T.C
GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI
2013 YILI KURUMSAL MALĐ DURUM VE BEKLENTĐLER RAPORU
GĐRĐŞ
Ülkemiz büyüyen ekonomisi, güçlü demokrasisi, uluslararası arenada artan etkinliği
ve dinamik genç nüfusuyla çok önemli bir noktada bulunmaktadır. Đnsanı merkeze alan çok
boyutlu kalkınma sürecinin süreklilik kazanabilmesi ihtiyacı, dünyada her alanda artan
rekabet koşulları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler kamu kurumlarında da sürekli değişimi ve
planlı çalışmaları mecburi hale getirmiştir.
Bu anlayışın bir sonucu olarak; gençlik ve spor alanında ulusal düzeyde bir kılavuz
olacak Ulusal Gençlik ve Spor Politikası Belgesi ve Bakanlığımız Merkez Teşkilatı
faaliyetlerine yol gösterecek olan Gençlik ve Spor Bakanlığı 2013-2017 dönemi Stratejik
Planı hazırlanmıştır. Bu planların amacı; gençlik ve spor alanında ortak bir anlayış, vizyon,
politika ve hedef birliğine ulaşmak; kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve tüm
paydaşların hizmetleri ile faaliyetlerinde koordinasyon ve işbirliğini sağlamaktır.
Planların uygulanabilmesi ve sonuçlarının ölçülebilmesi için 2013-2015 dönemi Orta
Vadeli Programına ve 2013-2017 dönemi Stratejik Planına uygun olarak hazırlanmış olan
2013 yılı Performans Programı, Bakanlığımızın 2013 yılı bütçesinin de temelini
oluşturmaktadır.
Söz konusu plan ve programların izlenmesi amacıyla; yeni kamu yönetimi anlayışı ve
5018 sayılı kanun çerçevesinde idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı
aya ilişkin beklenti, hedef ve faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklamaları
hüküm altına alınmıştır. Bu kapsamda Gençlik ve Spor Bakanlığı 2013 yılı “Kurumsal Mali
Durum ve Beklentiler Raporu” hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
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I. OCAK-HAZĐRAN 2013 DÖNEMĐ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

2012
GERÇEKLEŞME
TOPLAMI

OCAK-HAZĐRAN
GERÇEKLEŞME TOPLAMI
2013 BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞĐ

2012

BÜTÇE GĐDERLERĐ TOPLAMI

01 - PERSONEL GĐDERLERĐ

MEMURLAR

SÖZLEŞMELĐ PERSONEL

02 - SOSYAL GÜVENLĐK KURUMLARINA DEVLET PRĐMĐ GĐDERLERĐ

MEMURLAR

SÖZLEŞMELĐ PERSONEL

2013

4.694.038.631

5.393.728.000

1.920.481.799

2.253.738.222

10.995.143

12.023.000

4.779.304

9.590.327

10.980.034

11.954.000

4.764.195

9.486.249

15.109

69.000

15.109

0

1.284.100

1.384.000

552.213

1.145.003

1.283.206

1.377.000

551.319

1.145.003

894

7.000

894

0
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03 - MAL VE HĐZMET ALIM GĐDERLERĐ

29.298.250

59.078.000

11.888.255

18.322.805

TÜKETĐME YÖNELĐK MAL VE MALZEME ALIMLARI

4.262.315

6.500.000

888.926

4.366.044

YOLLUKLAR

1.677.145

1.913.000

547.352

699.586

9.040

527.000

0

108

21.214.064

45.542.000

10.001.624

12.357.763

572.971

1.055.000

87.525

524.030

1.384.867

3.326.000

361.519

198.435

177.848

215.000

1.308

176.457

3.704.821.921

4.270.413.000

1.728.837.720

1.997.957.294

3.686.337.000

4.244.460.000

1.717.813.200

1.980.323.900

18.484.921

25.933.000

11.024.520

17.633.394

GÖREV GĐDERLERĐ

HĐZMET ALIMLARI

TEMSĐL VE TANITMA GĐDERLERĐ

MENKUL MAL,GAYRĐMADDĐ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GĐDERLERĐ

GAYRĐMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GĐDERLERĐ

05 - CARĐ TRANSFERLER

HAZĐNE YARDIMLARI

KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER
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YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER

0

20.000

0

0

7.504.217

9.000.000

1.200.306

238.179

6.714.688

4.780.000

1.200.306

122.999

0

1.400.000

0

0

789.530

1.720.000

0

0

GAYRĐMENKUL BÜYÜK ONARIM GĐDERLERĐ

0

500.000

0

7.940

DĐĞER SERMAYE GĐDERLERĐ

0

600.000

0

107.241

940.135.000

1.041.830.000

173.224.000

226.484.614

940.135.000

1.041.830.000

173.224.000

226.484.614

06 - SERMAYE GĐDERLERĐ

MAMUL MAL ALIMLARI

MENKUL SERMAYE ÜRETĐM GĐDERLERĐ

GAYRĐ MADDĐ HAK ALIMLARI

07 - SERMAYE TRANSFERLERĐ

YURTĐÇĐ SERMAYE TRANSFERLERĐ
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II.OCAK- HAZĐRAN 2013 DÖNEMĐNDE YÜRÜTÜLEN FAALĐYETLER
II.1. BAKANLIĞIMIZIN GÖREVLERĐ
08.06.2011 tarihli ve 27958 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
giren 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Bakanlığın hizmet birimleri ve birimlerin
görevleri şunlardır:
Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
• Gençlere yönelik istismarın ve şiddetin engellenmesi ile gençler arasında her türlü
ayrımcılığın giderilmesi amacıyla gerekli tedbirleri almak ve bu hususlarda öneriler
geliştirmek.
• Yurtiçi veya yurtdışında gençlikle ilgili toplantı, kurs, seminer ve benzeri faaliyetler
düzenlemek, düzenlenen faaliyetlere katılmak ve bu faaliyetleri desteklemek.
• Gençlere hizmet veren gençlik merkezi ve benzeri tesisler ile gençlik ve izcilik
kamplarının kurulması ve çalışmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek, bunları
geliştirici ve tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak.
• Sosyal hayatın her alanına gençliğin etkin katılımını sağlayıcı öneriler geliştirmek.
• Gençlik derneklerinin tescil, vize ve aktarma işlemlerini yapmak.
• Gençleri kötü alışkanlıklardan koruyacak çalışmalar yapmak ve bu konuda faaliyetler
yürütmek.
• Ulusal ve yerel düzeyde gençlik etkinlikleri düzenlemek.
• Gençlik haftası etkinliklerini düzenlemek.
• Gençlik alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile kamu kurum ve
kuruluşları, mahalli idareler ve üniversitelerin ilgili birimleriyle ilişkileri yürütmek.
• Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü
• Gençlik veya spor alanında proje ve çalışmalar yapmak, bu alanda yapılacak proje ve
çalışmaları değerlendirmek, katılmak, desteklemek, uygulama ve sonuçlarını
denetlemek, desteklenecek proje ve çalışmalara ilişkin usul ve esasları belirlemek.
• Dezavantajlı gençlere ve gençlerin hareketliliğine yönelik projeleri öncelikli olarak
desteklemek.
• Görev alanıyla ilgili konularda kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon ve
işbirliğini sağlamak.
• Ulusal Gençlik ve Spor Politikası Belgesi’nin oluşturulmasına ilişkin hazırlık
çalışmalarını yapmak ve uygulanmasını takip etmek.
• Gençliğe sunulan hizmet ve imkânlar konusunda gelen talep, öneri ve şikâyetleri ilgili
kurumlara iletmek.
• Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
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Eğitim, Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğü
• Gençlere rehberlik ve danışmanlık hizmeti yapmak, eğitim hizmet ve imkânlarını
geliştirici faaliyetlerde bulunmak.
• Gençliğin gelişimine katkı sağlamak amacıyla eğitim ve kültür alanında yapılabilecek
faaliyetleri planlamak.
• Bakanlığın görev alanıyla ilgili yayımlar yapmak, yaptırmak ve yayımları takip etmek.
• Yurtiçi ve yurtdışında gençlikle ilgili inceleme ve araştırmalar yapmak veya
yaptırmak, bunların sonuçlarını ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşmak.
• Gençlerin bilim, sanat ve kültürel alanlara ilgisini artırmaya yönelik faaliyetler
yürütmek ve bu kapsamda yürütülen faaliyetleri desteklemek.
• Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
• Spor faaliyetlerinin gelişmesini ve yaygınlaşmasını teşvik edici tedbirler almak ve bu
faaliyetlere her yaşta katılımı sağlayacak önlemler geliştirmek.
• Yurtiçi ve yurtdışı spor faaliyetlerinin plan ve program dâhilinde ve mevzuata uygun
olarak yürütülmesini gözetmek ve gelişmesini sağlamak, spor alanındaki uluslararası
kuralların ve talimatların uygulanmasını temin etmek.
• Spor federasyonlarının kurulmasını teşvik edici önlemler almak, sporcu yetiştirilmesi,
sporcu sağlığı ve spora ilgiyi artırmaya yönelik çalışmaları takip etmek.
• Spor alanında uygulanacak temel politika önerileri geliştirmek.
• Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Dış Đlişkiler Dairesi Başkanlığı
• Bakanlığın faaliyet alanıyla ilgili uluslararası gelişmeleri takip etmek ve Bakanlığın
uluslararası ilişkilerini yürütmek.
• Uluslararası kuruluşlar ve uluslararası gençlik organizasyonları nezdinde Bakanlığı
temsil etmek.
• Uluslararası gençlik organizasyonları düzenlenmesinde ilgili birimlere yardımcı
olmak.
• Uluslararası kuruluşlara üyelik, aidat ve benzeri hizmetlerle ilgili maddi
yükümlülükleri yerine getirmek.
• Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Hukuk Müşavirliği
• Bakanlığın taraf olduğu adlî ve idarî davalarda, tahkim yargılamasında ve icra
işlemlerinde Bakanlığı temsil etmek, dava ve icra işlemlerini takip etmek,
anlaşmazlıkları önleyici hukukî tedbirleri zamanında almak.
• Bakanlık hizmetleriyle ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından
hazırlanan mevzuat taslaklarını, Bakanlık birimleri tarafından düzenlenecek her türlü
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sözleşme ve şartname taslaklarını, Bakanlık ile üçüncü kişiler arasında çıkan her türlü
uyuşmazlıklara ilişkin işleri ve Bakanlık birimlerince sorulacak diğer işleri inceleyip
hukukî mütalaasını bildirmek.
• Bakanlıkça hizmet satın alma yoluyla temsil ettirilen dava ve icra takiplerine ilişkin
usul ve esasları belirlemek, bunları izlemek, koordine etmek ve denetlemek.
• Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun
çalışmalarını temin etmek amacıyla gerekli hukukî teklifleri hazırlayıp Bakana
sunmak.
• Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
• 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı
Kanunun 15 inci maddesi uyarınca strateji geliştirme ve malî hizmetler birimlerine
verilen görevleri yerine getirmek;
• Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı
çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek,
amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak.
• Đdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu
kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek.
• Đdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri
toplamak, analiz etmek ve yorumlamak.
• Đdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri
incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkinliğini ve tatmin
düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak.
• Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek.
• Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Personel Dairesi Başkanlığı
• Bakanlığın insan gücü politikası ve planlaması ile insan kaynakları sisteminin
geliştirilmesi ve performans ölçütlerinin oluşturulması konusunda çalışmalar yapmak
ve tekliflerde bulunmak.
• Bakanlık personelinin atama, nakil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini
yürütmek.
• Bakanlığın eğitim planını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek.
• Eğitim faaliyetleri ile ilgili dokümantasyon, yayım ve arşiv hizmetlerini yürütmek.
• Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
• 5018 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde, Bakanlığın kiralama ve satın alma işlerini
yürütmek, temizlik, aydınlatma, ısıtma, onarım, taşıma ve benzeri hizmetleri yapmak
veya yaptırmak.
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• Bakanlığın taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde
yürütmek.
• Genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek.
• Bakanlık sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmek.
• Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Bilgi Đşlem Dairesi Başkanlığı
• Bakanlık projelerinin Bakanlık bilişim altyapısına uygun olarak tasarlanmasını ve
uygulanmasını sağlamak, teknolojik gelişmeleri takip etmek, bilgi güvenliği ve
güvenilirliği konusunun gerektirdiği önlemleri almak, politikaları ve ilkeleri
belirlemek, kamu bilişim standartlarına uygun çözümler üretmek.
• Bakanlığın bilgi işlem hizmetlerini yürütmek.
• Bakanlığın internet sayfaları, elektronik imza ve elektronik belge uygulamaları ile
ilgili teknik çalışmaları yapmak.
• Bakanlık hizmetleriyle ilgili bilgileri toplamak ve ilgili birimlerle işbirliği içinde veri
tabanları oluşturmak.
• Bakanlığın mevcut bilişim altyapısının kurulumu, bakımı, ikmali, geliştirilmesi ve
güncellenmesi ile ilgili işleri yürütmek, haberleşme güvenliğini sağlamak ve bu
konularda görev üstlenen personelin bilgi teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak
düzenli şekilde hizmet içi eğitim almalarını sağlamak.
• Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Basın ve Halkla Đlişkiler Müşavirliği
• Bakanlığın basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetlerini planlamak ve bu faaliyetlerin
belirlenen usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak.
• 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi edinme başvurularını
etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak.
• Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Özel Kalem Müdürlüğü
• Bakanın çalışma programını düzenlemek.
• Bakanın resmî ve özel yazışmalarını, protokol ve tören işlerini düzenlemek ve
yürütmek.
• Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
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II.2. OCAK-HAZĐRAN 2013 DÖNEMĐNDE GERÇEKLEŞTĐRĐLEN FAALĐYETLER

Gençlik Merkezleri
Gençlik merkezleri, gençlerin serbest zamanlarını değerlendirmelerine yardımcı
olmak, gençleri sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere yönlendirmek, gençlerin
gelişimine katkıda bulunmak, gençlere rehberlik ve danışmanlık yapmak, gençleri zararlı
alışkanlıklara karşı bilinçlendirmek amacıyla sanat faaliyetleri, sosyal, kültürel ve eğitim
faaliyetleri, tarihi ve kültürel geziler, kamplar ve spor faaliyetleri yapan merkezlerdir.
Gençlik Liderleri
2012 yılında gençlik merkezlerine 504 kişilik Gençlik Lideri kontenjanı tahsis
edilmiştir. 2013 yılında toplam 787 Gençlik Lideri'ne liderlik eğitimi verilmiştir. Bu
kapsamda; 570 Gençlik Liderinin ihtiyaç duyulan gençlik merkezlerinde istihdam edilmesi
sağlanmıştır.
Genç Dönüşüm Projesi
"Tek kullanımlık sanma, çöpe atmaya kalkma!" sloganıyla tüm gençlik merkezlerinde
uygulanmaya başlanan proje kapsamında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin yapmış
olduğu sınavlarda öğrencilere verilen sınav setleri sınav sonunda toplanarak ihtiyaç sahibi
okullara ve öğrencilere ulaştırılmaktadır.
Türk Halk Müziği Yarışmaları
3 ayrı kategoride (gençlik merkezleri, üniversiteler ve kulüp, dernek, kurum ve
kuruluşlar) Türk Halk Müziği yarışmaları yapılmaktadır. Gençlik merkezleri ve kulüp,
dernek, kurum ve kuruluşlararası Türk Halk Müziği Solist Yarışmaları il, grup ve Türkiye
birinciliği olmak üzere 3 basamakta yapılmaktadır. Üniversitelerarası Türk Halk Müziği
Yarışmaları, Üniversiteler Türk Halk Müziği Koro Yarışmaları ve Üniversiteler Türk Halk
Müziği Özel Dal Yarışmaları olmak üzere 3 bölümde yapılmaktadır.
Türk Halk Oyunları Yarışmaları
Bakanlığımız bünyesinde halk oyunları etkinlikleri sadece Gençlik Merkezleri
arasında yapılmaktadır. Yarışmalar, 13-17 ve 18-24 yaş gruplarında, Halk Oyunları
Etkinlikleri Düzenlemeli ve Düzenlemesiz olmak üzere 2 ayrı dalda; grup ve Türkiye
birinciliği şeklinde gerçekleşmektedir.
Gençlik Haftası ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl ikinci defa Bakanlığımız
bünyesinde Gençlik Haftası içerisinde çeşitli etkinliklerle kutlanmıştır. Kutlamalarda geçmiş
yıllardan farklı olarak tiyatro, panel, söyleşi gibi etkinliklere yer verilmiştir. 81 ilden gelen
Gençlik Merkezleri kendi illerini tanıtan stantlar açmışlardır. Ayrıca federasyonlar da kendi
stantlarında tanıtım yapma imkanı bulmuştur.
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Gençlik ve Đzcilik Kampları
Gençlerin serbest zamanlarını çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle
değerlendirmelerini sağlamak amacıyla kurulmuş 5’i deniz ve 6’sı doğa kampı olmak üzere
toplam 11 tesiste gençlik kamplarımız gerçekleşmiştir.
Kamplarımızda; ülkemizin doğal ve kültürel zenginlikleri konusunda farkındalık
oluşturacak geziler, milli birlik ve kardeşlik şuurunu geliştiren ve ortak değerleri açığa
çıkaracak çalışmalar, Türk Kızılayı, Yeşilay, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD)
temsilcileri tarafından verilen bilgilendirici seminerler, etik ve insani değerler dersleri gibi
birçok konuda faaliyet ve etkinlikler, akademisyenler ve alanında uzman kişilerce
gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Bakanlığımız tarafından belirlenen kitaplar okutulmuştur.
Gençlik Kampları ile ilgili internet sitesi güncellenmiştir. Kamplara ilişkin sosyal
olup,
"twitter.com/genclikkamplar"
ve
medyada
hesaplar
açılmış
"facebook.com/genclikkamplari" adreslerinden kamplarla ilgili bilgilerin takibi
yapılabilmektedir. Ayrıca kamplara ilişkin anı defterleri oluşturulmuştur.
Bakanlığımız ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokol çerçevesinde
devredilen 14 kamp tesisine ilişkin değerlendirme çalışmaları devam etmektedir. Söz konusu
çalışmalar neticesinde 2013 yılında oluşturulacak kamp programımızda Milli Eğitim
Bakanlığından devir alınan tesisler ile yeni açılması düşünülen tesislere yer verilecektir.
Dünya Gençlik Gemisi Programı
Japonya tarafından düzenlenen 25. Dünya Gençlik Gemisi programı kapsamında 2013
yılında ilk defa 5 ayrı ülkede 6 gün geçirilmiştir. Bu ülkelerden biri de Türkiye’dir. 25. Dünya
Gençlik Gemisi programı sonrasında ülkemize gelen Japon Heyeti ve Dünya Gençlik Gemisi
Mezunlar Derneği ile konuya ilişkin çalışmalar devam etmektedir.
Seyyah – “Ulu Çınarın Đzinde”
Ülkemizin 81 ilinden bir araya getirilen gençlerimizin, sahip olduğumuz doğal ve
tarihi zenginlikleri tanımaları ve ülkelerini daha çok sevmeleri, gençler arasında hoşgörü ve
diyalogun arttırılması, sosyal korku ve ön yargıların giderilmesi, toplumsal bütünleşme,
gençlerin farklı coğrafi bölgelerde yaşayan akranlarıyla tanışmaları, kaynaşmaları ve kültürel
alışverişte bulunmaları amacıyla SEYYAH projesi gerçekleştirilmiştir.
Lider Gençlik Kampları – “Geleceğin Liderleri Buluşuyor”
Lider Gençlik Kampları projesi, uluslararası ilişkiler, sinema, edebiyat, tarih, felsefe,
matematik, ingilizce ve hukuk alanında tanınmış, bilgi ve tecrübe sahibi kişileri üniversite
gençliğiyle buluşturmak ve onlara yeni ufuklar kazandırabilmek amacıyla gerçekleştirilmiştir.
Proje sayesinde gençlerimizin iş hayatına atılacakları dönem öncesinde mesleklerini, alanında
uzman, tanınmış ve kamuoyu tarafından kabul edilmiş kişilerden dinleyerek, onların
tecrübeleriyle özgüven sahibi bireyler olarak olaylara farklı bir perspektiften bakabilmelerinin
sağlanması hedeflenmiştir.

10

Gençlik Projeleri Destek Programı (GPDP)
Bakanlığımızca, gençlerin ve gençlik gruplarının ihtiyaçlarını dikkate alarak, gençlerin
kişisel ve sosyal gelişiminin desteklenmesi, potansiyellerini gerçekleştirebilmelerine imkân
sağlanması, karar alma ve uygulama süreçleri ile sosyal hayatın her alanına etkin katılımının
artırılması, gençlik ve spor hizmetlerine erişimlerinin kolaylaştırılması ve yenilikçi fikirlerin
hayata geçirilmesine yönelik proje destek programları yürütülmektedir.
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III.TEMMUZ-ARALIK 2013 DÖNEMĐNE ĐLĐŞKĐN BEKLENTĐLER VE HEDEFLER
Đkinci altı aylık dönemde, Bakanlığımız 2013 yılı bütçesiyle tahsis edilen ödenekler
dahilinde kalmak suretiyle bu raporda belirtilen görevlerini etkin, verimli, ekonomik, hızlı ve
kaliteli bir şekilde yerine getirmeye devam edecektir.
Yapılan değerlendirme sonucunda; “01-Personel Giderleri” ile “02-Sosyal Güvenlik
Kurumlarına Devlet Primi Giderleri” için ödeneklerin yılsonuna kadar yeterli olmayacağı,
“03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri” için ödenek ihtiyacı ortaya çıkacağı, fakat bunun bir
kısmının kurum içi aktarmalarla karşılanabileceği, kalan tutarın Maliye Bakanlığından talep
edilmesi gerektiği, “05-Cari Transferler”, “06-Sermaye Giderleri” ödeneklerine ilişkin olarak
Maliye Bakanlığından ödenek talebi yapılmasına ihtiyaç duyulacağı ve “07-Sermaye
Transferleri” ödeneğinin yeterli olacağı tahmin edilmektedir.

IV. TEMMUZ-ARALIK 2013 DÖNEMĐNDE YÜRÜTÜLECEK FAALĐYETLER
Gençlik Merkezleri
Gençlik merkezlerinin yıl boyu yapacakları faaliyetlere ilişkin "Gençlik Merkezleri Faaliyet
Planı" hazırlanmış olup yeni dönemde merkezlerin nitelik ve nicelik yönünden daha kapsamlı
olarak gençlere hizmet vermesi sağlanacaktır.
Gençlik Kampları
Kamplara katılımda, imkânı kısıtlı gençler başta olmak üzere, gençlik merkezi üyesi gençlere,
il milli eğitim müdürlükleri ve okul idareleri ile koordine kurmak suretiyle okullarında
başarılı olan gençlere, çeşitli kültürel ve sportif yarışmalarda illerinde dereceye giren veya
spor dalında başarılı olan faal genç sporculara, engelli gençlere, çıraklık eğitim merkezlerinde
yetişen ve çeşitli işyerlerinde çalışan gençlere, şehit ve gazi yakını gençlere öncelik
verilmiştir.
Gençlik kampları toplam kapasitesi 21.000 kişi olup, Milli Eğitim Bakanlığıyla yapılan
protokol kapsamında devralınan Gençlik ve Đzcilik kamplarında yapılacak bakım ve onarım
sonrasında bu kapasitenin artırılması planlanmaktadır.
Sosyal ve Kültürel Faaliyetler
Türk halk müziği faaliyetleri kapsamında 3 ayrı kategoride (Gençlik Merkezleri, Üniversiteler
ve Kulüp, Dernek, Kurum ve Kuruluşlar) Türk Halk Müziği yarışmaları gerçekleştirilecektir.
Uluslararası Đlişkiler
Bakanlığımız ve Avrupa Konseyi tarafından, "Türkiye’de Gençlik Katılımı ve Gençlik
Politikası Geliştirilmesi" konulu eğitim düzenlenmiştir. Türkiye’de gençlik alanında çalışan
devlet ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile gençlik liderlerine yönelik olarak düzenlenen
eğitimin amacı katılımcıların, Türkiye’de ve Avrupa projelerinde gençlik katılımını teşvik
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etme konusunda becerilerini geliştirmek ve Türkiye’de gençlik politikası gelişimi ile
uygulaması sürecinde bu alanındaki değişik aktörlerin işbirliğini teşvik etmeye devam
edecektir.
Seyyah-Ulu Çınarın Đzinde
Ülkemizde gençler arasında bilinirliği oldukça yüksek olan söz konusu projenin önümüzdeki
yıllarda da geliştirilerek sürdürülmesi ve 2013 yılı sonuna kadar 250.000 gencimizin yurt
içinde seyahat ettirilmesi planlanmaktadır.
Lider Gençlik Kampları
Proje ile gençlerimizin hayatlarında kendilerine rol model olarak seçtikleri tanınmış isimlerle
bir araya getirilmesi sağlanmış, kamplarda seminerler dışında değişik aktiviteler de
düzenlenmiştir. Çalışmalar yılın ikinci yarısında da artarak devam edecektir.
Gençlik Projeleri Destek Programı
Program kapsamında, fiziksel, coğrafi, ekonomik, sosyal ve kültürel faktörler dolayısıyla
sosyal hayata etkin bir şekilde katılımda, sosyal ve sportif imkanlara erişimde sorunlar
yaşayan gençlerin yaşam standartlarının yükseltilmesi ve toplumsal bütünleşmenin
sağlanması, gençlerin ikili ve toplumsal ilişkilerde psiko-sosyal yönlerden desteklenerek daha
sağlıklı ruh yapısına sahip bireylerin yetiştirilmesi amacıyla sosyal uyumu hedefleyen projeler
desteklenmeye devam edecektir.
Spor Yoluyla Sosyal Uyumun Güçlendirilmesi (AB Projesi)
Spor Yoluyla Sosyal Uyumun Güçlendirmesi Projesinin ihale dokümanlarının hazırlanması
süreci devam etmektedir. Đhale dokümanları AB kaynaklarıyla AB uzmanları tarafından
hazırlanmaktadır. Proje bedeli 2.300.000 Euro olup, 230.000 Euro kendi kaynaklarımızdan
sağlanacaktır. Proje Diyarbakır, Şanlıurfa ve Batman illerinde 8.000 gencimizin katılımıyla
gerçekleştirilecektir.
Gençlik Alanında Çalışan Kurum ve Kuruluşlarla Đşbirliği
Gençlik alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve gençliğe hizmet sunan kamu
kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapılması amacıyla çalışmalar yürütülecektir.
Gençlik Lideri Eğitimi
Gençlik Lideri Eğitiminde; Gençliğin tanımı ve hakları, Tarihi, Kültürel ve Etik Değerler,
Liderlik ve Motivasyon, Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlarda Gençlik Çalışmaları, Ergen ve
Genç Psikolojisi, Đletişim Becerileri, Rekreasyon, Gençlik Çalışmalarında Gönüllülük,
Kriz/Proje/Stres/Zaman Yönetimi gibi konularda eğitimler verilecektir.
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Kamp Lideri Eğitimi
Kamp Lideri Eğitiminde; Gençlik Kampları Süreci, Kamp Lideri Tutum ve Davranışları,
Hijyen, Oryantasyon, Doğa ve Çevre Bilinci, Đstasyon Çalışmaları Dersleri ve Uygulamaları
verilmekte olup, ihtiyaçlar doğrultusunda müfredat çalışmalarına devam edilmektedir.
GARD (Afet ve Rehabilitasyon Gönüllüleri) Eğitimi
Doğal afetlerden sonra görev almak üzere eğitimli, disiplinli 1.000 kişilik bir GARD
Gönüllüler ekibi oluşturulmaktadır. Bu kapsamda gönüllülerimiz; temel afet bilinci,
psikososyal durumlar, rekreasyon, yenilikçi durum konularında yetiştirilmektedir. Ülkemiz
genelindeki gençlerimize tanıtım için Kamu Spotu hazırlanmaktadır.
Medeniyetler Đttifakı Projeleri 2013
Medeniyetler Đttifakı Akademisinde 600 dünya genci, 3 şehir, 3 konu ile Đzmir’de Felsefe ve
Bilim Akademisi, Kayseri’de Tarih ve Medeniyet Akademisi, Mardin’de Kültür, Sanat ve
Folklor Akademisi çalışması yapılacaktır.
Bu kapsamda, farklı kültür ve medeniyetlerden gençlerin çoğulculuk ve katılımcılık anlayışı
ile Anadolu buluşması gerçekleştirilecektir. 18-30 yaş aralığındaki gençlerin hazırladıkları
bildirileri, genel konu ve alt başlıkları dâhilinde sunmalarını ve tartışmaları ile oluşturulacak
kardeşlik ortamında gençlerin bilgi paylaşımında bulunması sağlanacaktır.
Yenilik Transferi 2012-2014 (TOI-Transfer of Innovation)
Yenilik Transferi Projesi ile AB ülkelerinde uygulanan gençlik merkezleri öğretim
programlarının ülkemize uyarlanmak suretiyle gençlik merkezlerine transfer edilmesi
planlanmaktadır.
Gönüllülük Eğitimi
Proje kapsamında hazırlanan eğitim modülü çerçevesinde eğitim verilmesi, eğitim sonunda
gönüllülere sertifika töreni düzenlenmesi, eğitime katılan gönüllülerin kayıt altına alınması,
her yıl ülke genelinde en güzel gönüllülük hikâyesinin tespit edilerek ödüllendirilmesi
hedeflenmektedir. Gönüllülük Eğitim Modülümüz hazırlanmış olup Gönüllülük Eğitiminde
2013 yılında 1000 kişiye ulaşılması planlanmaktadır.
Uluslararası Alanda Yeni Açılımlar
Ülkemizin uluslararası düzeyde görünürlüğünü ve etkinliğini arttırmaya yönelik olarak;
uluslararası kurum ve kuruluşlarca gençlik alanında gerçekleştirilen faaliyet ve etkinliklere
katılım sağlanmaktadır. Bunlarla birlikte; tarihi ve kültürel bağlarımız olan ülkeler başta
olmak üzere, ülkemiz ile diğer ülkeler arasında ikili, çok taraflı veya bölgesel anlaşmalar,
gençlik değişim programları ile gençlik ve spor alanında protokoller hazırlanmaktadır.
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