T.C.
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

2015 YILI KURUMSAL
MALİ DURUM VE BEKLENTİLER
RAPORU

Temmuz/2015

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Gençlik ve Spor Bakanlığı - Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu - 2015

İÇİNDEKİLER
SUNUŞ .................................................................................................................................................... 2
OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI .................................. 3

I.

01-PERSONEL GİDERLERİ ............................................................................................................. 5
02-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PİRİMİ GİDERLERİ ................................ 6
03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ....................................................................................... 7
05-CARİ TRANSFERLER ................................................................................................................. 8
06-SERMAYE GİDERLERİ .............................................................................................................. 9
07-SERMAYE TRANSFERLERİ .................................................................................................... 10
OCAK- HAZİRAN 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER ................................ 11

II.
a.

Bakanlığımızın Görevleri .......................................................................................................... 11

b.

Ocak-Haziran 2015 Döneminde Gerçekleştirilen Faaliyetler ................................................... 15

1-Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ........................................................................................... 15
2-Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü ..................................................................................... 18
3-Eğitim, Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğü ............................................................................. 22
4-Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı ...................................................................................................... 25
5-Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ....................................................................................................... 26
III.

TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER ........... 27

IV.

TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER ..................... 28

1-Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ........................................................................................... 28
2-Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü ..................................................................................... 29
3- Eğitim, Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğü ............................................................................ 32
4-Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı ...................................................................................................... 32
5-Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ....................................................................................................... 33

1

Gençlik ve Spor Bakanlığı - Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu - 2015

SUNUŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile birlikte stratejik yönetim anlayışının
benimsenmesi ve bu çerçevede stratejik plan ile performans esaslı bütçelemenin
ilişkilendirilmesi, yeni mali yönetim yapısının önemli bir parçası olan stratejik yönetim
anlayışının sağlıklı işleyişi için bir süreç yönetiminin hayata geçirilmesi ve öngörülen hedef
ve amaçlara ulaşılabilmesi için etkili bir iç kontrol sisteminin kurulması çalışmaları başlamış
bulunmaktadır.
Yönetim sorumluluğu çerçevesinde iç kontrol sistemi; kamu kaynaklarının etkili, ekonomik
ve verimli olarak kullanılması, risklerin belirlenmesi ve uygun cevapların verilmesi, mevzuata
uygunluğun sağlanması, mali raporların güvenilirliğinin sağlanması ve varlıkların korunması
konusunda makul bir güvence sağlayan bir yönetim aracıdır.
Bu kapsamda; tüm birimlerin katılımı ve dış paydaşlardan gelen görüş ve önerilerin ışığında
(katılımcı yöntemlerle) üst yönetimin onayı ile 2013-2017 yıllarını kapsayan Bakanlığımız
Stratejik Planı tamamlanmış ve 2013 yılı itibariyle uygulamaya geçirilmiştir. Ayrıca 2015 yılı
Performans Programı hazırlanarak, performans esaslı bütçe bu programa uygun olarak
düzenlenmiştir.
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 düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında
saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki
genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesidir.
Bu amaçlar doğrultusunda Gençlik ve Spor Bakanlığı 2015 yılı “Kurumsal Mali Durum ve
Beklentiler Raporu” kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Faruk ÖZÇELİK
Müsteşar
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I.

OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Bakanlığımızın 2014 yılı gerçekleşme dağılımı ile 2015 yılı başlangıç ödenekleri dağılımı
“2014 Gerçekleşme” ve “2015 KBÖ” başlıklı grafiklerde gösterilmiştir.
OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU
BÜTÇE GİDERLERİ
BÜTÇE GİDERLERİ
TOPLAMI
01 - PERSONEL GİDERLERİ
02 - SGK DEVLET PRİMİ
GİDERLERİ
03 - MAL VE HİZMET
ALIM GİDERLERİ
05 - CARİ TRANSFERLER
06 - SERMAYE GİDERLERİ
07 - SERMAYE
TRANSFERLERİ

2014
2015
GERÇEKLEŞME BAŞLANGIÇ
TOPLAMI
ÖDENEĞİ

OCAK-HAZİRAN
GERÇEKLEŞME
TOPLAMI
2014
2015

6.144.067.798 7.202.780.000 2.540.513.564 3.390.837.948
23.977.896

25.841.000

12.902.586

13.274.896

3.110.793

3.329.000

1.660.853

1.747.742

39.980.861

66.594.000

14.450.072

13.654.650

4.820.201.488 5.828.756.000 2.285.009.522 2.976.991.804
1.517.549

10.000.000

184.498

431.320

1.255.279.211 1.268.260.000

226.306.033

384.737.536

2015 yılı için Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bakanlığımıza 7.202.780.000 TL ödenek
tahsis edilmiş olup, bu ödeneğin 3.390.837.948 TL’si Haziran 2015 itibariyle kullanılmıştır.
Kullanılan ödeneğin gerçekleşme oranı % 47,08 olup, aylar itibariyle gerçekleşme oranları ise
aşağıdaki grafikte yer almaktadır.
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Bakanlığımıza 2015 yılı bütçesi ile ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyinde verilen
ödenek miktarları ve gerçekleşme oranları ayrıntılı olarak aşağıda gösterilmiştir.
01-PERSONEL GİDERLERİ
2014
BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞME
TOPLAMI
01 - PERSONEL
23.977.896
GİDERLERİ

2015
BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ

OCAK-HAZİRAN
GERÇEKLEŞME TOPLAMI
2014
2015

25.841.000

12.902.586

13.274.896

22.763.818

24.475.000

12.255.391

12.842.505

SÖZLEŞMELİ
PERSONEL

744.929

792.000

349.277

365.939

GEÇİCİ PERSONEL

113.231

156.000

39.268

66.452

DİĞER PERSONEL

355.918

418.000

258.650

0

MEMURLAR

2015 yılı için Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bakanlığımız personel giderleri için
25.841.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, bu ödeneğin 13.274.896 TL’si Haziran 2015
itibariyle kullanılmıştır.
Kullanılan ödeneğin gerçekleşme oranı % 51,37 olup, geçen yılın aynı ayına göre % 2,88
oranında bir artış gerçekleşmiştir. Aylar itibariyle gerçekleşme tutarları ise aşağıdaki grafikte
yer almaktadır.
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02-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PİRİMİ GİDERLERİ
BÜTÇE
GİDERLERİ

2014
GERÇEKLEŞME
TOPLAMI

2015
BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ

OCAK-HAZİRAN
GERÇEKLEŞME TOPLAMI
2014

2015

02 - SOSYAL
GÜVENLİK
KURUMLARINA
DEVLET PRİMİ
GİDERLERİ

3.110.793

3.329.000

1.660.853

1.747.742

MEMURLAR

2.951.812

3.162.000

1.591.102

1.730.962

137.636

141.000

62.326

4.123

21.345

26.000

7.425

12.657

SÖZLEŞMELİ
PERSONEL
GEÇİCİ PERSONEL

2015 yılı için Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bakanlığımız sosyal güvenlik kurumlarına
devlet primi giderleri için 3.329.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, bu ödeneğin 1.747.742
TL’si Haziran 2015 itibariyle kullanılmıştır.
Kullanılan ödeneğin gerçekleşme oranı % 52,50 olup, geçen yılın aynı ayına göre % 5,23
oranında bir artış gerçekleşmiştir. Aylar itibariyle gerçekleşme tutarları ise aşağıdaki grafikte
yer almaktadır.
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03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

BÜTÇE GİDERLERİ
03 - MAL VE HİZMET ALIM
GİDERLERİ
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE
MALZEME ALIMLARI

2014
2015
GERÇEKLEŞME BAŞLANGIÇ
TOPLAMI
ÖDENEĞİ

OCAK-HAZİRAN
GERÇEKLEŞME
TOPLAMI
2014

2015

39.980.861

66.594.000

14.450.072

13.654.650

4.711.273

4.728.000

1.915.285

958.665

1.538.042

1.759.000

442.602

580.529

GÖREV GİDERLERİ

1.695

345.000

300

5.653

HİZMET ALIMLARI

31.493.987

56.237.000

11.476.759

11.415.683

949.006

1.081.000

279.511

373.065

1.157.444

2.197.000

305.239

304.844

126.485

238.000

28.989

14.608

2.929

9.000

1.387

1.603

YOLLUKLAR

TEMSİL VE TANITMA
GİDERLERİ
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ
HAK ALIM, BAKIM VE
ONARIM
GAYRİMENKUL MAL BAKIM
VE ONARIM GİDERLERİ
TEDAVİ VE CENAZE
GİDERLERİ

2015 yılı için Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bakanlığımız mal ve hizmet alım giderleri
için 66.594.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, bu ödeneğin 13.654.650 TL’si Haziran 2015
itibariyle kullanılmıştır.
Kullanılan ödeneğin gerçekleşme oranı % 20,50 olup, geçen yılın aynı ayına göre % 5,82
oranında bir azalış gerçekleşmiştir. Aylar itibariyle gerçekleşme tutarları ise aşağıdaki grafikte
yer almaktadır.
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05-CARİ TRANSFERLER
BÜTÇE
GİDERLERİ
05 - CARİ
TRANSFERLER
HAZİNE
YARDIMLARI
KAR AMACI
GÜTMEYEN
KURULUŞLARA
YAPILAN
TRANSFERLER
YURTDIŞINA
YAPILAN
TRANSFERLER

2014
GERÇEKLEŞME
TOPLAMI

2015
BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ

OCAK-HAZİRAN
GERÇEKLEŞME TOPLAMI
2014

2015

4.820.201.487

5.828.756.000

2.285.009.522

2.976.991.804

4.777.780.000

5.799.749.000

2.274.340.300

2.965.324.300

42.421.487

29.002.000

10.669.222

11.667.504

0

5.000

0

0

2015 yılı için Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bakanlığımız cari transferler için
5.828.756.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, bu ödeneğin 2.976.991.804 TL’si Haziran 2015
itibariyle kullanılmıştır.
Kullanılan ödeneğin gerçekleşme oranı % 51,07 olup, geçen yılın aynı ayına göre % 30,28
oranında bir artış gerçekleşmiştir. Aylar itibariyle gerçekleşme tutarları aşağıdaki grafikte yer
almaktadır.
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06-SERMAYE GİDERLERİ
2014
BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞME
TOPLAMI
06 - SERMAYE
GİDERLERİ
MAMUL MAL
ALIMLARI
MENKUL SERMAYE
ÜRETİM GİDERLERİ
GAYRİ MADDİ HAK
ALIMLARI
GAYRİMENKUL
BÜYÜK ONARIM
GİDERLERİ
DİĞER SERMAYE
GİDERLERİ

2015
BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ

OCAK-HAZİRAN
GERÇEKLEŞME TOPLAMI
2014

2015

1.517.548

10.000.000

184.498

431.320

0

4.288.000

0

128.194

1.127.296

1.000.000

0

531

0

4.400.000

0

123.900

145.865

0

47.188

0

244.387

312.000

137.310

178.695

2015 yılı için Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bakanlığımız sermaye giderleri için
10.000.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, bu ödeneğin 431.320 TL’si Haziran 2015 itibariyle
kullanılmıştır.
Kullanılan ödeneğin gerçekleşme oranı % 4,31 olup, geçen yılın aynı ayına göre % 133,78
oranında bir artış gerçekleşmiştir. Aylar itibariyle gerçekleşme tutarları aşağıdaki grafikte yer
almaktadır.
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07-SERMAYE TRANSFERLERİ
BÜTÇE
GİDERLERİ
07 - SERMAYE
TRANSFERLERİ
YURTİÇİ
SERMAYE
TRANSFERLERİ

2014
GERÇEKLEŞME
TOPLAMI

2015
BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ

OCAK-HAZİRAN
GERÇEKLEŞME TOPLAMI
2014

2015

1.255.279.211

1.268.260.000

226.306.034

384.737.536

1.255.279.211

1.268.260.000

226.306.034

384.737.536

2015 yılı için Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bakanlığımız sermaye transferleri için
1.268.260.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, bu ödeneğin 384.737.536 TL’si Haziran 2015
itibariyle kullanılmıştır.
Kullanılan ödeneğin gerçekleşme oranı % 30,34 olup, geçen yılın aynı ayına göre % 70
oranında bir artış gerçekleşmiştir. Aylar itibariyle gerçekleşme tutarları aşağıdaki grafikte yer
almaktadır.
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OCAK- HAZİRAN 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

II.

a. Bakanlığımızın Görevleri
08.06.2011 tarihli ve 27958 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
638 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca 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 İlişkiler 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.
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 Bakanlık hizmetleriyle ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından
hazırlanan mevzuat taslaklarını, Bakanlık birimleri tarafından düzenlenecek her türlü
sözleşme ve şartname taslaklarını, Bakanlık ile üçüncü kişiler arasında çıkan her türlü
uyuşmazlıklara ilişkin işleri ve Bakanlık birimlerince sorulacak diğer işleri inceleyip
hukukî mütalaasını bildirmek.
 Bakanlıkça hizmet satın alma yoluyla temsil ettirilen dava ve icra takiplerine ilişkin
usul ve esasları belirlemek, bunları izlemek, koordine etmek ve denetlemek.
 Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun
çalışmalarını temin etmek amacıyla gerekli hukukî teklifleri hazırlayıp Bakana
sunmak.
 Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Rehberlik ve Denetim Başkanlığı

 Bakanlık teşkilatı ile bağlı kuruluşların ve bunların denetimi altındaki kurum ve
kuruluşların personeline rehberlik etmek.
 Bakanlık ve bağlı kuruluşların ve bunların denetimi altındaki her türlü kurum ve
kuruluşların faaliyet, işlem ve personeli ile ilgili usulsüzlükleri önleyici, eğitici ve
rehberlik yaklaşımını ön plana çıkaran bir anlayışla denetim, araştırma, inceleme ve
soruşturmalar yapmak.
 Bakanlığın görev, hizmet ve amaçlarını daha iyi gerçekleştirmesi ile mevzuata,
stratejik plan ve programlara uygun çalışmasını temin etmeye yönelik olarak
uygulamada görülen aksaklıklar hakkında önerileri rapor hâlinde sunmak.
 Bakanlık teşkilatı ile gerektiğinde bağlı kuruluşların performans denetimini yapmak.
 Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı
Kanunun 15 inci maddesi uyarınca strateji geliştirme ve malî hizmetler birimlerine
verilen görevleri yerine getirmek;
 Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı
çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek,
amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak.
 İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu
kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek.
 İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri
toplamak, analiz etmek ve yorumlamak.
 İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri
incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkinliğini ve tatmin
düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak.
 Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek.
 Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
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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.
 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 İşlem Dairesi Başkanlığı

 Bakanlık projelerinin Bakanlık bilişim altyapısına uygun olarak tasarlanmasını ve
uygulanmasını sağlamak, teknolojik gelişmeleri takip etmek, bilgi güvenliği ve
güvenilirliği konusunun gerektirdiği önlemleri almak, politikaları ve ilkeleri
belirlemek, kamu bilişim standartlarına uygun çözümler üretmek.
 Bakanlığın bilgi işlem hizmetlerini yürütmek.
 Bakanlığın internet sayfaları, elektronik imza ve elektronik belge uygulamaları ile
ilgili teknik çalışmaları yapmak.
 Bakanlık hizmetleriyle ilgili bilgileri toplamak ve ilgili birimlerle işbirliği içinde veri
tabanları oluşturmak.
 Bakanlığın mevcut bilişim altyapısının kurulumu, bakımı, ikmali, geliştirilmesi ve
güncellenmesi ile ilgili işleri yürütmek, haberleşme güvenliğini sağlamak ve bu
konularda görev üstlenen personelin bilgi teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak
düzenli şekilde hizmet içi eğitim almalarını sağlamak.
 Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

 Bakanlığın basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetlerini planlamak ve bu faaliyetlerin
belirlenen usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak.
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 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.

b. Ocak-Haziran 2015 Döneminde Gerçekleştirilen Faaliyetler
1-Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Toplumun gelişimi, refahı ve ülkenin sürdürülebilir kalkınmasında şüphesiz ki gençlerin
önemi çok büyüktür. Bu doğrultuda sivil toplum kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşları,
mahalli idareler ve üniversitelerle iş birliği yapmak suretiyle gençlerin serbest zamanlarını
etkili ve verimli bir şekilde değerlendirebilmeleri amacıyla kişisel ve sosyal gelişimlerini
destekleyici, farklı talep ve ihtiyaçları dikkate alan faaliyetlerin sunulması ve aynı zamanda
onları kötü alışkanlıklardan koruyacak çalışmaların yürütülmesi gerekmektedir. Bu amaçlara
ulaşmak için gençlerin karar alma sürecine dâhil edilmesi, onların sahip olduğu haklar
konusunda bilinçlendirilmesi ve sosyal hayatın her alanına gençliğin etkili katılımının
sağlanması hedeflenmektedir.
Bu kapsamda Ocak – Haziran 2015 döneminde gerçekleştirilen faaliyet ve projeler aşağıda
yer almaktadır.
Gençlik ve İzcilik Kampları
Gençlerin serbest zamanlarını çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle
değerlendirmelerini sağlamak amacıyla kurulmuş gençlik kamplarımız gerçekleştirilmektedir.
Ocak – Haziran 2015 döneminde gençlik kamplarına 188.000 başvuru alınmış olup 45.000
kişilik kamp yapılması planlanmaktadır. Ayrıca Gençlik Merkezi Müdürleri ile kamp
sorumlularına ilişkin bir oryantasyon eğitimi düzenlenmiştir.
Genç Dönüşüm
Genç Dönüşüm Projesi kapsamında; “Tek Kullanımlık Sanma; Çöpe Atmaya Kalkma”
sloganıyla Sınav Seti Toplama Kampanyası düzenlenmektedir. Kampanya ÖSYM tarafından
yapılan sınavlarda dağıtılan kırtasiye malzemelerinin Gençlik Merkezi Gönüllüleri tarafından
toplanarak ihtiyaç sahibi geçlere ulaştırılmasını kapsamaktadır. Bugüne kadar yaklaşık
3.000.000 malzeme toplanarak ihtiyaç sahibi gençlere dağıtılmıştır. Ayrıca; “Dünyamızın Pili
Bitmesin” sloganıyla Atık Pil Toplama Kampanyası düzenlenmiştir.
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Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi
Gençlerin potansiyellerini gerçekleştirebilmelerine imkan sağlamak amacıyla Küçük ve Orta
Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile 16.01.2013
tarihli protokol imzalanmıştır. Yapılan protokol ile Bakanlığımız 18-29 yaş aralığındaki genç
girişimcilere ücretsiz olarak eğitim vermektedir. Proje 81 ilin tamamında uygulanmaya
başlamıştır. 30’ar kişilik sınıflardan oluşan eğitim programından 6.000 genç faydalanmıştır.
Eğitimler, verilen kontenjanlar dâhilinde Gençlik Merkezlerinde gerçekleştirilmiştir.
Girişimcilik eğitimine başvurmak isteyen katılımcılar, kalan kontenjanlara göre bulundukları
ildeki Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri ile Gençlik Merkezlerine başvurarak
istenilen şartları taşıyorlarsa eğitimden yararlanabilmektedirler.
Gençlerin İyilik Ağacı Projesi
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 uygulanmaya başlanmış bir Gençlik ve Spor Bakanlığı
projesidir.
Ülkemiz gençliğinin yerel ve evrensel sorunlara karşı duyarlılığının artırılması ve bu
sorunların çözümünde gençlerin aktif olarak yer almalarını sağlama adına 11 farklı iyilik
kategorisini içeren Gençlerin İyilik Ağacı Projesine ülkemiz genelinde 27.819 genç katılmış
olup 280.101 saatlerini iyilikle geçirmişlerdir.
Topluma Hizmet Alanları;
 Çevre
 Halk Sağlığı
 Güvenlik
 Okuma-Yazma ve Eğitim
 Afet Yardımı
 Toplumun Geliştirilmesi
 Çocuklara Yardım
 Yaşlılara Yardım
 İhtiyaç Sahiplerine Yardım
 Ulusal çalışmalar
 Uluslararası çalışmalar
proje çalışmaları halen devam etmektedir.
Evlad-ı Fatihan ile Ayvaz Dede'nin İzinde
8-18 Haziran 2015 tarihlerinde "Evlad-ı Fatihan ile Ayvaz Dede'nin İzinde" etkinliği
kapsamında Balkanlara yönelik kültürel- tarihi içerikli bir proje yürütülmüştür. Türkiye'nin 81
ilinden gelen temsilci gençler ve Bakanlığımız merkez teşkilatından toplam 210 kişi söz
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konusu etkinliğe katılmıştır. Proje kapsamında gençlerimizin Balkanlardaki Türk mirası
hakkında bilgi sahibi olması amaçlanmış ve ata toprakları yad edilmiştir. Büyük bir coşkuyla
gerçekleşen Ayvaz Dede şenliklerine katılım sağlanmış; Yunanistan, Makedonya, Kosova,
Bosna-Hersek ve Arnavutluk gibi ülkeler ziyaret edilmiştir.
Türk Müziği Yarışmaları
Bakanlığımızca; Kültürümüzü özümsemek, yaşatmak ve gençlerimize doğru bir biçimde
aktarmak, ülke barışına katkıda bulunmak, bu tür faaliyetlerle gençleri zararlı alışkanlıklardan
korumak, ailelerine ve ülkelerine faydalı bireyler olmalarını sağlamak amacıyla
Bakanlığımıza bağlı gençlik merkezleri arasında Türk Müziği Yarışmaları düzenlenmiştir.
Gençlerden Ecdada Mektup Yarışması
Gençlerin milli ve manevi duygularını canlı tutarak; tek vatan, tek devlet, tek bayrak, tek
millet inancı ve idealini kazandırmak, tarih şuurunu toplumda yerelleşmesini sağlamak, dili
doğru, etkin bir şekilde kullanmasını teşvik ederek okuyan düşünen ve yazan gençliğin
oluşmasına katkı sağlamak amacıyla, Çanakkale ve Sarıkamış konu başlıklarında Gençlerden
Ecdada Mektup Yarışması düzenlenmiştir.
Tecrübe Konuşuyor
“Tecrübe Konuşuyor” projesi; alanlarında tanınmış bilgi ve tecrübe sahibi kişilerle
gençlerimizi buluşturmayı, gençlerimizin bu kişilerin bilgi ve tecrübelerinden
yararlanmalarını, bilgi-görgü ve özgüvenlerini artırmalarını sağlamayı amaçlayan bir gençlik
projesidir.
Proje sayesinde gençlerimiz, tanışma hayalini kurdukları, alanlarında ulusal veya uluslararası
başarılar elde etmiş, topluma örnek olmuş ve kamuoyu tarafından kabul görmüş; sanatçı,
yazar, akademisyen ve sporcularla Bakanlığımız Konferans Salonunda, Kredi ve Yurtlar
Kurumu Yurtlarında ve Bakanlığımız Gençlik Merkezlerinde buluşarak sıcak ve samimi
söyleşiler gerçekleştirmişlerdir.
Değerler Eğitimi
Tüm gençlik merkezlerimizde
gerçekleştirmişlerdir.

2015
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Çanakkale “Bir Hilal Uğruna” Projesi
Tarihimizi öğrenmek adına atacağınız her adım, aslında geleceğimize atılan en güçlü
adımlardır. Çünkü geçmişimiz, güçlü Türkiye’ye giden yolun haritasını, bu yolda doğru yönü
bulmanızı sağlayacak pusulayı ve yolunuzu aydınlatacak ışığı sunacaktır. Çanakkale,
tarihimizin en hüzünlü zaferidir. Çanakkale, yokluklar içindeki bir milletin çağın en güçlü
devlet ve silahlarına karşı dik duruşunun adıdır. Çanakkale, bitmeyen bir sevda, inancın
gerçeğe dönüştüğü yer, neferin şehit, ordunun gazi ve vatanın onlardan razı olduğu yerdir.
Son karakoldu Çanakkale. O karakol düşerse bu vatan, bu din onulmaz yaralar alacaktı. Ve

1
7

Gençlik ve Spor Bakanlığı - Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu - 2015

son karakol geçilmedi. Onların tek derdi bu vatandı, bu dindi. Bu aşktı Çanakkale’yi geçilmez
yapan. Çanakkale Zaferi’nin 100. Yılı münasebetiyle düzenlenen “Çanakkale - Bir Hilal
Uğruna” temalı etkinliklerde, Çanakkale’nin milletimiz için ifade ettiği değer, Çanakkale’nin
bugüne söyledikleri anlatılarak, medeniyet kurucusu ecdadın varisleri olduğumuzu
hatırlamanın, milletimizin yarınları için ne manaya geldiği ifade edilmiştir. Çanakkale
zaferinin yaşandığı toprakları göremeyenleri Çanakkale’ye götürmek, Çanakkale ruhunu bir
nebze olsun onlara hissettirmek, birlik olma duygusunu yeniden yaşatabilmek etkinliğin temel
amacı olmuştur.
Türkiye-Almanya Gençlik / Uzman Değişimleri
1994 yılında imzalanan protokole binaen Türkiye ile Almanya arasında gençlik ve uzman
değişimleri gerçekleştirilmektedir. Başvuru ve bütçe talepleri Bakanlığımızca değerlendirilen
değişimlere gençlik merkezleri üyesi gençler, merkez yöneticileri ve uzmanlar katılmaktadır.
2015 yılında Türkiye- Almanya arasında 7 gençlik, 1 uzman değişimi yapılmıştır. Bu
programlara 79 katılımcı genç, 18 yönetici ve 8 uzman olmak üzere toplam 105 kişi
katılmıştır.
Japonya Küresel Genç Liderler Gelişim Programı
"Japonya Küresel Genç Liderler Gelişim Programı" adıyla da bilinen proje kapsamında 10
kişilik Gençlik Heyetimiz Japonya'da 21 Ocak - 13 Şubat 2015 tarihleri arasında
gerçekleştirilen 27. Dünya Genç Liderler Gemisi Programına katılım sağlamıştır. Aynı
programın devamı olarak kültürlerarası öğrenme kursu gören 27 kişilik Japon Gençlik Heyeti
ülkemizi 14-20 Şubat 2015 tarihlerinde ziyaret etmiştir. Program kapsamında misafir heyet
Bakanlığımızın organizasyonuyla ağırlanmıştır. Japon gençler Türk ailelerin yanında
konaklamış, ülkemizin tarihi ve kültürel değerlerini tanıma fırsatı elde etmişlerdir.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
“Gençlik Haftası” Cumhuriyetimiz ve geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin tarih bilinci,
milli ruh ve şuur kazanmalarını, toplumla bütünleşmelerini, çeşitli sosyal, kültürel ve sportif
faaliyetlere aktif olarak katılmalarını sağlamak amacıyla her yıl olduğu gibi 15 – 21 Mayıs
tarihlerini kapsayan hafta 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı “Gençlik
Haftası” olarak kutlanmıştır.
2-Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü
Farklı genç gruplarının ihtiyaçları dikkate alınarak gençliğin kişisel ve sosyal gelişiminin
desteklenmesi, gençlerin potansiyellerini gerçekleştirebilmelerine imkân sağlanması,
gençlerin karar alma ve uygulama süreçleri ile sosyal hayatın her alanına etkili katılımlarının
artırılması, yenilikçi fikirlerin hayata geçirilmesini hedefleyen projelerin uygulanması ve dış
paydaşlar tarafından hazırlanan gençlik projelerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Bunun
yanı sıra iç ve dış paydaşlar arasında koordinasyon ve iş birliğinin sağlanması, Ulusal Gençlik
ve Spor Politikası Belgesi'ne ilişkin çalışmaların yapılması ve uygulanmasının takip edilmesi
hedeflenmektedir.
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Bu kapsamda Ocak – Haziran 2015 döneminde gerçekleştirilen faaliyet ve projeler aşağıda
yer almaktadır.
Şehirler ve Kültürler Yörelerimiz
Gençlerin tarihi ve kültürel yönden zengin çevre iller ile kendi il ve ilçelerinin tarihi ve
kültürel değerlerini daha yakından tanımak ve buralarda yaşayan akranlarıyla tanışmak ve
gençler arasında diyalogun arttırılmasına katkı sağlamak amacıyla “Şehirler ve KültürlerYörelerimiz” adlı proje 81 ilimizi kapsayacak şekilde uygulanmıştır.
Şehirler ve Kültürler - Yörelerimiz projesi kapsamında 81 ilde düzenlenen programlar ile 1429 yaş grubu gençlerden özellikle kırsalda yaşayan ve dezavantajlı olanların tarihi ve kültürel
yönden zengin çevre iller ile kendi il ve ilçelerini daha yakından tanımaları, buralarda yaşayan
akranları ile tanışmaları ve gençler arasında diyalogun arttırılmasına katkı sağlanması
amaçlanmıştır.
Proje kapsamında gençler bir gün boyunca merak ettikleri ve daha önce görme fırsatı elde
edemedikleri yerleri ziyaret etmelerinin yanında gönüllülük faaliyetleri ile farkındalık
oluşturmuşlardır.
Söz Sultanları
Proje kapsamında, Türk-İslam dünyasında isim yapmış büyük devlet adamlarının ve edebi
şahsiyetlerinin öğretilerinden ve yaşamlarından kesitler müzikal bir şekilde sahnelenerek
gençlere bu büyük şahsiyetleri ve manevi dünyalarını daha yakından tanıtmak ve bu
vesileyle gençlerin ahlaki ve manevi gelişimlerine katkıda bulunmak amaçlanmıştır.
İstiklal Marşı’nın kabulünün yıldönümü 12 Mart 2015 tarihinde M.Akif Ersoy’un
milletvekili olduğu Burdur ilinde ‘‘Mehmet Akif Ersoy’u Anma Etkinliği’’
gerçekleştirilmiştir. Program; Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi konferans salonunda
başta Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunda barınan öğrenciler ile gençlik
merkezlerine kayıtlı öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.
Projenin ikinci etkinliğinde; Fatih Sultan Mehmet’in vefatının yıldönümü 3 Mayıs 2015
tarihinde ise doğum yeri olan Edirne’de Fatih Sultan Mehmet’i anma etkinliği
düzenlenmiştir.
Fatih Sultan Mehmet’in fikri ve manevi dünyalarından kesitler müzikal tiyatro
etkinlikleriyle sahnelenmiştir. Faaliyet ekibi, 1 sanatçı ve 11 kişilik oyuncu ve müzisyen
ekibinden oluşmaktadır. Büyük şahsiyetlerin sahneye konduğu etkinliklerde devlet
adamlarının siyasi ve fikri tecrübeleri sahnelenmiştir.
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Damla
Gençlerin maddi karşılık beklemeden, başka bir çıkar beklentisi içinde olmadan, ailesi ya da
yakın çevresi dışındaki bireylerin yaşam kalitesini artırmak veya genel olarak toplumun
yararına olduğu düşünülen bir hedefe ulaşmak için, yalnızca içinden gelerek ve doğru
olduğuna inanarak, bir toplumsal girişime destek olmalarını sağlamak amacıyla ülkemiz
üniversitelerinde öğrenim gören yabancı gençlerin katılımcı olarak ağırlıkta yer aldığı
“Damla” gönüllülük projesi Hatay ile Sinop ilinde uygulanarak tamamlanmıştır.
Genç Hükümlülerin Tiyatro ile Eğitimi
Bakanlığımız ile Adalet Bakanlığı işbirliği ile belirlenen ıslahevlerinde "Keşke
Yapmasaydım" adlı oyun sahnelenmiştir. Oyun içerik olarak incelenmiş ve cezaevlerindeki
gençlere yönelik olarak tasarlanmıştır. Oyun, özet olarak, suça karışmış iki gencin
başından geçenler ve pişmanlık hikâyeleri ile manevi tekamülleri üzerine kurgulanmıştır.
Program; İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde bulunan 10 çocuk ve genç ıslahevi yanında
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğünce belirlenen, özellikle 14 -29
yaş arası genç mahkûmların yoğun bulunduğu açık ve kapalı ceza infaz kurumlarında da
sergilenmiştir.
Projemizin temel amacı, ıslahevlerinde bulunan gençlerimize de doğrudan temas
edebilmek, program kapsamı ile yaşadıkları ruhsal çöküntüden kurtulabilmelerini
sağlamaktır.
Ankara, İzmir ve İstanbul illerinde uygulanan proje kapsamında toplam 10 gösterim ile
2.000 gence ulaşılmıştır.
Yüksek Öğrenim Yurtlarında Barınanların Sorunlarının Araştırılması
Ülkemizde genç nüfus içerisinde yer alan üniversite öğrencilerine yönelik “Türkiye’de
Yüksek Öğrenim Gençliğinin Barınma, Yurt ve Kredi Sorunları”nın tespiti ve böylece
bakanlığımızca önümüzdeki dönemlerde gerçekleştirilmesi düşünülen proje ve çalışmalara
esas teşkil etmesi amacıyla “nuts 2” düzeyinde belirlenen 28 üniversitede 2.000 anket ile bir
anket
çalışması
yapılmıştır.
Sonuçlarının
raporlanmasının
yararlı
olacağı
değerlendirilmektedir.
Türkiye’de yüksek öğrenimdeki bu gelişmeler ışığında uygulanması öngörülen bu proje,
yüksek öğrenim gençliğinin yurt, barınma ve kredi konularındaki imkân ve memnuniyetlerini
tespit etmeyi; konuyla ilgili beklenti ve arzularını tespit etmeyi ve nihayetinde de karar
alıcılar, yöneticiler ve politikacıların pratikte yararlanabileceği bilimsel verileri ortaya
çıkarmak hedeflenmektedir. Bu hedef ile ülkemizin yüksek öğrenim konusundaki çevre
şartlarının geliştirilerek daha iyi bir noktaya getirilmesi noktasında önemli bir basamak olması
planlanmaktadır.
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Spor Eğitimi Yoluyla Sosyal Dahil Etme Projesi (AB Projesi)
Katılım öncesi yardım aracı (IPA) çerçevesinde desteklenen “Spor Eğitimi Yoluyla Sosyal
Dahil Etme” adlı proje ile Diyarbakır, Batman ve Şanlıurfa'da çocuk ve gençlerin sosyal
uyumunu sağlamak ve toplumla bağlarını güçlendirmek adına destekleyici eğitimler
verilmiştir. Proje kapsamında 408’i engelli 8.204 genç ve 3.037 ebeveyn eğitimlerden
faydalanmış olup, 681 eğitimci proje kapsamında yetiştirilmiştir.
Proje kapsamındaki 10 günlük eğitimler sporu bir araç olarak kullanarak takım halinde
çalışma, farklılıklara karşı hoşgörü, özgüven, birlik ve beraberlik gibi kavramları
vurgulayacak şekilde tasarlanmış olup Batman, Şanlıurfa ve Diyarbakır'daki gençlerin spor
yoluyla toplumsal yaşama etkin bir şekilde katılmalarını sağlamak hedeflenmiştir.
Ulusal Gençlik ve Spor Politikası Belgesi Gençlik Politikaları Çalıştayı (I)
Ulusal Gençlik ve Spor Politikası Belgesi’ne ilişkin uygulamaların izlenmesi ve
değerlendirilmesi, ayrıca 2017 yılına kadar yapılması gereken güncellemeye yönelik
çalışmaların başlatılması amacıyla kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum
kuruluşları, spor kulüpleri ve federasyonları ile ilgili tüm paydaşların katılımıyla 15-16 Nisan
2015 tarihlerinde Ankara’da Ulusal Gençlik ve Spor Politikası Belgesi Gençlik Politikaları
Çalıştayı (I) düzenlenmiştir. Çalıştay sonuçlarının kitap olarak hazırlanmasına yönelik
çalışmalar devam etmektedir.
57. Alay Vefa Yürüyüşü Projesi
Bakanlığımız tarafından organize edilen "Biriz Beraberiz Hep Birlikte Çanakkale’deyiz"
sloganıyla gerçekleştirilen 57. Alay Vefa Yürüyüşü Programı Sayın Bakanımız Akif Çağatay
KILIÇ ile birlikte 81 Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri ile Yüksek Öğrenim Kredi
ve Yurtlar Kurumundan 12.500 genç, her ildeki üniversitelerin 2 öğrenci temsilcisinden
oluşan 400 genç, Osmanlı tebaası olan 10 ülkeden 10 genç, İzcilik Federasyonundan gelen
13.000 genç, toplamda 25.000 den fazla gencin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.
Çanakkale'den Dostluk Mesajı Faaliyeti
Savaşta kayıp veren ülkelerden Avustralya ve Yeni Zelanda’dan gelen dalgıçlarla Milli
sporcumuz Şahika ERCÜMEN Çanakkale Morto Koyunda bir dalış gerçekleştirmiştir. Dalış
ile ülke bayrakları su altında açılarak dostluk mesajı verilmiştir. Su altında gerçekleştirilen
faaliyetin fotoğraflama ve video çekimleri yapılıp sosyal medyada paylaşılmıştır.
Gençlik Projeleri Destek Programı
Bakanlığımızca, gençlerin ve gençlik gruplarının ihtiyaçları dikkate alınarak, gençlerin kişisel
ve sosyal gelişiminin desteklenmesi, potansiyellerini gerçekleştirebilmelerine imkân
sağlanması, karar alma ve uygulama süreçleri ile sosyal hayatın her alanına etkin katılımının
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arttırılması, gençlik ve spor hizmetlerine erişimlerinin kolaylaştırılması ve yenilikçi fikirlerin
hayata geçirilmesine yönelik proje destek programları yürütülmektedir.
Programın uygulanmasında;
Fiziksel ve/veya zihinsel engelleri nedeniyle ya da ekonomik, coğrafi ve kültürel farklılıklar
dolayısıyla dezavantajlı durumda olan gençlerin hayatlarının kolaylaştırılması, durumlarının
iyileştirilmesi ve sosyal hayata katılımlarının artırılması,
Gençlerin sosyal yapının organik bir parçası haline getirilmesi ve sosyal yaşamın dışına
itilmiş gençlerin sosyal uyumunun desteklenmesi,
Gençlerin demokratik yaşama katılımının ve aktif yurttaşlık bilincinin teşvik edilmesi,
Kültürel ve ekonomik farklılıkların, gençlerin iletişiminde ve bir araya gelmelerindeki
engelleyici etkisinin ortadan kaldırılması, kültürel farklılıkların birleştirici bir vasıta olarak
kullanılması konularını içeren proje teklifleri öncelikli olarak desteklenmektedir.
2013 yılında destek verilen 79 projenin rapor incelemeleri devam etmekte olup 2015 yılının
ilk altı ayında uygulanmakta olan 631 projenin 39 tanesi tamamlanmış, 592 sinin
uygulamasına devam edilmektedir.
2015 yılı gençlik projeleri destek programı kapsamında 1 Nisan 2015 tarihinde proje teklif
çağrısına çıkılmıştır. Başvurular 22 Nisan 2015 çarşamba günü sona ermiştir. Toplam 2.246
adet proje başvururu yapılmıştır. Talep edilen destek tutarı 367.908.491 TL dir. Projelerin
değerlendirmesi devam etmektedir.
3-Eğitim, Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğü
Gelişmiş ülkeler, giderek yaşlanan bir nüfusa sahipken Türkiye genç nüfusun yoğun olduğu
dinamik bir ülkedir. En büyük zenginliklerimizden birisi olan genç nüfus potansiyelimiz aynı
zamanda gençliğe karşı sorumluluklarımızın büyüklüğünün de bir göstergesidir. Bu anlayışla
gençlere rehberlik etmek ve her bir gencin eğitim fırsatını geliştirici faaliyetlerde bulunmak
hedeflenmektedir.
Gençlerin eğitim hizmet ve imkânlarından azami derecede istifade etmeleri desteklenmekte,
bilim, sanat ve kültür alanlarında gelişmelerini sağlayarak sosyal hayata etkili katılımları
noktasında politikalar üretilmektedir.
Gençlere rehberlik etmenin, eğitim altyapılarının güçlendirilmesinin ve gençlerin kültürel
alanda gelişimlerinin sağlanmasının en önemli araçlarından birisi olan yayın faaliyetleri
yapılmaktadır.
Gençliğin sorunları, ilgileri, yönelimleri ve beklentilerine dair araştırmalar yapılmakta,
yapılan araştırmalardan yararlanılmakta ve sonuçları paylaşılmaktadır.
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Bu kapsamda Ocak – Haziran 2015 döneminde gerçekleştirilen faaliyet ve projeler aşağıda
yer almaktadır.
Sarıkamış Şehitlerini Anma Etkinliği
Sarıkamış Harekatı’nın 100. Yılı münasebetiyle ülke genelinde ve Sarıkamış’ta 02-04 Ocak
2015 tarihleri arasında “Sarıkamış Şehitlerini Anma Etkinliği” gerçekleştirilmiştir. Etkinlik
kapsamında;
 Her ilden katılan 1’er genç edebiyat ve tarih öğretmeni (162 kişi) ile Sarıkamış
Paneli gerçekleştirilmiştir.
 Denetimli serbestlik kapsamında bulunan Kars ve sınır illerinde (Ağrı, Ardahan,
Erzurum, Iğdır) toplam 400 gencin katılımı sağlanmıştır.
 Üç gün süren Sarıkamış Şehitleri’ni Anma Programı’nda Kur’an-ı Kerim tilaveti,
tiyatro, konser ve kayakla meşaleli iniş gösterisi yapılmıştır.
 Sarıkamış Şehitleri sadece Kars’ta değil, 81 ilde de çeşitli etkinliklerle anıldı.
Sarıkamış’taki yürüyüşün olduğu günde her ilde eş zamanlı yürüyüşler
düzenlenmiştir.
 Yüz bine yakın vatandaşın katıldığı, Kızılçubuk Mevkii’nde başlayan 8,5
kilometrelik “Asımın Nesli Asrın Yürüyüşünde; Gök Allahu Ekber, Yer Allahu
Ekber” sloganlı görkemli yürüyüş ay yıldızlı tören alanında son bulmuştur.
Tarih Kampı
Gençlerimize tarihimizin ve kültürel mirasımızın daha iyi tanıtılması, gençlerimizin sanat
etkinliklerine, sanatsal uğraşılara ve kültürel faaliyetlere ilgilerinin ve erişim imkanlarının
artırılması için 07-08 Şubat 2015 tarihlerinde İstanbul'da tarih kampı gerçekleştirilmiştir.
Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi
23-27 Şubat 2015 tarihleri arasında Ankara’da Bakanlığımız personeli ve gençlik
liderlerinden oluşan toplam 115 kişiye "Proje Döngüsü Yönetimi" eğitimi verilmiştir.
Engelli Kişilerin Kültür ve Turizm Faaliyetlerine Katılım Hakkı Çalıştayı
24-25 Şubat 2015 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiş olup, Çalıştaya katılım ve katkı
sağlanmıştır. Çalıştaylarda ortaya çıkacak sonuçların 2015 yılında hazırlıklarına başlanacak
olan "Ulusal Engelli Hakları Stratejisi ve Eylem Programı"na girdi oluşturması
beklenmektedir.
Kişilerin Kültürel Yaşama, Dinlenme, Boş Zaman Aktiviteleri ve Spor Faaliyetlerine
Katılım Hakkı Çalıştayı
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı işbirliğinde "Engellilerin Haklarına İlişkin
Sözleşmenin Uygulanma ve İzlenme Kapasitesinin Desteklenmesi Projesi" kapsamında, Aile
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nca 26 Şubat 2015 tarihinde Ankara’da sözleşmenin 30'uncu
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maddesi uyarınca Engelli "Kişilerin Kültürel Yaşama, Dinlenme, Boş Zaman Aktiviteleri ve
Spor Faaliyetlerine Katılım Hakkı” ile ilgili çalıştaya katılım ve katkı sağlanmıştır.
Gençlik Kampları Program Sorumluluğu Eğitimi
27-28 Şubat 2015 tarihlerinde Mersin ili Kapızlı beldesindeki Bakanlığımıza ait 23 Nisan
Kamp Merkezi'nde erkek katılımcılardan oluşan 40 gence "Gençlik Kampları Program
Sorumluluğu" eğitimi verilmiştir. Ayrıca 2-3 Mart 2015 tarihlerinde Mersin ili Kapızlı
beldesindeki Ekonomi Bakanlığı tesislerinde bayan katılımcılardan oluşan 60 gence "Gençlik
Kampları Program Sorumluluğu" eğitimi verilmiştir.
Kapılar Kapanmasın Projesi
Proje ile ilgili planlama ve koordinasyon faaliyetleri 01 Ocak 2015 tarihinden itibaren
gerçekleştirilmiş olup, projeyi uygulamaya başlangıç tarihi 03 Mart 2015 olarak
gerçekleşmiştir. Projenin asıl hedefi; Ceza İnfaz Kurumlarında bulunan 21 yaş ve altı
hükümlü ve tutukluların kişisel, milli, manevi ve sosyal gelişimine katkıda bulunmak,
kapsamındaki genç ve çocukların sosyal, kültürel, sportif faaliyet ve eğitimler ile sosyal
hayata kazandırılmasına katkıda bulunmaktır. Pilot uygulamaya Ankara Sincan T Tipi Kapalı
Ceza İnfaz Kurumu, Ankara Çocuk Eğitimevi Müdürlüğü ile Ankara Çocuk ve Gençlik
Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarından başlanmış olup buna müteakiben tüm illerde
yaygınlaştırılacaktır.
Kamp Liderliği Adaylığı Eğitimi
4-18 Mart 2015 tarihleri arasında Mersin ili Kapızlı beldesinde bulunan Bakanlığımıza ait 23
Nisan Kamp Merkezi ve Ekonomi Bakanlığı'ndan devralınan tesislerde toplam 1100
gencimize Kamp Liderliği Adaylığı Eğitimi verilmiştir.
100. Yılında Çanakkale Savaşı Etkinliği
Gurbetçi gençlerimizin tarihi ve kültürel miraslarını daha iyi tanımaları, milli ve manevi
değerlerimizi benimsemeleri ve yurtdışında yaşayan gençlerle yakın ilişkiler kurulması amacı
doğrultusunda bin gurbetçi gencin katılımıyla 07 Mart 2015 tarihinde Almanya'nın Köln
Şehrinde Bakanlığımız ile US Akademisyenler Platformu iş birliğinde "100. yılında
Çanakkale Savaşı Etkinliği" gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, Çanakkale cephesinde şehit
olan 16 yaşındaki Hasan'ın öyküsünü anlatan "Kınalı Kuzular" adlı tiyatro gösterisi
sahnelenmiştir.
İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Etkinliği
Gençlere İstiklal Marşı'nın anlam ve ruhunu aşılamak ve rol model olarak taşıdıkları ismin
anlam ve önemini vurgulamak için Türkiye genelinden 81 Mehmet Akif’in katılımıyla 12
Mart 2015 tarihinde İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma etkinliği
düzenlenmiştir. Bu kapsamda;
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Taceddin Dergahı ziyareti ve Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazmaya
ikna diyaloglarını aktaran temsili canlandırma,



Kurtuluş Savaşı Müzesi (1.TBMM) ziyareti ve Hamdullah Suphi TANRIÖVER'in
okuduğu İstiklal Marşı'nın kabulünü aktaran temsili canlandırma,



TBMM Ziyareti ve yasama faaliyetlerinin anlatılması,

etkinlikleri gerçekleştirilmiştir.
İş Analizi Toplantısı
23-27 Mart 2015 tarihlerinde Ankara’da "Gençlik Çalışanları" ve Gençlik Rehberliği"
mesleklerinin Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından tanımlanmasına yönelik iş analizi
toplantısı yapılmıştır.
4-Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Bakanlığın uluslararası düzeyde görünürlüğünü ve etkililiğini artırmaya yönelik olarak
uluslararası kurum ve kuruluşlarca gençlik alanında gerçekleştirilen faaliyet ve etkinliklere
katılım sağlanmaktadır. Bununla birlikte, ülkemizle diğer ülkeler arasında yapılacak ikili, çok
taraflı veya bölgesel anlaşmalar, gençlik değişim programları ile gençlik ve spor alanında
protokoller hazırlanmakta ve bunların uygulanmasına katkıda bulunulmaktadır.
Bakanlığın geliştireceği gençlik politikaları ülke gençliğinin yanı sıra yurt dışında yaşayan
Türkiye kökenli gençlerimizi de kapsamaktadır. Bu nedenle yurt dışında yaşayan
gençlerimizin kimlik bilincinin geliştirilmesi, yaşadıkları topluma uyum sağlamaları ve
Türkiye ile bağlarının güçlenmesine destek olunmaktadır.
Bu kapsamda Ocak – Haziran 2015 döneminde gerçekleştirilen faaliyet ve projeler aşağıda
yer almaktadır.
 22 Ocak 2015 tarihinde Bakanlığımız ile UNICEF Türkiye toplantısı,
 09-11 Şubat 2015 tarihlerinde 19. Türk-Alman Karma Uzmanlar Komisyonu Partner
Borsası Çalışma Grubu Organizasyonu,
 13-17 Nisan 2015 tarihlerinde Türkiye-Tunus Gençlik ve Spor Alanında Ortak Komite
2. Toplantısı,
 17 Nisan 2015 tarihinde Uluslararası Gençlik Değişimi Eğitimi Hazırlık Toplantısı,
 29 Nisan 2015 tarihinde Kinder Spor Eğitim Programı Kapsamında Gerçekleştirilecek
Faaliyete İlişkin Toplantı,
 11-15 Mayıs 2015 tarihlerinde Engellilerin Mesleki Hayata Katılımı Konulu Çalışma
Ziyareti- Ankara,
 27-28-29 Mayıs 2015 tarihlerinde Gençlik liderlerine yönelik UNICEF Türkiye ile
ortak gerçekleştirilecek haklar ve katılım, gençlik çalışmaları konulu eğitici eğitimleri,
 09-14 Haziran 2015 tarihlerinde Uluslararası Gençlik Değişimi Eğitimi Programı,
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 30 Haziran 2015 tarihinde Partner Borsası katılımcılarının belirlenmesi ve kuruluşların
tanıtım bilgilerinin Alman tarafı ile paylaşılması toplantısı,
gerçekleştirilmiştir.
5-Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Son 20 yılda dünyanın siyasal ve ekonomik yapısında hızlı bir değişim yaşanmaktadır. Bu
değişim teknolojik ve ekonomik gelişmelerle birlikte 21'inci yüzyılda da hızlanarak devam
etmektedir. Gençlik ve spor bu değişime en duyarlı alanların başında gelmektedir. Bu nedenle
değişimi doğru yönetebilecek ve yalnız bugünü yöneten değil geleceği de öngörebilecek bir
gençlik ve spor yönetiminin oluşturulması önem kazanmaktadır.
Bu değişim sürecinin ana eksenini oluşturan teknoloji alanında, bilgi güvenliğini de içeren bir
altyapı oluşturulması, faaliyetlerde verimliliği ve etkililiği sağlayacak sistem tasarımları ile
kullanıcıların var olan teknolojiyi kullanma becerileri büyük önem arz etmektedir.
Bu kapsamda Ocak – Haziran 2015 döneminde gerçekleştirilen faaliyet ve projeler aşağıda
yer almaktadır.
Video Çalışmaları
Bakanlığımız tarafından düzenlenen proje ve etkinlikler ile gençlik kampları, gençlik
merkezleri, gençlik kampları ve yurtların tanıtımına yönelik kısa ve uzun metrajlı 211 adet
video çalışması yapılmıştır.
WEB Çalışmaları
Bakanlık merkez teşkilatı ve bağlı kuruluşlarına ait portallar ile 15 adet proje ve etkinliğin
internet sayfası tasarımları ve yazılımları gerçekleştirilmiştir.
Afiş Çalışmaları
Bakanlığımızın ve bağlı kuruluşlarının hizmet ve faaliyetleri ile projelerine ait 13 adet afiş
tasarımları yapılmış ve billboardlarda yer alması sağlanmıştır.
LOGO Çalışmaları
Bakanlığımız ve bağlı kuruluşlarca yapılan proje ile faaliyetlerin tanınırlığını ve farkındalığını
artırmak amacıyla her faaliyet ve proje için ayrı ayrı 13 adet logo tasarımı hayata geçirilmiştir.
Yazılım Geliştirme Çalışmaları
Bakanlık merkez teşkilatı birimleri, Spor Genel Müdürlüğü ile Yüksek Öğrenim Kredi ve
Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü birimlerinin ihtiyacı olan ve iletişimde kolaylığı,
çalışmalarda hızlılığı, yönetimde etkinliği sağlayan 19 adet yazılım Bakanlık imkanları ile
geliştirilmiştir.
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III.

TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE
HEDEFLER

İkinci altı aylık dönemde, Bakanlığımız 2015 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” ödeneklerine ilişkin olarak Maliye Bakanlığından
ödenek talebi yapılmasına ihtiyaç duyulacağı 06-Sermaye Giderleri” ve “07-Sermaye
Transferleri” ödeneğinin yeterli olacağı tahmin edilmektedir.
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IV.

TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

1-Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Tematik Gençlik Merkezleri
Tematik gençlik merkezlerinde; TOBB, KOSGEB, Kalkınma Ajansları ile işbirliği yapılarak
o yöreye özgü el sanatlarının icra edilebileceği kursların düzenlenmesi düşünülmektedir.
Kurslar sonunda kursiyerlere sertifikalar verilmesi gençlerimizin meslek edinmeleri
noktasında da katkılar sağlanması amaçlanmaktadır.
Genç Ofis
Üniversite gençliğine ulaşmak ve gerek bakanlığımız projelerini gerekse gençlik
merkezlerinin faaliyetlerini tanıtmak amacıyla KYK yurtlarında Genç Ofis adı altında irtibat
ofisleri kurulması planlanmıştır. Bu kapsamda imzalanan protokol çerçevesinde Genç Ofisler
ile ilgili teknik şartname yaklaşık maliyet ve üç boyutlu çizimler Bakanlığımızca hazırlanarak
KYK Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir. KYK’nın önerdiği 50 yurtta proje hayata
geçirilecektir.
Osmanlı Türkçesi Eğitimleri
Tüm gençlik merkezlerimizde Osmanlı Türkçesi eğitimleri başlatılmıştır. 2014 Ağustos ayına
kadar 21.590 gencimiz Osmanlı Türkçesi kurslarından yararlanmıştır. Ekim ayı itibari ile
Osmanlı Türkçesi faaliyetleri tekrar başlamıştır. 2015 yılında tüm gençlik merkezlerimizde
Osmanlı Türkçesi eğitimleri gerçekleştirilecektir.
Uluslararası Gençlik Kampları
“Ortak değerler, ortak gelecek ve genç liderler” teması ile gerçekleşen; 24 farklı ülke ve
Türkiye’den toplam 240 gencin katıldığı Uluslararası Gençlik Kampları eş zamanlı olarak
2014 yılında ilk kez yapılmıştır. Kampta; Gönüllülük ve Topluma Katkı, Ayırımcılık ve
İslamafobi ile Mücadele, Ortak Değerler, Gençlerin Sorunları ve Çözüm Önerileri
konularında tematik oturumlar gerçekleştirilmiştir. Geçtiğimiz yıl ilk kez yapılan Uluslararası
gençlik kamplarının 2015 yılında da sürdürülmesi öngörülmektedir. Bu yıl içinde 31 Temmuz
– 7 Ağustos 2015'te Trabzon'da (erkek kampı) ve 9 Ağustos – 16 Ağustos 2015 tarihlerinde
Samsun'da (kız kampı) olmak üzere farklı temalarla söz konusu etkinliğin devam ettirilmesi
planlanmaktadır.
Türk Dünyası Gençlik Kampları
TÜRKSOY ile işbirliği çerçevesinde Türk dili konuşan ülkeler ile Bakanlığımız bu alanda
faydalı bir işbirliği yapmaktadır. Bu kapsamda 19-25 Ağustos 2015 ve 27 Ağustos – 02 Eylül
2015 tarihlerinde ve Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) işbirliği ile
"Türk Konseyi Uluslararası Gençlik Kampı" düzenlenmesi planlanmaktadır.

2
8

Gençlik ve Spor Bakanlığı - Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu - 2015

Türk Müziği Yarışmaları
Bakanlığımızca; Kültürümüzü özümsemek, yaşatmak ve gençlerimize doğru bir biçimde
aktarmak, ülke barışına katkıda bulunmak, bu tür faaliyetlerle gençleri zararlı alışkanlıklardan
korumak, ailelerine ve ülkelerine faydalı bireyler olmalarını sağlamak amacıyla
Bakanlığımıza bağlı gençlik merkezleri arasında Türk Müziği Yarışmaları düzenlenecektir.
Kocatepe’den Dumlupınar - Zafertepe’ye Bağımsızlığa Giden Yolda
Gençlerimizin, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasına temel olan Kurtuluş Savaşı
(Dumlupınar) destanının yazıldığı, dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin ülkemizin dört bir
yanından gelerek omuz omuza bağımsızlık mücadelesi veren atalarımızın savaştığı tarihi
alanları görmelerini, Kütahya İlinde bulunan sosyal, kültürel mirasları tanımalarını, gençleri
bir araya getirerek, birlikte zaman geçirme ve hareket etme duygularının oluşmasını sağlamak
amacıyla 30 Ağustos tarihinde etkinlik düzenlenecektir.
Türkiye - Güney Kore Değişim Programı
Türkiye ile Güney Kore Cumhuriyetleri arasında 2007 yılından beri, karşılıklı olarak gençlik
değişim programları uygulanmaktadır. Dost ve kardeş ülke ile sürdürülen programa 2014
yılında 23’er kişilik gençlik heyetleri katılım sağlanmıştır. 2014 yılı Aralık ayında Güney
Kore Devleti Gençlik Çalışmaları Ajansı üst düzey yetkilileri Bakanlığımızı ve Gençlik
Merkezlerimizi ziyaret etmişlerdir. 2015 yılı Temmuz ayında Türk gençlik heyeti Güney
Kore'yi ziyaret edecek olup, Eylül ayında da Güney Kore gençlik heyeti ülkemizde
ağırlanacaktır.
Türkiye-Almanya Gençlik / Uzman Değişimleri
1994 yılında imzalanan protokole binaen Türkiye ile Almanya arasında gençlik ve uzman
değişimleri gerçekleştirilmektedir. Temmuz-Aralık 2015 döneminde Gençlik ve Spor İl
Müdürlüklerine bağlı gençlik merkezince protokol esaslarına istinaden yapılacak onay
başvuru ve bütçe talepleri Bakanlığımızca değerlendirilecektir. Gençlik çalışanlarından
oluşacak bir heyet 11-15 Eylül tarihlerinde Almanya'da partner borsası seminerine katılarak,
kendilerine değişim ortağı bulma imkanı elde edeceklerdir.
2-Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü
Şehirler ve Kültürler
“Şehirler ve kültürler” projesi kapsamında 30 ev sahibi şehirde düzenlenecek olan eğitim ve
kültür programları ile gençlerin ülkemizin tarihi ve kültürel değerlerini tanımaları, buralarda
yaşayan akranları ile tanışmaları, gönüllülük bilinci kazanmaları ve bakanlığımızca belirlenen
temalarda eğitim almaları amaçlanmaktadır.
4 gece 5 gün sürecek olan projeden 14-29 yaş grubundaki 30.000 başarılı ve dezavantajlı
gencin faydalanması amaçlanmaktadır. 30 ilimiz için bölgelerin öne çıkan özelliğine göre
temalar belirlenmiştir. Programda tarihi ve kültürel alanda hareketlilik faaliyetlerinin yanı sıra

2
9

Gençlik ve Spor Bakanlığı - Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu - 2015

belirlenen temaya uygun bir gün eğitim verilmesi planlanmaktadır. Eğitimin ertesi gününde
bir oturumda madde bağımlılığı, bir oturumda da gönüllülük (uygulamalı) temasının
işlenmesi hedeflenmektedir. Bu eğitimlerde eğitmenler görev alacaktır.
2015 yılında tarihi ve kültürel alanda hareketlilik faaliyetlerinin yanı sıra ev sahibi şehirde
belirlenen temaya uygun 1 gün eğitim verilmesi planlanmaktadır. Programın 1 gününde de
gönüllülük ve madde bağımlılığı konuları işlenecektir.
Genç Mimarlar
“Genç Mimarlar” projesi ile Osmanlı ve Selçuklu medeniyetlerine ait bazı mimari eserler ile
Anadolu'da öne çıkan çeşitli mimari yapıların gençlerimize tanıtımının yapılması ve mimari
özelliklerinin incelenmesi hedeflenmiştir. Proje katılımcıları olarak özellikle inşaat
mühendisliği ve mimarlık bölümü öğrencileri hedef kitle olarak belirlenmiştir.
Projeye 18-29 yaş aralığında inşaat mühendisliği ve mimarlık bölümü üniversite öğrencileri
katılabilecektir. Proje kapsamında gençlere alanında uzman akademisyenler ve profesyonel
rehberler tarafından gezilecek yerlerdeki mimari yapılar hakkında detaylı bilgiler verilecektir.
1 Usta 10 Çırak
Anadolu'da kaybolmaya yüz tutan el sanatlarımızı tanıtmak, gençler arasında bir farkındalık
oluşturmak, internet ortamına bağlı yaşayan gençlerimizin aktivite çerçevesinde yeni
gençlerle tanışmasını sağlamak, bir el sanatı öğreterek gençlerimizin gelecekte iş imkânı
bulabilmelerine veya boş zamanlarını değerlendirmelerine katkı sunmak amaçlanmıştır.
Projenin; Tezhip, Lüle taşı, Cam işleme sanatı, Minyatür ve Naht olmak üzere belirtilen
temalarda uygulanması planlanmaktadır.
Projeye güzel sanatlar fakültesinde lisans veya yüksek lisans eğitimi alan ya da bu
fakültelerden mezun olmuş gençler başta olmak üzere bu temalara özel ilgi duyan gençlerin
dahil edilmesi düşünülmektedir.
Proje kapsamında gençlere yukarıda belirtilen el sanatları alanında uzman kişiler tarafından
detaylı bilgiler verilerek, uygulamalı olarak atölye çalışmaları yaptırılacaktır.
Tematik Gençlik Kampları
“Tematik Gençlik Kampları” projesi 81 ilden üniversite öğrencisi gençlerimizin kendine
güvenen bireyler olmalarını sağlamak, atacakları adımlarda onlara yol göstermek ve onları
yeni ufuklara taşımak amacıyla eğitim ve hareketlilik projesi olarak 2015 yılı içersinde çeşitli
temalarda gerçekleştirilmeye devam edilecektir. 8-11 Ekim 2015 tarihleri arasında “Edebiyat”
tema başlığı altında bir kamp yapılması planlanmaktadır.
Proje kapsamında; Türk Edebiyatı’nda önemli bir yere sahip, yakın tarihte edebiyatımızda iz
bırakmış edebiyatçı, şair ve yazarlarımızdan Cahit Zarifoğlu (şair), Rasim Özdenören (yazar),
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Sezai Karakoç (şair) ve Nuri Pakdil'in (yazar) edebi kişiliği ve edebiyatımıza katkılarının
anlatılması planlanmaktadır.
Projeye 18-29 yaş aralığında edebiyata ilgi duyan üniversite öğrencilerinin dahil edilmesi
planlanmaktadır. 100 bayan ve 100 erkek olmak üzere toplam 200 kişinin katılması
düşünülmektedir. Projeye öncelikle edebiyat fakültelerinde öğrenim gören öğrenciler
değerlendirmeye alınacaktır.
Strateji Üreten Kuruluşlarla Gençlik Çalıştayı
Ülkemizde gençlik üzerine strateji üreten ve faaliyet gösteren kurum/kuruluş temsilcilerinin
katılımıyla gençlik alanında ülkemiz gençliğin yarınlarına yönelik stratejik ortaklıklar
kurulması ve gençlik politikalarının geliştirilmesi amacıyla “strateji üreten kuruluşlarla
gençlik çalıştayı” adında bir çalıştay yapılması planlanmaktadır.
Gençlik üzerine strateji üreten kuruluşlarla gençlik çalıştayı ile,
Ortak grup/kuruluşlar arasındaki uygulama ve deneyimlerin paylaşımına yönelik faaliyetlerin
belirlenmesi
Yenilikçi uygulamaların geliştirilmesine, test edilmesine ve uygulanmasına yönelik
faaliyetlerin belirlenmesi
Gençliğimizin, örgün, yaygın ve sargın öğrenme ile edilmiş bilgi, beceri ve yeterliliklerinin
tanınmasına ve geçerliliğine imkân sağlayan faaliyetlerin neler olabileceği
Yerel otoriteler ve gençlik alanında çalışan kuruluşlar arasındaki işbirliğini sağlayan
faaliyetlerin belirlenmesine dair değerlendirilmelerin yapılması düşünülmektedir.
2015 yılı içerisinde Ankara’da yapılması ve 2 gün sürmesi planlanan çalıştay sonucunda
kurulacak olan stratejik ortaklıkların gençlik çalışmaları alanında kurumsal modernizasyon ve
toplumsal yenilik getiren deneyimleri uygulamaya koymak amacıyla gençlik alanlarında
faaliyet gösteren kurum/kuruluşlara ve sivil toplum kurum/kuruluşlarına işbirliği yapma
fırsatı sunması hedeflenmektedir.
Futbolun Çırakları Yetişiyor
Yeterli sosyal faaliyet alanı bulamayan ve serbest zamanlarını faydalı bir şekilde
değerlendirebilecekleri imkânlardan yoksun çıraklık eğitimi görmekte olan 14-18 (18 yaşını
dolduranlar hariç) yaş aralığındaki gençlerin diğer arkadaşlarıyla futbol müsabakaları yoluyla
sosyal ilişkiler kuracaklar ve final müsabakasına katılmak için gösterecekleri performansla
yeteneklerini sergileme imkânı bulacaklardır.
Ankara’nın Altındağ (2), Etimesgut (1), Gölbaşı (1), Sincan (1), Yenimahalle (2) ilçelerinde
bulunan 7 mesleki eğitim merkezinde çıraklık eğitimi görmekte olan gençlerden her okulda
10 takımı geçmeyecek şekilde halı saha futbol takımları teşkil edilecektir.
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Çırak gençlerden kendi okulu içerisinde oluşturulan takımlar arasında bir futbol turnuvası
kapsamında müsabakalar düzenlenecek ve turnuvanın galibi olan takım ilçesinde bulunan
futbol kulüplerinin birine ait paf takımıyla okul finali karşılaşmasına çıkacaktır.
Paf takımın teknik direktörü bu final karşılaşması esnasında bir değerlendirme yaparak çırak
takımının en yetenekli 2 ya da 3 oyuncusunu belirleyecektir bu yönteme göre okullardan
seçilen 18 yetenekli oyuncu Ankara çıraklar takımını meydana getirecektir.
Proje Ankara çıraklar takımının Türkiye 20 yaş altı Milli Takımı’yla Ankara’da yapacağı
çıraklar finali karşılaşmasıyla tamamlanacaktır.
3- Eğitim, Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğü
Gençlerin bilim, sanat ve kültür alanlarında gelişmelerini sağlayarak sosyal hayata etkili
katılımlarına yönelik politikaların üretilmesine devam edilecektir.
Ayrıca gençlere yönelik rehberlik, eğitim altyapılarının güçlendirilmesinin ve gençlerin
kültürel alanda gelişimlerinin sağlanması amacıyla yayın faaliyetleri yapılacaktır.
Bunların yanı sıra gençliğin sorunları, ilgileri, yönelimleri ve beklentilerine dair araştırmalar
yapılacak ve sonuçları kamuoyuna açıklanacaktır.
4-Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
 14-19 Eylül 2015 tarihlerinde Gençlik Merkezlerinin Rolü ve İşleyişi Hakkında
Uluslararası Atölye Çalışması-Strazburg,
 11-15 Eylül 2015 tarihlerinde Partner Borsası/Berlin semineri,
 Eylül 2015 ayında Madde Bağımlılığı Konusunda Almanya’ya Çalışma Ziyareti
 Eylül/Ekim 2015 aylarında Sokak Çocukları ile Çalışan Uzmanların Almanya’ya
Çalışma Ziyareti,
 30 Eylül 2015 tarihinde Karma Uzmanlar Komisyonu’na sunulmak üzere “Partner
Borsası Sonuç Raporu”nun hazırlanması,
 6-9 Ekim 2015 tarihlerinde Hamburg-Türk-Alman Karma Uzmanlar Komisyonu
Toplantısı,
 Bakanlığımızın ev sahipliğinde İstanbul’da düzenlenmesi öngörülen “Türk Konseyi
Birinci Gençlik ve Spor Bakanları Toplantısı
gerçekleştirilecektir.
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5-Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Video Çalışmaları
 Nusrat projesinin alt projesi olan İbrahim Naci Günlüklerine ait 22 bölümlük video
yapılması planlanmaktadır.
 Nusrat projesinin alt projesi olan Sporcuların Harbi projesine başlanıp, Koca Yusuf’un
hikayesi filmleştirilecektir.
 Nusrat projesinin alt projesi Anzak Mektupları projesine ait 10 bölümlük video
yapılması hedeflenmektedir.
 Gsbtv projesinin kurumsal kimliğinin yenilenmesi planlanmaktadır. Bu doğrultuda TV
arayüz ve şablonları tasarlanacaktır.
WEB Çalışmaları









Gençlik ve Spor Bakanlığı web sitesi revize,
Gençlik ve Spor Bakanlığı mobil web sitesi tasarım ve yazılımı,
Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Mobil web sitesi tasarım ve yazılımı,
Spor Genel Müdürlüğü mobil web sitesi tasarım ve yazılımı,
Sporcuların Harbi web sitesi tasarımı,
Sporcuların Harbi e-dergi tasarımı,
Gençlik Projeleri Destek Programı web sitesi yazılımı,
Genç Hükümlülere Yönelik Tiyatro Oyunu web sitesi tasarım ve yazılımı

çalışmaları gerçekleştirilecektir.
Yazılım Geliştirme Çalışmaları






Genciz.biz Gençlik Portalı projesi,
KYK dijital değişim ve dönüşüm projesi,
Gören Adımlar projesi,
Sporda Dijital Dönüşüm projesi,
Belgenet’ in birinci fazı Bakanlık merkez, Spor Genel Müdürlüğü merkez ile merkez
birimleri, Ankara İl Müdürlüğü, Gelişmekte Olan Sporlar Federasyonu, Kızak
Federasyonu ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığının devreye alınması,
 Belgenet’ in ikinci fazı Spor Genel Müdürlüğü taşra teşkilatlarının devreye alınması
çalışmaları gerçekleştirilecektir.
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