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Sayın Bakanım; 

Sayın Rektörler; 

Bakanlıklarımızın, Yükseköğretim Kurumlarımızın Değerli Temsilcileri, 

Kıymetli Hocalarım, Değerli Misafirler,  

 

Yükseköğretim Kurulu’na hoşgeldiniz. Sizleri burada ağırlamanın memnuniyeti içerisindeyiz. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum… 

 

TÜİK verilerine göre 2018 yılı sonu itibarıyla 82 milyon 3 bin 882 olan nüfusumuzda 18-22 

yaş grubunu oluşturan nüfus sayımız 6.645.314’tür. Bu yaş grubu arasındaki nüfusun 

2.621.947’si yani %40’ı yükseköğretimdedir.  

 

Sahip olduğumuz bu potansiyeli, değere dönüştürmemiz hususunda toplumda hepimize düşen 

ciddi görevler var. Bu bağlamdan olmak üzere bakanlığımız ve üniversitelerimizin değerli 

temsilcileri ile birlikte bugün Yükseköğretim Kurulu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında 

imzalanacak işbirliği protokolü için bir aradayız.  

 

Bu protokol aracılığı ile yükseköğretim sistemindeki öğrencilerimizin sosyal sorumluluk 

algılarının, eğitsel, sosyal, kültürel, sportif ve gönüllülük faaliyetlerinin geliştirilmesi, 

bağımlılık ve bağımlılıkla mücadelede gençlerimizin farkındalığının arttırılması ve bu hususlar 

kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatları ile yükseköğretim 

kurumları arasında iş birliğinin güçlendirilmesi ana gayemizdir.   

 

Bildiğiniz üzere Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından Gençlik Merkezleri ve Genç Ofisler 

kurulmaktadır. Bu ofisler, buralarda yürütülen ve yürütülecek çalışmalar ülkemizde gönüllülük 

faaliyetlerinin yaygınlaşmasına ve toplumsallaşmasına katkı sunması bakımından büyük önem 

taşıyor. Genç ofisler üniversitelerimizde yaygınlaştırılacak ve üniversitelerimizle Gençlik 

ve Spor Bakanlığımız arasında temas noktası olacaktır. Daha önce çeşitli illerimizde 

kurulmuş olan Genç Ofislerin artık üniversite kampüslerimizde de yaygınlaşmasını 

sağlanarak, Bakanlığın hizmetlerinin yükseköğretim ortamında bulunan her gence 

ulaştırılması noktasında kolaylık sağlamakla birlikte yeni projelere de hız kazandıracaktır.  

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile imzalamış olduğumuz prokol kapsamında kültürel 

faaliyetlerden sonra bu protokol ile sportif faaliyetlerin de kampüste yer almasını, bu 

faaliyetlerin daha da artmasını istiyoruz.  

 

Üniversitelerimizde, kampüslerde gençlerimizi her anlamda güçlü kılacak sosyal ve kültürel 

faaliyetlerin yanı sıra sportif faaliyetlerin ve gönüllülük esaslı çalışmaların daha da artması 

adına bu işbirliği protokolü önemli bir adım olmaktadır.  

 

İşbirliği protokolü kapsamında; 

 

 Yükseköğretim Kurumlarımızın talepleri alınarak Bakanlığın uygun bulduğu 

Kampüslerde, Bakanlık tarafından Genç Ofisler kurulacaktır. Pilot uygulamaları 

başlamış olan bu ofisler Bakanlığın faaliyetleri için irtibat noktaları olacaktır. 

 

 Aynı zamanda gönüllülüğün yaygınlaşmasını sağlamak üzere taraflarca yürütülecek 

proje ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesine Bakanlık tarafından destek verilerek, 

gönüllülük faaliyetlerine ilişkin genç ofisleri, gençlik merkezleri, gençlik kampları, 

öğrenci yurtları, kamp eğitim merkezleri ve spor tesislerinin imkânlar ölçüsünde 
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kullanımının ve federasyonlar tarafından malzeme, tesis, araç-gereç ve personel 

desteğinin verilmesi sağlanacaktır. 

 

 Yükseköğretim kurumları ile iş birliği içerisinde iyi uygulama örneklerinin 

yaygınlaştırılması bir diğer husustur.  

 

 

 Bu protokol ile engelli öğrencilerimizi de destekliyoruz. Bu öğrencilerimize yönelik 

faaliyetler ve projeler de ayrıca desteklenecektir.  

 

 Ayrıca, gençlik ve spor faaliyetlerinde nitelikli insan kaynağını artırmak amacıyla 

Spor Bilimleri alanında öğrenim gören öğrencilerimize, Bakanlığın taşra teşkilatındaki 

ilgili birimlerinde staj yapma imkanı verilecektir. 

 

Yine bu protokol kapsamında;   

 

 Gençlik ve Spor Bakanlığının kurumsal kapasitesini ve insan kaynağını arttırmak ve 

geliştirmek üzere, Başkanlığımız koordinasyonunda belirlenen üniversitelerde 

araştırmaların, programların ve projelerin gerçekleştirilmesi desteklenecektir. 

 

 Üniversitelerimiz bünyesinde oluşturulacak Genç Ofis Komisyonu marifetiyle 

genç ofislerinin kuruluşunda, tanıtılmasında, ofisler ve bakanlık arasında 

koordinasyonun sağlanmasında, spor bilimlerinde öğrenim gören öğrencilerin staj 

işlemlerinde, öğrencilerimizin ve öğretim elemanlarımızın gönüllülük faaliyetlerine 

katımlarının artırılması amacıyla başlattığımız bu süreçlere Yükseköğretim 

kurumlarımızda destek verecektir. Üniversitelerin ihtiyaç duyduğu insan kaynağı 

konusunda ise Bakanlığımız destek verecektir (antrönörler gibi) Sportif faaliyetler 

artacaktır.    

 

 Gençliğimizi doğrudan etkileyen politikaların üretilmesinde üniversitelerimizin ayrı 

ayrı rolü, ayrı ayrı sorumlulukları bulunuyor. Üniversitelerimizin bağımlılıkla 

mücadeleye ve bu kapsamdaki faaliyetlerine ağırlık vermelerini istiyoruz. Bu 

protokol vesilesi ile bağımlılıkla mücadelede etkin bir işbirliği süreci başlamış 

oluyor.  Yükseköğretim kurumlarımızda sportif faaliyetlerin arttırılması, 

gençlerimizi zararlı alışkanlıklardan ve bağımlılıktan uzak tutatarak, özgüveni ve 

sorumluluk duygusu yüksek, daha olumlu, daha umutlu ve mutlu bireyler 

yetişmesine katkı sunacaktır.  

 

Burada çok kısa spor alanındaki programlarımızdan da söz etmek isterim. Yükseköğretim 

sistemimizde 9’u devlet 7’si vakıf olmak üzere 16 yükseköğretim kurumumuzda “Spor 

Yönetimi” önlisans programımız bulunuyor. Devlet üniversitelerimizde Spor Yöneticiliği 

programında 62 üniversitemizde 92 program, Spor bilimlerinde ise 3 devlet 

üniversitemizde 4 program öğrenci almaya devam ediyor. 9 Vakıf üniversitemiz ise Spor 

Yöneticiliği programında öğrenci alıyor. Rekreasyon, Egzersiz ve Spor Bilimleri, 

Engellilerde Egzersiz ve Spor bilimleri gibi diğer bazı programlarımız da spor alanında öğrenci 

alan programlarımız arasında yer alıyor. Beden Eğitimi ve Spor, Spor hekimliği, Spor Eğitimi, 

Sporda Psikososyal Alanlar gibi çok sayıda lisansüstü programı mevcut. Yakın bir zamanda, 

Yükseköğretim Kurulu’nda “Geleceğin Meslekleri” başlıklı bir çalıştay gerçekleştireceğiz. Bu 

çalıştayda sahadaki ihtiyacı gidermek üzere ve akademideki çalışmaları arttırmak için spor ve 

egzersiz psikolojisi, spor fizyoterapisi ve sporda beslenme gibi alanları içeren lisansüstü 
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program sayımızı arttıracak, bu programların yaygınlaştırılması hususunu bu çalıştayda 

gündeme alacağız. Spor Bilimleri ile ilgili yeni programlar açıyoruz, bu programların ilki 

sahadaki ihtiyacı, ara eleman ihtiyacını karşılamak üzere açılacak Spor fizyoterapisi önlisans 

programıdır, bu bilgiyi de burada sizlerle paylaşmak isterim.  
 

Protokolümüzdeki bir başka maddede alanların ortak kullanımı ile ilgili hususlardır. 

Faaliyetler ve etkinlikler için amfi, kültür merkezi, spor tesisleri, spor salonları, sosyal tesisler 

gibi alanların ortak kullanımı hususunda her kurum gerekli desteği sağlayacaktır.    

 

Genç ve dinamik nüfusa sahip, geleceğe dair iddiaları olan Türkiye’nin hedeflerine ulaşması, 

milli ve manevi değerlerine sahip çıkan nesillerimizle mümkün olabilecektir. Bugün insanlık, 

çok bilen, bilgili insanlardan öte, iyi karakterli ve erdemli insanlara ihtiyaç duymaktadır.  

 

Öğrencilerimizin sosyal sorumluluklarının gelişmesi, gönüllülük bilincinin 

kazandırılması ve gençlik hizmetlerinin etkinliğinin sağlanmasına vesile olacak bu 

protokol, gençlerimizin manevi değerlerinin artmasına, sosyal ve duygusal becerilerinin 

gelişmesine, toplumsal dayanışma ve yardımlaşmalara sunacağı ciddi katkılar sebebiyle bizleri 

de ayrıca mutlu etmektedir. Gönüllülüğü harekete geçirecek elverişli ortamların hazırlanması, 

bu konunun daha ileriye taşınması, toplumsal ve sürdürülebilir kalkınmanın üzerinde etki ettiği 

kritik role ilişkin farkındalıkların artması adına yürütülen çalışmalar hepimizin bu topluma ve 

ülkeye bir borcudur.   

 

Yükseköğretim Kurulu olarak yükseköğretim kurumlarımızın, üniversite öğrenci kulüplerinin 

ve öğrenci topluluklarının bu platformda daha aktif yer almalarını teşvik etmek, bu platformun 

yükseköğretim sistemimizde daha işlevsel hale getirilmesi hususu işbirliği protokolünde de yer 

verildiği üzere en önemli vazifelerimizden biridir.  

 

Sayın Bakanım; Sayın Rektörler; 

Bakanlıklarımızın, Yükseköğretim Kurumlarımızın Değerli Temsilcileri, 

Kıymetli Hocalarım, Değerli Misafirler,  

 

Yükseköğretim Kurulu adına hepinize teşrifleriniz için teşekkür ediyor, bu işbirliği 

protokolünün hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.  

 

 

Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç 

Yükseköğretim Kurulu Başkanı 

YÖK ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Protokol İmza Töreni 

30 Ekim 2019, YÖK 1 No’lu Salon 

 

 


