alan sporcuların gelişimi ve sporcular 

arası kardeşlik ve dayanışma kültürünün artırılması adına “İslami Dayanışma 

Oyunları’nı gerçekleştirmektedir. İslam İşbirliği Teşkilatı’nın spor alanında bağlı 

kuruluşu olan İslami Dayanışma Spor Federasyonu (ISSF) tarafından organize edilen ve 

İİT üyesi ülkelerin sporcularını bir araya getiren “İslami Dayanışma Oyunları” 4 yılda bir 

yapılmaktadır.  

2021 İslami Dayanışma Oyunları, Bakanlığımız, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye 

Milli Olimpiyat Komitesi ile işbirliği içerisinde Konya’da düzenlenecektir.  
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Bu kapsamda; oyunların tanıtımı, kamuoyuna duyurulması ve ev sahibi şehir 

sözleşmesinin imzalanması için 19-20 Aralık 2019 tarihlerinde, Konya’da Bakanlığımız, 

ISSF Başkan Vekili ve ISSF Koordinasyon ve Denetim Kurulu üyelerinin, Konya 

Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi yetkililerinin, İslam İşbirliği 

Teşkilatı’na üye 56 devletin misyon şeflerinin katıldığı tanıtım töreni 

gerçekleştirilmiştir. 

5. İslami Dayanışma Oyunlarına ev sahipliğimiz yanında Konya'nın 2021 İslam Ülkeleri 

Spor Başkenti adaylık başvurusu 28 Şubat 2020 tarihinde İslami Dayanışma Spor 

Federasyonu nezdinde yapılmış olup adaylık süreci ile ilgili çalışmalar Bakanlığımızca 

sürdürülmektedir. 

5. İslami Dayanışma Oyunları hazırlıkları kapsamında Konya’da Olimpik Yüzme Havuzu, 

Cimnastik Salonu, Atletizm Sahası ile ülkemizde ilk tesis olacak Velodrom tesisleri 

Bakanlığımızca inşa edilecek olup Olimpik Yüzme Havuzu temel atma töreni 24 Ekim 

2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir.  
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Ayrıca Oyunlarının Genel Koordinatörlük Hizmet Binası’nın açılışı 24 Ekim 2020 

tarihinde yapılmış ve Hazırlık ve Düzenleme Kurulunun ilk Toplantısı 

gerçekleştirilmiştir. 

10-19 Eylül 2021 tarihleri arasında Konya’da gerçekleştirilecek olan Oyunlara, 56 İslam 

İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeden katılım sağlanacaktır. 20 farklı spor branşında 

düzenlenecek oyunlara, yaklaşık 3000 sporcu ile 1000 kişi civarında teknik ve idari 

ekibin katılım sağlaması beklenmektedir. 

2021 Göçebe Oyunları  

Dünya Göçebe Oyunları Orta Asya'daki geleneksel sporların ve Türk Kültürü'nün 

yaşatılması amacıyla düzenlenen uluslararası geleneksel spor oyunlarıdır. 2012'de 

Bişkek'te gerçekleşen 2. Türk Keneşi Zirvesi’nde Kırgızistan'ın önerisiyle ilk kez 2014'te 

gerçekleştirilmiştir. 

Bursa İznik’te 2020 yılında gerçekleşmesi planlanan IV. Dünya Göçebe Oyunları Tüm 

dünyayı etkileyen Covid-19 salgınının yayılımını engellemeye ve katılımcıların sağlığını 

korumaya yönelik alınan tedbirler çerçevesinde 2021 yılına ertelenmiştir.  
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37 geleneksel dalda düzenlenecek oyunlara yaklaşık 82 ülkeden 2.000 sporcunun 

katılımı beklenmektedir.  

Tarihteki Türk kavimlerinin hayatına ve medeniyetine ışık tutmak amacıyla 02-08 Eylül 

2018 tarihlerinde Kırgızistan’da düzenlenen 3. Dünya Göçebe Oyunları’nda, Mangala, 

kemik fırlatma, ok atışı, kartal ve şahinle avcılık, mas ve bilek güreşi gibi geleneksel 37 

spor dalında düzenlenen yarışmalara, 74 ülkeden 1.986 sporcu katılmıştır.  

Mangala, güreş, at üstünde ok atma, yerde ok atma branşlarında mücadele eden 

Türkiye, uzun mesafeye ok atmada 2 altın, 1 gümüş ve güreşte 3 bronz olmak üzere 6 

madalya ile oyunlarda 10’uncu sırada yer almıştır. Oyunlara ülkemizden 15 sporcu ve 

15 kişilik kültür heyeti iştirak etmiştir. 

2020 Yılında Ülkemizde Gerçekleştirilen Önemli Uluslararası 

Organizasyonlar 

Covid-19 salgını nedeniyle spor organizasyonları 2020 yılında neredeyse durma 

noktasına gelmiştir. Buna rağmen Bakanlığımızca alınan tedbirler ile 105 önemli spor 

organizasyonunun ülkemizde gerçekleştirilmesi sağlanmıştır.  
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Bu organizasyonların bazıları tamamlanmış; bazıları ise yılsonuna kadar 

tamamlanacaktır. 

Bu organizasyonlardan bazıları: 

 Balkan U 20 Salon Şampiyonası 

 3 Bant Kadınlar Ve Takımlar Avrupa 

Şampiyonası 

 Balkan Salon Şampiyonası 

 EA Permit İstanbul Cup Indoor 

Athletıcs  

 3 Bant Dünya Kupası 

 Uluslararası Kayaklı Koşu FIS Yarışı 

 10. Transanatolia Rally Raid Yarışı 

 Balkan U 20 Şampiyonası 

 CEV Plaj Voleybolu 22 Yaş Altı 

Avrupa Şampiyonası 

 CEV Plaj Voleybolu 18 Yaş Altı 

Avrupa Şampiyonası 

 MTB Marathon Dünya Şampiyonası 

 See To Sky Extreem Enduro Yarışı 

 2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası 

 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri 

 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri 

 Gençler–Büyükler Kadınlar ve Erkekler Avrupa Şampiyonası 

 Dünya Karışık Çiftler Curling Şampiyonası Elemeleri 

Türk Sporcularının 2020 Yılında Öne Çıkan Bazı Başarıları  

Gençlik Olimpik Kış Festivali (YOWF), Dünya ve Avrupa şampiyonaları, uluslararası 

turnuvalar gibi birçok farklı alanda yarışan sporcularımız katıldıkları pek çok 

organizasyondan madalyalarla dönerek yıllar geçtikçe başarılarını artırmaktadırlar.  
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Bu kapsamda 2020 yılında öne çıkan bazı başarılarımız: 

2020 Gençlik Olimpik Kış Festivali (YOWF) 

İsviçre’nin Lozan şehrinde 9-22 Ocak 2020 tarihlerinde gerçekleşen 2020 Gençlik 

Olimpik Kış Festivaline 14 sporcuyla katılan Türkiye, buz hokeyi sporcumuz Sidre 

Özer’in bronz madalya almasıyla kış oyunlarında ilk madalyasını kazanmıştır. 

Atletizm 

Romanya’da yapılan Balkan Dağ Koşusu Şampiyonasında Millilerimiz 4 altın, 4 gümüş, 

2 bronz madalya kazanmıştır.  
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14 Ağustos 2020 tarihinde Monako’da düzenlenen “33. Herculis – Meeting” 

uluslararası atletizm yarışmasında Yasmani Copello Escobar, 400 metre engellide ikinci 

olmuştur.  

Badminton 

13-17 Şubat 2020 tarihinde 15 Yaş Altı Avrupa Badminton Şampiyonasında 

sporcularımız Fransa Levin’de 1 gümüş, 1 bronz madalya kazanmışlardır. 

Bilardo  

17-23 Şubat 2020 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen 3 Bant Bilardo Dünya 

Kupasında ülkemizi temsil eden milli sporcumuz Murat Naci Çoklu bronz madalyanın 

sahibi olmuştur. 

Boks 

Sporcularımız 20-24 Ekim 2020 tarihlerinde Bulgaristan da yapılan Büyük Kadınlar 

Balkan Boks Turnuvasında 1 altın, 1gümüş, 1 bronz madalya kazanmışlardır. 

Eskrim  

27 Şubat - 02 Mart 2020 tarihlerinde Hırvatistan’da yapılan Gençler Avrupa 

Şampiyonasında Genç Kadın Kılıç Milli Takımımız bronz madalya kazanmıştır.  
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Güreş 

10-16 Şubat 2020 tarihleri arasında İtalya’da düzenlenen Avrupa Güreş 

Şampiyonasında sporcularımız 1 altın 3 gümüş, 5 bronz olmak üzere toplam 9 madalya 

kazanmışlardır. 92 kiloda Süleyman Karadeniz altın madalya alarak Avrupa Şampiyonu 

olmuştur.  

 

Halter 

08-12 Şubat 2020 tarihleri arasında Özbekistan’ın Taşkent şehrinde yapılan 6. 

Uluslararası ISSF Dayanışma Kupasında milli haltercilerimiz 10 altın, 8 gümüş, 2 bronz 

olmak üzere toplam 20 madalya kazanmıştır.  

Judo 

23-25 Ekim 2020 tarihlerinde Macaristan’da düzenlenen Judo Grand Slam 

Müsabakasında Milli sporcularımız Vedat Albayrak ve Kayra Sait kilolarında altın 

madalya kazanmışlardır. 
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Karate 

7-09 Şubat 2020 tarihlerinde Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenen Ümit, 

Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonasında; 6 altın, 3 gümüş ve 6 bronz madalya 

kazanan karatecilerimiz genel klasmanda Şampiyonayı birinci bitirmişlerdir. 

 Sporcularımız, Şili’de 10-12 Ocak 2020 tarihleri arasında düzenlenen Karate 1 A 

Serisi’nin ilk etabında ise 4 Altın, 3 Gümüş ve 5 Bronz madalya kazanmışlardır. 
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Motosiklet  

İspanya’da 01-02 Ağustos 2020 tarihlerinde yapılan Dünya Superbike Şampiyonasının 

her iki yarışında da Toprak Razgatlıoğlu üçüncü olmuştur. Aynı pistte yapılan Dünya 

Supersport 300 Şampiyonasında ise Bahattin Sofuoğlu birinci olmuştur. 

 

Otomobil 

Ayhancan Güven 07-09 Ağustos 2020’de İngiltere'de düzenlenen Porsche Mobil 1 

Supercup 2020'nin beşinci yarışını kazanmıştır.  
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 Özel Sporcular  

23-28 Şubat 2020 tarihleri arasında Polonya’da düzenlenen Dünya Salon Atletizm 

Şampiyonası'nda Fatma Damla Altın pentatlonda, Esra Bayrak ise 60 metrede dünya 

şampiyonu olmuşlardır.  

 

Kadınlar 4x200 metre bayrak yarışında ise milli takımımız dünya üçüncülüğünü elde 

etmiştir. Aynı organizasyonda Esra Bayrak, Muhsine Gezer, Edanur Akın ve Fatma 

Damla Altın'dan oluşan Milli Takımımız ise kadınlar 4x200 metre bayrak yarışında 

dünya üçüncülüğünü elde ederek yine önemli bir başarıya imza atmıştır. 

 Voleybol  

12.01.2020 tarihinde A Milli Kadın Voleybol Takımımız, CEV Tokyo 2020 Olimpiyatları 

Avrupa Kıta Elemeleri final mücadelesinde Almanya’yı 3-0 mağlup ederek şampiyon 

olmuş ve Olimpiyat Kotası almıştır. 

01-09 Ekim 2020 tarihlerinde Karadağ’da düzenlenen 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol 

Şampiyonası'nda sporcularımız gümüş madalya kazanmışlardır. 

22-30 Ağustos 2020 Hırvatistan ve Bosna Hersek’te düzenlenen 19 Yaş Altı Genç 

Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonasında birinci olarak Avrupa şampiyonu 

olmuşlardır. 
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Yüzme 

26 Ekim 2020 tarihinde Budapeşte’de düzenlenen Uluslararası Yüzme Ligi 4. Ayağında 

sporcularımızdan Emre Sakçı 50 metre kurbağalama skins yarışlarında Avrupa Kısa 

kulvar yüzme rekoru kırarak şampiyon olmuştur. 

  

Milli Sporcular 

Uluslararası müsabakalarda ülkemizi temsil eden sporculara milli sporcu belgesi 

düzenlenmekte ve milli sporculara bazı haklar sağlanmaktadır. 

Bu kapsamda Milli Sporcularımıza;  

 Yükseköğrenim bursu 

 Başarı ödülleri 

 Şeref aylığı bağlanması 

 Vakıf üniversitelerinde tam burslu eğitim 

 Beden eğitimi alanında öğretmen kadrolarına atanma 

imkanı sağlanmaktadır. 
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KREDİ VE YURT   

HİZMETLERİ 
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Bakanlığımız 2021 yılı bütçesinde Yükseköğretim Programı için öngörülen ödenek tutarı 

19.033.585.000 TL olup bu ödeneğin 7.715.585.000 TL’si Yükseköğretim Yurtlarında 

Barınma ve Beslenme alt programına, 11.318.000.000 TL’si ise Yükseköğretimde Burs 

ve Kredi alt programına ayrılmıştır. 

Yurt Hizmetleri  

Yükseköğrenime devam eden öğrenciler yurtlarda, günümüz gereklerine uygun, 

modern ortamlarda, huzur ve güven içerisinde ve ekonomik olarak barındırılmakta; 

öğrencilerin sağlıklı ve dengeli beslenmeleri, sosyal, kültürel ve sportif yönden 

gelişmeleri için gerekli olan her türlü hizmet yerine getirilmektedir.  

Yükseköğrenim öğrencilerinin yurt ihtiyaçları tespit edilerek gerek yatırım programı 

çerçevesinde yapım ve satın alma; gerekse devir, tahsis, bağış, kiralama ve ön 

protokolle kiralama şeklinde yurt binaları temini için gerekli çalışmalar aralıksız 

sürdürülmektedir. 

Yükseköğrenim öğrencilerine sunulan yurt hizmeti, 1961 yılında 3 il 18 yurtta toplam 

5.182 yatak kapasitesi ile başlamıştır.  

  

Edirne Öğrenci Yurdu 
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2002 yılı sonunda 77 il ve 59 ilçede toplam 190 yurtta 182.258 yatak kapasitesinden, 

2020 yılı Kasım ayı itibarıyla 81 il, 236 ilçe ve 5 adet KKTC’de olmak üzere toplam 782 

yurtta 700.455 yatak sayısına ulaşılmış olup, %284 artış sağlanmıştır.  

  

5.182 

182.258 

308.000 

677.413 

700.455 

Sivas Öğrenci Yurdu 
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Yatırım ve Ön Protokol  

Yurt yatırımları, Bakanlığımız imkânlarının yanı sıra TOKİ ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

aracılığı ile de gerçekleştirilmektedir. Bununla birlikte, kiralama, ön protokol, devir, 

18 

190 
 

345 

773 

782 

Çanakkale Öğrenci Yurdu 



      

   

  

  219 

tahsis vb. yollarla da yurt binaları temin edilmekte ve öğrencilerin kullanımına 

sunulmaktadır.  

Bu çerçevede, 2020 yılında yatırım yoluyla 48 adet 52.333 kapasiteli, kiralama, ön 

protokol, devir tahsis vb. yollarla ise toplam 11 adet 16.352 kapasiteli olmak üzere 

toplam 59 adet 68.685 kapasiteli yurt binası hizmete alınmış olacaktır. 

 

 6 adet 6.750 kapasiteli yurt projesinin ihale çalışmaları, 

 48 adet 48.900 kapasiteli yurt projesinin proje çalışmaları, 

 9 adet 6.500 kapasiteli yurt projesinin ise arsa tahsis çalışmaları devam 

etmektedir. 

Yurt Hizmetlerinde Kalite Artışı  

Öğrencilerimizin ev konforunda yaşamalarını sağlamak amacıyla; ahşap mobilyalı, 

bazalı, içerisinde banyo, tuvalet, mini buzdolabı, yanmaz özellikli yatak bulunan yurtlar 

hizmete sunulmuştur.  

Trabzon Of Öğrenci Yurdu 
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Temizlik, güvenlik ve 24 saat sıcak su imkanları yanında ortak ders çalışma alanları, 

kantin, kafeterya gibi sosyal ortamlar da bulunmaktadır. 

Öğrencilerimizin akademik çalışmalarına ve bilimsel araştırmalarına katkı sağlamak 

amacıyla hızlı, güvenli ve ücretsiz olarak internete erişim imkânı sağlanmaktadır. 

 

Yeni yurt binalarımız engelli öğrencilerin ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabilecekleri 

şekilde projelendirilirken, eski yurtlarda da engelli öğrencilere yönelik fiziki 

iyileştirmeler yapılmış ve yapılmaya devam edilmektedir.  

Bu çerçevede; yeni yurtlarımız öğrencilerin konforlu bir ortamda barınmalarını 

sağlayacak şekilde inşa edilmekte ve mevcut yurtlarımızda iyileştirme çalışmaları 

devam etmekte olup iyileştirilmesi mümkün olmayan yurtlarımızın ise kullanımından 

vazgeçilmektedir. 

Bakanlığımız yurtlarının standardının ve sunulan hizmet kalitesinin yükseltilmesinin 

yanı sıra yurtların güvenli olması ve öğrencilere sunulan diğer hizmetler ve imkânlar 

sayesinde, öğrenciler ve aileler tarafından yurtlarımız öncelikli olarak tercih 
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edilmektedir. Geçmiş yıllarda doluluk oranı % 60-70 iken, son yıllarda yurtlarımız 

%100’e yakın doluluk oranı ile hizmet vermektedir. 

Bakanlığımız Kurumsal İletişim Merkezi çağrı merkezi ve sosyal medya alanlarında 

hizmet vermektedir. Bakanlığımızın sunduğu hizmetler hakkında 7/24 saat esasına 

dayalı olarak en az 25 personel ile hizmet sunmaktadır. Hizmet kalitesi kapsamında 

günlük çağrıların en az % 95’i cevaplandırılmaktadır. Sosyal medya bildirimlerine en geç 

on dakika içinde cevap verilmekte, soru/sorunlar anında çözüme kavuşturulmaktadır.  

Son üç yıllık çağrılar analiz edildiğinde günlük ortalama % 97-98 oranında çağrı 

karşılama başarısı elde edilmiştir.  

İletişim merkezi aynı zamanda Bakanlığımız merkez teşkilatı için genel santral görevini 

de yürütmektedir. Bu sayede örnek bir yapı oluşturularak vatandaşların farklı 

konularda farklı hizmet türlerini tek bir numara üzerinden alabilir hale getirilmiştir. 
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Beslenme Yardımı  

Yurtlarda barınan öğrencilerin sağlıklı ve dengeli beslenmelerini sağlamak amacıyla 

sabah kahvaltısı ve akşam yemeği hizmeti açık büfe olarak sunulmakta, bu hizmetlerin 

sağlıklı ve temiz bir ortamda yerine getirilmesi ve güvenli bir yemek üretimi için gerekli 

her türlü tedbirler alınmaktadır. Ayrıca yemek saatleri dışında kantinlerde kafeterya 

hizmeti verilmektedir.  

 

Yurtlarımızda barınan öğrencilere 2019-2020 öğretim döneminde aylık 420 TL (günlük 

14 TL) olarak yapılmakta olan beslenme yardımı Ekim 2020 tarihinden itibaren aylık 480 

TL (günlük 16 TL) olarak uygulanmaktadır.  

11 
 

285 
 

330 
 

375 
 

420 
 

480 
 



      

   

  

  223 

  

Yurt ücreti ve güvence bedeli alınmadan barındırılan öğrencilerimize ise günlük 26 TL 

beslenme yardımı yapılmaktadır.  

Başvuru ve Yerleştirme  

Covid-19 salgınından dolayı üniversitelerin birçoğunun uzaktan eğitim yapıyor olması 

nedeniyle 2020-2021 eğitim-öğretim döneminde yurt başvurusu alınmamıştır. Yüz yüze 

veya hibrit eğitim gören öğrenciler için ise 81 ilimizde nöbetçi yurtlarımız hizmet 

vermeye devam etmektedir. 

Yurtlarımızda kalmak isteyen öğrenciler ile ailelerinin sosyal durumları, başarı ve gelir 

durumları 12 kamu kurumundan araştırılarak ihtiyaç sahibi ve başarılı öğrencilere 

öncelik verilmek suretiyle yurtlara yerleştirme yapılmaktadır. 2 Kasım 2020 tarihi itibarı 

ile 10.528 öğrenci yurtlarımızda misafir olarak barınmaktadır. 

2019-2020 eğitim öğretim döneminde başvuru yapan toplam 434.990 öğrencinin 

386.501’i (%89’u)yurtlara yerleştirilmiştir.  

6082 sayılı Kanun ile 351 sayılı Kanunda yapılan değişikle yurt dışında yükseköğrenim 

gören öğrencilerimize barınma hizmeti verilmesi çerçevesinde 2011-2012 öğretim 
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döneminden itibaren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yurt hizmeti verilmeye 

başlanmıştır. 2020 yılında, hizmet veren 5 yurdun toplam kapasitesi 6.133 olup, 

yurtlarımızda odalar 3 ve 4’er kişiliktir. 

Öncelikli  Barınma 

Şehit ve gazi çocukları, gazi öğrenciler, lise ve dengi öğrenimlerini Aile, Çalışma ve 

Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar, 

devlet koruması altında olanlar, “Milli Sporcu Belgesi” almış öğrenciler, %40 ve 

üzerinde engel durumu olan öğrenciler, anne ve babası vefat etmiş olan öğrenciler, 

gönüllü güvenlik korucusu çocukları, lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde 

tamamlayan öğrenciler yurtlarımızda öncelikli olarak barındırılmaktadır. 

Barınma Ücreti  

2020-2021 eğitim öğretim döneminde aylık yurt ücretleri yurt modeline bağlı olarak 

230 TL ile 390 TL arasında değişmektedir. Kıbrıs’ta bulunan yurtlarımızda ise bu ücret 

500 TL’dir.  

Covid-19 salgınının ülkemizde de görünmeye başlandığı Mart ayı itibari ile 

üniversitelerin eğitim ve öğretime ara vermesiyle birlikte Bakanlığımıza bağlı öğrenci 

yurtlarında kayıtlı olan öğrencilerin Mart ayında yurtlarda barınmadıkları günlerin 

ücreti iade edilmiştir. Ayrıca salgın boyunca yurtlarımızda barınmayan hiçbir 

öğrenciden yurt ücreti alınmamıştır.  

Ücretsiz Barınma  

Şehit ve gazi çocukları, gazi öğrenciler, lise ve dengi öğrenimlerini Aile, Çalışma ve 

Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar, 

devlet koruması altında olan öğrenciler ile anne ve babası hayatta olmayan öğrenciler 

ile doğal afet, olağanüstü durumlar vb. nedeniyle maddi zaruret içinde olan ihtiyaç 

sahibi öğrencilerden yurt ücreti ve güvence bedeli alınmamaktadır. 

Bu kapsamdaki öncelikli öğrenciler sosyal devlet anlayışı gereği Bakanlığımız 

yurtlarında ücretsiz olarak barındırılmaktadır. 
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Uluslararası Öğrenciler  

Bakanlığımıza bağlı yurtlarda 2.11.2020 tarihi itibariyle 173 ülkeden gelen 5.147 

Türkiye burslusu, 198 YÖK burslusu, 96 Afganistan Hükümeti burslusu, 13 Maarif Vakfı 

öğrencisi, 98 KKTC uyruklu öğrenci ve kendi imkânlarıyla gelen 2.203 uluslararası 

öğrenci olmak üzere toplamda 7.755 kayıtlı uluslararası öğrenci bulunmaktadır. 

Covid-19 Salgını  Sürecinde Yurt Çalışmaları  

Covid-19 salgını sürecinde yurtlarımız vatandaşlarımızın da kullanımına sunulmuştur. 

Bu süreçte 2 Kasım 2020 tarihine kadar, 81 il 293 yurt müdürlüğünde; 

 Yurt dışından 97 ülkeden gelen 65.824 vatandaşımız,  

 7.164 Sağlık Bakanlığı personeli,  

 3.092 Adalet Bakanlığı personeli, 

 8.668 askeri personel, 

 4.325 tedbir amaçlı karantinaya alınan sivil vatandaş, 

 3.947 sosyal izolasyon ve gözlem merkezinde tedavi gören vatandaş, 

 7.390 kişi izolasyon altına alınan vatandaş 

olmak üzere 100.410 kişi yurtlarımızda barındırılmıştır. 

Ayrıca; İçişleri Bakanlığının 10.09.2020 tarihli genelgesi doğrultusunda 81 ilde 111 yurt 

müdürlüğünde karantina şartlarını ihlal edip izolasyon altına alınan vatandaşlarımızın 

misafir edilmesi için 112.327 kapasite tahsis edilmiştir.  

02.11.2020 tarihi itibarı ile 78 ilde bulunan 93 yurt müdürlüğünde;  

 127 kişi Sağlık Bakanlığı personeli, 

 366 kişi sosyal izolasyon ve gözlem merkezinde tedavi gören vatandaş,  

 4.494 kişi izolasyon altına alınan vatandaş  

olmak üzere 4.986 kişi yurtlarımızda barındırılmaya devam etmektedir. 
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Bununla birlikte; 

56 il, 98 yurt müdürlüğünde 1.232 kız, 2.647 erkek olmak üzere toplam 3.879 ülkelerine 

dönemeyen uluslararası öğrenci yurtlarımızda misafir edilmektedir. 

Yükseköğrenim kurumlarında yüz yüze eğitime geçilmesi ihtimali göz önüne alınarak 

Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Salgın Yönetimi 

ve Çalışma Rehberi” dikkate alınarak ön hazırlıklar yapılmıştır. 

Ayrıca; salgının yanı sıra meydana gelen deprem ve diğer afetlerde gerek kamu kurum 

ve kuruluşlarında çalışan kişilere, gerekse afetlerden etkilenen vatandaşlarımıza 

yurtlarımız tahsis edilmektedir.  

Özel Barınma Hizmetleri  

Gençlerin barınma ihtiyacının yanında sosyal ve kültürel faaliyetlerle gelişimlerine katkı 

sağlayan Bakanlığımız bu alandaki tecrübelerini artık yükseköğrenim öğrencilerine 

barınma hizmeti veren özel kurumlarda kalan öğrenciler için de kullanacaktır. 

5 Temmuz 2019 tarihinde yapılan kanun değişikliği ile yükseköğrenim düzeyinde özel 

barınma hizmeti veren kurumların açılması ile hizmet ve faaliyetlerinin denetlenmesi 

görevi Bakanlığımıza verilmiştir. Bu kapsamda; 5 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla 

yükseköğrenim öğrencilerine barınma hizmeti veren 2.311 kurum Bakanlığımıza 

denetimine geçmiştir. 

Bir neslin geleceği olarak gördüğümüz gençlerimizin eğitim hayatlarında öğrenimleri 

süresince maddi ve manevi olarak yanlarında olmayı görev edinmiş Bakanlığımız 

barınma hizmeti veren özel kurumların hizmet kalitesini arttırmak ve buralarda kalan 

öğrencilerimizin yaşam koşullarını daha da iyileştirmek için çalışmalarını 

sürdürmektedir. Bu kapsamda hazırlanan Yükseköğrenim Özel Barınma Hizmetleri 

Yönetmeliği yürürlüğe girmiştir. 

Aynı zamanda Bakanlığımız yurtlarında barınan öğrencilere sunulan beslenme ve 

barınma desteğinin yanı sıra vergi muafiyeti tanınan vakıf ve kamu yararına çalışan 

derneklere ait yurtlarda kalan öğrencilere de destek sağlanmaktadır.  
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Bu kapsamda ülke genelinde faaliyet gösteren vakıf ve derneklere ait yurtlarda kalan 

öğrencilere; 2020 yılında aylık 240 TL barınma ve 408 TL beslenme olmak üzere kişi başı 

648 TL beslenme ve barınma yardımı yapılmıştır.  

Amacımız öğrencilerin daha iyi koşullarda kaliteli barınmalarını sağlamanın yanında 

ekonomik, sağlıklı ve dengeli beslenme imkânı sağlayarak maddi ve manevi olarak 

yaşam kalitesini yükseltmek ve öğrenimlerini kolaylaştırmaktır. 

Burs ve Kredi Hizmetleri  

1962 yılından itibaren yükseköğrenim öğrencilerine kredi verilmekte iken, 2004 

yılından sonra müracaat eden tüm öğrencilere kredi, başarılı ve ihtiyaç sahibi 

öğrencilere ise burs verilmektedir.  

Yükseköğrenim bursu verme yetkisi 6 Mart 2004 tarihinde yürürlüğe giren 5102 sayılı 

Kanun ile Bakanlığımıza verilerek, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının doğrudan burs 

verme yetkileri kaldırılmıştır. Böylece mükerrerlik önlenerek daha fazla sayıda 

öğrenciye, daha fazla miktarda yardım yapılması imkânı sağlanmıştır. 

İlk defa burs/kredi alacak öğrencilere her yıl Ocak ayında ödeme yapılmakta iken, 2016 

yılından itibaren okulların açılmasıyla birlikte Ekim ayından geçerli olmak üzere kredi 

ve burslar ödenmeye başlanmıştır. 

Kredi/burs başvuruları E-Devlet aracılığı her yıl bir kez ile alınmakta olup elektronik 

ortamda 12 kamu kurumundan bilgi alınarak, başvuru sahiplerinin başarı ve sosyal 

durumlar üzerinden değerlendirilmektedir.  

Başvurusu yapan öğrencilerin okul bilgileri YÖKSİS üzerinden, başarı durum bilgisi 

ÖSYM üzerinden, sosyal durum ve gelir bilgileri ilgili Bakanlıkların veri tabanlarından 

çekilmekte ve değerlendirme otomatik olarak insan müdahalesi olmadan 

yapılmaktadır.  

Kredi/burs başvurularının değerlendirilmesinde; öğrencinin ve ailesinin gelir durumu 

puanı, sosyal durum puanı ve başarı durum puanı toplamları üzerinden işlem 

yapılmaktadır. 
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 Gelir durumu değerlendirilirken; öğrencinin ve ailesinin maaş/ücret gelirleri, 

sahip oldukları konut, arsa ve işyerleri, mükellefiyetlik durumları, şirket 

ortaklıkları, üzerlerine kayıtlı motorlu araçlar ve diğer gelirler (kira vb.) 

incelenmektedir. 

 Başarı durumu değerlendirilirken; yükseköğrenime ilk defa giren öğrencilerin 

ÖSYM tarafından hesaplanan puan türü ve puanı, ara sınıflarda ise 

yükseköğretime kayıt yaptırdığı tarihteki puan türü ve puanı üzerinden 

hesaplama yapılmaktadır. Yükseköğrenime yerleştirilmede esas alınan her puan 

türü kendi içinde değerlendirilmektedir. 

 Sosyal durumu değerlendirilirken; ailenin ikametgâh adresinde veya dışında 

bulunan eğitim gören öğrenci sayıları, anne veya babanın vefat etme durumları, 

anne-babanın boşanma durumu dikkate alınmaktadır. 

Sistem tarafından yapılan değerlendirme sonrası başvurular puanlama esasına göre 

sıralanmakta ve her yıl ödenek miktarı kadar ihtiyaç sahibi ve başarılı öğrencilere burs, 

talep eden tüm öğrencilerimize de kredi tahsisi yapılmaktadır. 

2019-2020 öğretim döneminde 768.703 öğrenci başvuruda bulunmuştur. 

2002 yılında 451.550 öğrenciye yalnızca kredi verilmekte iken, 2020 yılında 1.172.128 

(yurt içinde 1.144.070 ve yurt dışında 28.058) öğrenciye kredi ve 414.282 (yurt içinde 

414.018 ve yurt dışında 264) öğrenciye ise burs olmak üzere toplam 1.586.410 

öğrenciye burs veya kredi ödenmektedir. 
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İlk defa başvuru yapan öğrencilerin ailelerinin sosyal durumları, başarı ve gelir 

durumları kamu kurumlarından araştırılarak, ihtiyaç sahibi 150.000 öğrenciye burs, 

talep eden diğer tüm öğrencilere de kredi tahsisi yapılmıştır. 

2002 yılında öğrencilere ödenen aylık burs/kredi miktarı 45 TL iken, 2020 yılında bu 

miktar 550 TL olmuştur.  

Yüksek lisans öğrencilerine aylık burs/kredi miktarının iki katı, doktora öğrencilerine ise 

üç katı burs/kredi ödenmektedir. 2020 yılında yüksek lisans öğrencilerine aylık 1.100 

TL, doktora öğrencilerine ise 1.650 TL olarak burs/kredi ödemesi yapılacaktır. 

Yurt dışında burs ve öğrenim kredisi alan öğrencilere öğrenim gördükleri ülkelerin satın 

alma gücü paritesine göre belirlenen tutarlarda burs/öğrenim kredisi ödenmektedir.  

Müracaatta bulunan, yükseköğrenimini yurt dışında yapan öğrencilerden öncelikli 

olanlarına burs, durumları mevzuata uygun diğer öğrencilere de kredi ödemesi 

yapılmaktadır. 

Yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da yılın on iki ayı boyunca önlisans/lisans 

öğrencilerine normal burs/kredi miktarı yüksek lisans öğrencilerine iki katı, doktora 

öğrencilerine üç katı ödeme yapılmaktadır. 
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Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri olmak üzere; 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde 23.880 öğrencimize aylık 664 TL olmak üzere 81 farklı 

ülkede öğrenim gören toplam 28.322 öğrencimize yurt içinde ödediğimiz kredi/burs 

miktarının o ülkenin satın alma gücü paritesi dikkate alınarak belirlenen tutarda ödeme 

yapılmaktadır. Örneğin; İsviçre’de öğrenim gören lisans öğrencisine aylık 1.822 TL, 

ABD’de öğrenim gören lisans öğrencisine aylık 1.498 TL ve Almanya’da öğrenim gören 

lisans öğrencisine aylık 1.343 TL kredi ödenmektedir. 

İlk defa burs/kredi alacak öğrencilere her yıl Ocak ayında ödeme yapılmakta iken, 2016 

yılından itibaren okulların açılmasıyla birlikte Ekim ayından geçerli olmak üzere kredi 

ve burslar ödenmeye başlanmıştır. 

Bununla birlikte; Bakanlığımızdan öğrenim kredisi almış olan öğrencinin borcunu, 

öğrenim gördüğü okulun normal öğrenim süresinin bitiminden itibaren iki yıl 

(öğrencinin lisansüstü eğitim görmesi halinde dört yıl) sonra başlamak üzere kredi 

aldığı sürede ve aylık dönemler halinde ödemektedir.  

Öğrenim kredisi alan öğrencilerin sigortalı bir işte çalışıncaya kadar kredi borcunu 

ödeme zorunluluğu bulunmamaktadır. Vatani görevini yerine getirmekte olan 
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borçlularımızın kredi borçları da durumlarını belgelendirmeleri halinde askerlik 

sürelerince ertelenmektedir. Bu uygulamadan yararlananların borçlarına faiz de 

uygulanmamaktadır. 

 6 Mart 2004 tarihinde yürürlüğe giren 5102 sayılı Kanunla; 

 Yükseköğrenim öğrencilerine tek merkezden burs ve kredi verilebilmesi, 

 Öğrencilere verilmekte olan burs ve kredilerin haczedilememesi, 

 Öğrencilerin noterde tanzim ve tasdik ettirmek zorunda oldukları taahhüt 

senetlerinden dolayı vergi, resim ve harç alınmaması, 

 Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yaz ayları hariç 9 ay süreyle verilmekte olan 

bursların 12 ay süreyle verilmesi,  

 Başarısızlığı nedeniyle bursu kesilen öğrencilerin bursunun kesildiği tarihten 

itibaren krediyle desteklenmesi, 

 Burs veya öğrenim kredisi alan öğrencilere 3’er aylık dönemler halinde yapılan 

ödemelerin, 2005 yılından itibaren aylık olarak yapılması 

imkânları getirilmiştir.  

351 sayılı Kanunda 2006 yılında yapılan değişiklikle; 

 Sosyal Güvenlik Kuruluşları ile ilişkisi bulunmayan borçlunun ilk defa 

ilişkilendirildiğinin tespitine kadar, talebi üzerine borcunun birer yıllık sürelerle 

ertelenmesi, 

351 sayılı Kanunda 2010 yılında yapılan değişiklikle ise; 

 Öğrenim ve katkı kredisi borçlarının geri ödeme süresi kredi alınan sürenin yarısı 

kadarken, kredi alınan kadar sürede aylık dönemler halinde ödenmesi,  

 Kendi isteği ile öğretim kurumunu bırakan veya herhangi bir sebeple öğretim 

kurumundan çıkarılan öğrenciler borçlarını bir yıl sonra başlayarak bir yıl içinde 

ödemekte iken, iki yıl sonra başlamak üzere kredi aldığı kadar sürede ve aylık 

dönemler halinde ödemesi, 

 Yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşı yükseköğrenim öğrencileri için 

barınma, burs ve kredi hizmetlerinin verilmesi 
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imkanları getirilmiştir. 

5917, 6111,  6552, 6736, 7020 ve 7143 sayılı Kanunlarla, öğrenim/katkı kredisi borçları 

yeniden yapılandırılarak ödeme kolaylığı sağlanmıştır.  

Bunun yanında, 2014 yılından itibaren öğrencilere burs/kredi taahhüt senetlerini 

notere gitmeden, kolay ve hızlı bir şekilde, hiçbir ödeme yapmaksızın 

www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden e-devlet şifreleri ile Bakanlığımız linkine 

ulaşarak onaylama imkanı getirilmiştir.    

Öncelikli Olarak Burs Verilen Öğrenciler  

Sosyal devlet anlayışı gereğince; 

 Şehit bekar ise kardeşine, evli ise çocuklarına, 

 Gazi bekar ise kendisine, evli ise çocuklarına,  

 Sağlık Kurulu Raporu ile % 40 ve üzerinde engeli olduğu tespit edilen öğrencilere,  

 Anne ve babası vefat etmiş öğrencilere,  

 Lise ve dengi öğrenimlerini Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı 

Sevgi Evlerinde barınarak tamamlayanlara ve 5395 sayılı Kanuna göre koruma 

altına alınan öğrencilere,  

 Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlara,  

 Başvuru yılında Alan Yeterlilik Testi puanlarında (sayısal, sözel, eşit ağırlık, dil) 

ham puan bazında ilk 100’e giren öğrencilere, aylık tutarın üç katı, öncelikli 

olarak burs verilmektedir. 

Bakanlığımızca sporu ve sporcuyu desteklemek amacıyla amatör spor dallarından 

herhangi birinde Milli Sporcu Belgesi almış öğrencilere aylık burs tutarının belirlenen 

katlarında burs verilmektedir. 

Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığınca bildirilen ilk 5 tercihinde öğretmen yetiştiren 

yükseköğretim programlarına yerleşen öğrencilere de 2005 yılından itibaren burs 

verilmektedir. 

  

http://www.turkiye.gov.tr/
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Yurtlardaki Sosyal, Kültürel, Sportif Faaliyetler ve Eğitimler  

Bakanlığımız yurtlarında; öğrencilerimizin ders dışı zamanlarının en iyi şekilde 

değerlendirmesini sağlamak, milli, manevi, sosyal, kültürel, bedensel, ruhsal, zihinsel 

ve akademik yönden gelişimlerine destek olmak, birlik ve beraberlik duygularını 

pekiştirmek, dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendirmek, bağımlılık, kötü alışkanlıklar 

ve olumsuz davranışlardan korumak amacıyla tamamen gönüllülük esasına göre eğitim, 

sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler gerçekleştirilmektedir. 

Covid-19 salgını nedeniyle gerçekleştirilemeyen faaliyetler, öğrencilere uygulanacak 

yönelim belirleme anketleri de dikkate alınarak, 2020-2021 öğretim yılı içerisinde 

online olarak gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 

Öğrenci Uyum Programı  

Yurtlara yeni kayıt yaptıran öğrencilerin yurt ortamını tanımasını ve yurt yaşantısına 

uyum sağlamasını kolaylaştırmak için “uyum programı” düzenlenmekte, öğrenciler 

yurda ilk geldiklerinde yurt binaları gezdirilerek kısa bilgiler verilmektedir. 

Öğrencilerin yurtta kalmaya başladıkları ilk günlerde meslek elemanlarınca, (sosyal 

çalışmacı, psikolog) insan ilişkileri, toplu yaşanılan yerler ve özellikleri, yurda, okula ve 

çevreye uyum, aileden uzak kalma kaygısı, aile özlemi, yalnızlık hissi vb. konularında 

seminer, konferans ve toplantılar düzenlenmektedir. 

Öğrencilerin ilk defa geldikleri şehri tanımalarına yardımcı olmak amacıyla belediye, 

hastane, valilik ve kültürel yerler gezdirilerek “Gelin Tanış Olalım” kapsamında şehir 

gezileri düzenlenmektedir. 

Eğitim faaliyetleri  

Öğrencilerimizin motivasyonu yüksek, başarıya odaklanmış, akademik başarılarına 

destek olmak, ilgi duydukları alanlarda bilgi ve becerilerini artırmak ve üniversite 

öğrenimleri sonrasında donanımlı bireyler olarak iş piyasasına katılmalarını sağlamak 

amacıyla yurtlarımızda; 

 Mesleki Gelişim Kursları; mühendishane, işaret dili, ALES, iş piyasasına erişim vb.  

 Türk İslam Sanatları Kursları; hat, ebru ve minyatür vb. 
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 Dil Kursları; İngilizce, Rusça, Çince, Hintçe, Osmanlıca vb. 

 El Sanatları Kursları; geri dönüşüm tasarım, model gemi yapımı, takı tasarım vb. 

 Müzik ve Görsel Sanatlar Kursları; bağlama, keman, Türk halk müziği vb. 

 Değerler Eğitimi Kursları; Kur’an-ı Kerim, İslam ahlakı vb. 

 Atölye Çalışmaları; psikoloji, çevre, tarih vb konuların olduğu insan ve toplum 

okumaları atölyeleri, edebiyat atölyeleri gerçekleştirilmektedir. 

Bilgiden Bilince Konferansları  

Öğrencilerimizin zamanı iyi yöneten, özgüveni artmış, değişime ve çağa ayak uyduran 

ve farkındalıkları yüksek bireyler olmalarını sağlamak amacıyla Ulusal Eylem Planları da 

göz önünde bulundurularak;  

 Afet bilinci,  

 Gönüllülük bilinci,  

 Sıfır atık, 

 Uyuşturucu ile mücadele,  

 Tütünle mücadele, 

 Edebiyat,  

 Kültür ve sanat,  

 Enerji verimliliği,  

 Gençlik psikolojisi, 

 Davranışsal bağımlılıklarla 

mücadele,  

 Terörle mücadele,  

 Türk işaret dili, 

 İsraf, 
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 Kariyer planlama,  

 Paramı yönetebiliyorum,  

 Sağlık,  

 Sosyal güvenlik,  

 Spor ahlakı,  

 Tarih-medeniyet,  

 Teknoloji,  

 Siber güvenlik  

 Kişisel verilerin korunması ve vergi bilinci  

konularında konferanslar gerçekleştirilmektedir. 

 

Sosyal ve Kültürel Faaliyetler  

Öğrencilerimizin, kültür ve sanata ilgi duymalarına, yeni ilgi alanları kazanmalarına, 

yeteneklerini keşfetmelerine, sosyal duyarlılıklarını ve becerilerini sağlıklı bir şekilde 

geliştirebilmelerine ve daha çok sosyal ilişkiler kurmalarına yardımcı olmak amacıyla 

 Önemli Gün ve Haftalar Etkinlikleri; Mevlana Haftası, İstanbul’un Fethi, 

Çanakkale Zaferi vb. günlerdeki faaliyetler, 

 Milli-Dini Gün ve Bayramlar; kandil programları, 29 Ekim vb. faaliyetler, 

 Gezi ve Kamp Programları; doğa gezileri, kültürel geziler vb. faaliyetler, 
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 Kültür ve Sanat Programları; tiyatro izleme, sergiler vb. faaliyetler, 

 Yarışmalar; Osmanlıca, kuş evi tasarım, karikatür vb. yarışmalar, 

 Çevre Faaliyetleri; çevre temizliği, hobi bahçesi, Kredi Yurtlar Ormanı vb. 

faaliyetler ile 

 Gönül Bağı Etkinlikleri; yaşlılar, engelliler, çocuklar, şehit, şehit yakınları ve 

gazilerle ilgili faaliyetler, bağış ve yardım kampanyaları, Kızılay ve Yeşilay 

faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. 
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Spor Turnuvaları  

Öğrencilerimizin beden ve ruh sağlıklarının korunması, geliştirilmesi, onlara disiplinli 

çalışma alışkanlığı kazandırılması, spora ilgi duymalarının sağlanması, enerjilerinin 

olumlu yönetilmesi, fairplay anlayışının yaygınlaştırılması ve öğrenciler arasındaki 

iletişimin geliştirilmesi amacıyla; 

Sportif Faaliyetler; futsal, curling, buz pateni, kort tenisi vb. 

Etno Spor; ağaç (mas) güreşi, geleneksel Türk okçuluğu, güreş, mangala faaliyetleri 

gerçekleştirilmektedir. 

  

Bununla birlikte;  öğrencilerimizin fiziki gelişimlerine katkı sağlamak, aralarında birlik, 

beraberlik, dostluk, kardeşlik ve centilmenlik duygularını güçlendirmek amacıyla; 

 Badminton, 

 Basketbol, 

 Futbol, 

 Geleneksel Türk okçuluğu, 

 Kort tenisi, 

 Masa tenisi, 

 Satranç, 

 Voleybol ve 

 Yüzme turnuvaları  

gerçekleştirilmektedir. 
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Tarih ve Medeniyet Gezileri  

Milli bir tarih şuuru kazandırmak, öğrenciler arasında birlik, beraberlik, kardeşlik 

duygularını geliştirmek, gençlerimizin tarih iklimi içinde medeniyet mirasımızla 

buluşmalarını sağlamak amacıyla  “Tarih ve Medeniyet Gezileri” düzenlenmektedir. 

 

Çınaraltı Gençlik Söyleşileri  

Kültür, sanat, edebiyat ve tarih alanlarına 

yönelik bakış açılarını geliştirmek, serbest 

zamanlarını daha verimli kullanabilmelerini 

sağlamak ve genel kültürlerini artırmak 

amacıyla Çınaraltı Gençlik Söyleşileri ismiyle 

konferans, sempozyum, tiyatro gösterimi ve 

konser gibi salon programları 

düzenlemektedir. 
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Psikososyal Servis Hizmetleri  

Kapasitesi 500'ün üstünde olan yurtlarda sosyal çalışmacı ve 1.500’ün üstünde olan 

yurtlarda psikolog görev yapmaktadır. 

Psikososyal servislerde gençlerin; sosyo-ekonomik sorunları, uyum sorunları, ailevi 

sorunları, arkadaşlık ilişkileri, kişilerarası iletişim, ders çalışamama, sınav kaygısı ve 

başarılı olamama korkusu, son sınıf öğrencilerinin mezuniyet ve gelecek kaygısı vb. 

sorunları ile bu sorunların yarattığı psikolojik sorunlarında psikososyal danışmanlık 

hizmetleri verilmektedir.  
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SPOR TOTO  

TEŞKİLAT BAŞKANLIĞI 
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Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından düzenlenen spor bahisleri sektöründen elde 

edilen finansal kaynak, Bakanlığımız tarafından çeşitli eğitim, kültür, spor ve gençlik 

organizasyonlarında kullanılmak üzere yeniden ülkemizin hizmetine sunulmaktadır.  

Bunu gerçekleştirirken anlamlı, gerçekçi ve uzun soluklu katkı sağlayacak yatırımlara 

önem ve öncelik verilmekte; ulusal ve evrensel faydanın maksimize edilmesi 

hedeflenmektedir.  

Günümüzde ulaşım, haberleşme ve teknolojideki hızlı gelişimin getirdiği kolaylıklar 

hayatımıza olumlu katkılar sağlarken, aynı zamanda insanları tehlikeli boyutlarda da 

hareketsiz hale getirmektedir. Bu çerçevede vatandaşlarımızı spor alanlarıyla 

buluşturmak, aktif bir yaşam tarzına imkân sağlayacak fırsatları sunmak Bakanlığımızın 

görevlerindendir.  

Bu nedenle vatandaşlarımızın faydalanacağı spor tesislerinin niteliğinin ve sayısının 

artırılması, çeşitlendirilmesi adına Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca amatör spor 

kulüplerinin müsabakalarını yapacakları nizami futbol sahaları, cimnastikten güreşe çok 

geniş yelpazede spor branşlarına hizmet eden spor salonları, atletizm pistleri, sporcu 

kamp eğitim merkezleri, gençlik merkezleri, yüzme havuzları, kayak eğitim merkezleri 

vb. tesisler inşa edilmektedir. 

Bakanlık olarak okul bahçelerine ve mahallelere spor tesisleri yapımını bir seferberlik 

seviyesinde önemsiyoruz. Bu sebeple, her ilçemize mahalle tipi spor tesisleri 

yaptırılmaktadır. 

Böylelikle ülkemizin her köşesi spor yatırımlarıyla buluşturulmakta, her yaştan ve her 

kesimden vatandaşımıza spor yapma imkânı sunulmaktadır. 

Çocukların, gençlerin ve engelli bireylerin eğitimlerine katkıda bulunmak amacıyla özel 

eğitim okulları ve spor liselerinin yapımı, bakım ve onarımlarının gerçekleştirilmesi için 

finansman desteği sağlanmaktadır.   

Gençlere, spora, eğitim altyapısına, gençlik faaliyetlerine ve amatör spor kulüplerine 

verdiğimiz destek ve yatırımlarımız devam etmektedir. 
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Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, fiziksel altyapısı ve uygulama prensipleriyle evrensel 

tasarımlı spor alanlarının yaygınlaşması ilkesinden hareketle, özel gereksinimli 

bireylerle ve ilgili kuruluşlarla iş birliği yapmaktadır.  

Bununla birlikte Spor Toto Teşkilat Başkanlığı spor federasyonlarının da uzun yıllardan 

beri en büyük destekçisidir.  

Kamu kurumlarıyla, belediyelerle, üniversitelerle, sivil toplum örgütleriyle engelli 

sporlarına ve özel gereksinimli bireylerin fiziksel olarak aktif yaşam tarzının 

desteklenmesine yönelik iş birliklerimiz sürmektedir. 

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, çeşitli fiziksel ve bilişsel kapasiteden bireylerin istisnasız 

tamamının spor yapabilmelerine imkân sunulması, yaygınlaştırılması, katılım sağlanan 

spor branşlarının çeşitlendirilmesi, engellemeyen fiziksel aktivite programlarının 

kaynaştırma/bütünleştirme prensipleriyle geliştirilmesine katkı sağlanması için bu 

görevleri ifa etmektedir. 

Bu çerçevede otizm dahil olmak üzere çeşitli engel gruplarına hizmet sunan dernek, 

kurum ve kulüplere düzenli katkılar sunulmakta ve desteklerimiz devam etmektedir. 

Spora ve sporcuya verilen desteklerle uluslararası alanda şampiyonluklara ulaşan bu 

sporcularımız hepimizi gururlandırmaktadır.  

Yasa Dışı Bahisle Mücadele  

Spor Toto Teşkilat Başkanlığımızca yukarıda açıklanan hizmetleri yürütülebilmesi için 

karşımızda bulunan en önemli tehdit yasadışı bahis olarak ortaya çıkmaktadır. 

Kurumsal ve bireysel zararlara sebebiyet veren, sosyal sorunları tetikleyen yasadışı 

bahse karşı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, kamu kurumları ve ilgili paydaşlarla iş birliği 

yaparak mücadele etmektedir.  

Yasa dışı bahisle ilgili tüm incelemeler, ihbarlar ve süreçler titizlikle değerlendirilerek, 

ilgili internet siteleri hakkında erişimin engellenmesi kararı verdirilmekte, yasa dışı 

bahisle bağlantısı olanlarla ilgili suç duyurularında bulunulmakta ve açılan kamu 

davalarına müdahil olunmaktadır.  



      

   

  

  244 

Yasa dışı bahis suçuna ilişkin olarak 7258 sayılı Kanunda 2013 yılında yapılan değişiklikle 

cezalar önemli ölçüde artırılmış; 2017 yılında yapılan değişiklikle ise, söz konusu suça 

dair taşınmazlara, hak ve alacaklara el koyma, iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda 

alınması, gizli soruşturmacı görevlendirilmesi ve teknik araçlarla izleme imkânları 

getirilmiştir.  

Bilindiği üzere yasa dışı bahsi cazip kılan en önemli etken ikramiye dağıtım oranlarının 

yasal bahse göre daha yüksek olmasıdır. Cezai yaptırımlar ve teknik takipteki imkânların 

artırılmasına ek olarak, yasa dışı bahisle etkin ve kararlı mücadele prensibi 

çerçevesinde, yasal bahis oyunlarında ikramiye dağıtım oranının 5602 sayılı Kanunda 

yapılan değişiklikle %83’e çıkarılması, yasa dışı bahse vurulmuş en büyük darbe 

olmuştur. 

Bu değişiklik sonrasında Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis 

Oyunlarının Özel Hukuk Tüzel Kişilerine Yaptırılması işine ait ihale başarılı şekilde 

gerçekleştirilmiştir. 28.08.2019 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanan yeni 

ikramiye dağıtım oranıyla birlikte, yasa dışı bahis yoluyla teröre ve diğer illegal yapılara 

finansman sağlayan kaynak, sorumlu bahis ilkesi kapsamında ve devlet kontrolünde, 

kamunun yararı noktasında değerlendirilme imkânına kavuşmuştur.  

Yasa dışı bahisle mücadele kapsamında pek çok farklı yöntem, bu mücadelede 

eşgüdümlü olarak devreye alınmıştır.  Teşkilatımız bu mücadelenin gerektirdiği her 

türlü önlemi almaya gayret ve kararlılıkla devam etmektedir. 
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Sayın Başkan, Değerli Üyeler, 

Komisyonumuza Bakanlığımın 2021 yılı bütçesi ve 2020 yılı faaliyetleri ile ilgili özet 

bilgileri sunmuş bulunuyorum. 

Bu vesileyle çalışmalarımızda yol gösterecek değerli görüşleriniz için şimdiden teşekkür 

eder; görüşmekte olduğumuz bütçe teklifinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile 

olmasını dilerim. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Dr. Mehmet Muharrem KASAPOĞLU 

Gençlik ve Spor Bakanı 
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