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SOSYAL YAŞAM, EĞİTİM, İSTİHDAM, 
TEKNOLOJİ, SPOR VE SAĞLIKLI YAŞAM
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İlk günden beri vazgeçmiyoruz: Gençler önden yürüyor, biz arkalarından gidiyoruz.
Gençlerle beraber; ülkemizin dört bir yanındaki gençlerin fırsat eşitliğine sahip 
olduğu, kendini eşit, değerli ve güvende hissettiği bir Türkiye için çalışıyoruz.

Umutluyuz, heyecanlıyız ve kararlıyız.

Her daim gençlerin fikirlerine ve yeteneklerine güveniyoruz. Bu nedenle 
mahallelerimizden Gazi Meclisimize kadar siyasal hayatın her seviyesinde 
gençlerimizin payını arttırmayı hedefliyoruz.

“Başımıza yeni yeni icat çıkarma” demiyoruz, aksine genç girişimcilerimizi 
önemsiyoruz.

“Su küçüğün söz büyüğün” demiyoruz, aksine fikir özgürlüğünü vazgeçilmez 
buluyoruz.

Ali Babacan
DEVA Partisi Genel 

Başkanı
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Gençlerin önüne set olan tüm yaklaşımları reddediyor, kolaylaştırıcı olma görevimizi çok 
iyi biliyoruz.

Elinizdeki eylem planı, ülkemizin her köşesindeki gençleri dinleyerek hazırlanmış, 
basmakalıp yargılardan uzak, fırsat eşitliğini temel alan, sürdürülebilir ve yapıcı çözümlerle 
her bir gencimizin refahını hedefleyen bir çalışmanın ürünüdür.

İlerleyen sayfalarda eğitimden siyasete, sanattan spora kadar her alanda öngördüğümüz 
yenilikleri ve çözüm önerilerini bulacaksınız.

Özgür ve zengin Türkiye’yi gençlerle birlikte inşa edeceğiz.
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Ülkemizdeki bütün umut tohumlarının gençler tarafından ekilebileceğini biliyoruz. Girdiğimiz bu 
karanlık tünelden yarınlara umut ve güvenle bakabilen, geleceğe dair hayal kurabilen bir gençlik ile 
birlikte çıkacağız. Gençleri umutsuzluğa düşüren bütün olumsuzlukları ortadan kaldırarak yeni bir 
Türkiye hayalini hep birlikte gerçek kılacağız. Tam da bu inançla önümüze somut eylemler koyduk.
 
Biliyoruz ki gençlerin fikirlerini özgürce ifade edemedikleri bir ortamda gelişmeleri olanaksızdır. 
Ancak özgüveni yüksek, geleceğe güvenle bakan, algıları açık, dünyayla entegre olmuş ve üretken 
bireyler ile hayal ettiğimiz özgür, adil ve demokratik Türkiye’ye kavuşabiliriz. 

Düşünce ve ifade özgürlüğünün önünde engeller, korkular, sınırlar, set çekilmiş ve ket vurulmuş 
özgürlük ile gelişimden bahsetmek mümkün değildir. Özgürlüklerimizin kullanılmasını engelleyen her 
türlü uygulamayı kaldıracağız.

Öğrencilerin eğitim alma haklarını kullanmalarını sağlamak; sosyal devlet olmanın ve toplumsal adalet 
ve fırsat eşitliği ilkelerinin temel gereklerindendir. Bunun için talep eden tüm öğrencilere her kademede; 
özellikle orta ve yükseköğretimde yurt olanağı sunmak sosyal devletin temel sorumluluğudur. Eğitim 
bir ayrıcalık değil, temel bir insan hakkıdır. Öğrencilerimizin insanca yaşayabilecekleri beslenme ve 
barınma hakkı, anayasal bir hak, kamusal bir sorumluluktur. Bu bağlamda barınma sorununu çözecek, 
tüm gençlerimizin insan onuruna yaraşır şekilde barınabilmelerini sağlayacağız. Üniversitelerdeki yurt 
sorunlarını kökünden çözeceğiz. KYK yurtlarını insan onuruna yaraşır konaklama merkezleri olarak 
düzenleyeceğiz ve kapasitelerini artıracağız. Gençlerimizin insanca yaşama hakkını sağlayacağız.

Doğa Şanlıoğlu
 DEVA Partisi 

 Gençlik Politikaları
Başkanı
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Doğal hayata verilen tahribatı ortadan kaldıracağız. Sağlıklı bir gençlik için ülkemizdeki yeşil alanların sayısını 
arttıracağız. Çevre ve doğanın yaşamsal değeri, iklim değişikliği, ekolojik ayak izi ve biyo-çeşitlilik konularında 
bilinci ve farkındalığı arttıracak ve bunların yaşam pratiğine dönüşmesini sağlayacak olan eğitimleri erken 
yaştan itibaren gençlerle buluşturacağız.

Özellikle okullara getireceğimiz yeşil alan zorunluluğu ile gençlerin sağlıklı nefes alabilmelerini sağlayacağız. 
Gerçekleştireceğimiz bütün işlerde karbon ayak izimizi azaltmaya dikkat ederek, nesiller arası adaleti 
önemseyerek gelecek nesillere sağlıklı bir dünya bırakacağız.
 
Sağlıklı nesillerin yetişmesinde, halk sağlığının korunmasında, toplumsal barışın tesis edilmesinde ve sosyal 
uyumun geliştirilmesinde sporun çok önemli bir yere sahip olduğunu ve gençler için sporun bir lüks değil ihtiyaç 
olduğunun farkındayız. Bütün sportif faaliyetleri destekleyeceğiz. Ülkemizin sporun her alanında öncü olması 
için, gençlerin spor aktivite ve faaliyetlerine ulaşımını kolaylaştırmak adına çok çalışacağız.
 
Üretemeyen bir gençlik, üretemeyen bir ülke demektir. Yeni dünyanın dinamiklerini iyi kavrayan, üniversite 
sistemini gelişmiş standartlara göre yenileyen ve dünyaya bilgi ihraç eden bir Türkiye’yi üreten gençler ile 
birlikte inşa edeceğiz. Türkiye, nitelikli eğitim sayesinde yarınlara emin adımlarla ilerleyecek.

Gençlerin hayal güçlerini devlet eliyle destekleyerek yalnızca tüketen değil üreten bir ülke konumuna geleceğiz. 
Çok yakında genç fikirleri destekleyen, ÜRETEN VE KAZANAN bir Türkiye olacağız.

Gençlerin işsizlik diye bir kaderi olmayacak. 

Genç işsizlik sorununu çözeceğiz. Çok kısa bir zaman diliminde, çalışan herkesin emeğinin karşılığını alabildiği 
bir ülke haline geleceğiz. Gençlerin profesyonel çalışma hayatını erken yaşta deneyimlemesini sağlayacak iş 
modelleri geliştireceğiz. Kısa eğitim programları, stajlar, sertifikalar, uzaktan eğitimler, dijital eğitim mecraları 
ve ücretsiz dijital geliştirme atölyelerinin oluşturulmasını sağlayarak genç nüfusun topluma ve refaha katkısını 
en üst seviyeye çekeceğiz.

Tekrardan bu ülkenin gençlerinin hayal kurabilmesini sağlayacağız, geleceğini kendi elleri ile şekillendirebilmesini 
sağlayacağız. Gençlerin geleceğini, kaderini bir kişinin iki dudağının arasından  çıkacak kelimelere bırakmayacağız.
 
Gençlerimizin hızla gelişen teknolojiler ve dijital platformlara erişiminin kolaylaştırılması ve bu konularda bilgi ve 
becerilerinin artırılması temel önceliklerimizdendir. Bu kapsamda; 

Gençlerin teknolojiye erişimindeki  zorluklarını ortadan kaldıracağız. Teknolojik ürünlerdeki ağır vergi koşullarını 
kaldıracağız ve sosyal medya özgürlüklerini genişleteceğiz. Sanal dünya kültürünü gençlerin hayal gücü ile 
geliştireceğiz. Bizler için sanal dünya en temelinde özgürce yaşanabilen bir evren anlamına gelmektedir. 

Gençlerin politika yapım süreçlerine katılabildikleri şeffaf bir ülke haline geleceğiz. Aktif vatandaşlık anlayışını 
geliştirerek yaygınlaştıracağız. 

Demokrasi ve Atılım Partisi olarak biz sadece “Gençler geleceğimizdir” demiyor,  gençlerin aynı 
zamanda bugünümüz olduğu bilinciyle karar verici olan mercilerde adil bir şekilde görev alabilmelerini 
ve söz sahibi olmalarını sağlayıcı çalışmalarda bulunuyoruz. 

Gençlik sadece gelecek değil, aynı zamanda bugündür. “Bugünümüz için de yarınımız için de 
gençlerin DEVA’sı hazır” diyoruz.
 
Gençlerin içinde yanan demokrasi ateşi ile bütün Türkiye’yi aydınlatacağız.
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ÖNCE ÖZGÜRLÜK
• İfade özgürlüğünü güvence altına alacağız.

• Dezenformasyon yasasını kaldıracağız.

• Toplantı ve gösteri hakkını koruyacağız.

• Festivallere, konserlere ve bahar şenliklerine konulan keyfi yasak dönemini 
bitireceğiz.

• YÖK’ü kapatacağız. Üniversitelerimizi idari, mali ve bilimsel açıdan 
       özgürleştireceğiz.
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ZORUNLU ASKERLİĞE SON
• Zorunlu ve bedelli askerliğin bir arada uygulanmasını sona erdireceğiz.

• Profesyonel orduya geçeceğiz.

HEDEF: FIRSAT EŞİTLİĞİ
• Eğitim Destek Banka Kartı ile ihtiyacı olan öğrencilere bu kart üzerinden 

maddi destek vereceğiz.

• Her eğitim-öğretim dönemi başında, hanedeki öğrenci sayısı ve ihtiyacı or-
anında TL desteğini karta yükleyeceğiz.

• Tüm öğrencilere ihtiyacına göre destek vereceğiz.
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DÜŞÜK VERGİLİ CİHAZDA ÜCRETSİZ İNTERNET
• 25 yaşa kadar tüm gençlere bedava internet hizmeti sunacağız. 1 milyon
       kilometre fiber kablo ile her yeri fiber internete eriştireceğiz.

• Öğrencilere gelir düzeylerine göre teknolojik ekipman ve yazılım desteği 
sağlayacağız.

•  Cep telefonu, tablet, bilgisayar, oyun konsolu gibi dijital cihazlar üzerindeki 
vergi yükünü azaltacağız.
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BENİM EVİM, BENİM ARACIM
• “Benim Evim Benim Aracım” projesini hayata geçireceğiz.

• Gençlerin kolayca ev ve araç sahibi olmalarını sağlayacağız.

• Gençlerin alacakları ilk elektrikli bisiklet ve elektrikli binek araçlarda ÖTV’yi 
yeniden düzenleyeceğiz.

• Gençlerin alacakları ilk ev için 20 yıl vade ile ödeme imkânı bulunan kredi 
      olanakları oluşturacağız.

BAĞIMLILIKLA KARARLI MÜCADELE
•  Gençleri zehirden koruyacağız.

• Madde kullanımı, bahis ve benzer bağımlıklara yol açan nedenleri ortadan kaldıra-
cak mekanizmalar kuracağız.

•  Bağımlılıkla mücadeleye aileleri, kamu kurumlarını, belediyeleri, üniversiteleri ve 
sivil toplumu dahil edeceğiz.

• AMATEM’leri fiziksel bağımlılık ve davranışsal bağımlılık olmak üzere iki yönlü 
çalıştıracağız.

• Gençlerin psikososyal ihtiyaçlarına ücretsiz hizmet sunmak için 7/24 Genç Destek 
Hattı oluşturacağız.

• Sigara bıraktırma merkezlerini etkili çalıştıracağız.
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KYK BORCU RAHATLIKLA ÖDENEBİLECEK
•  Eğitim sürecinde verilen karşılıksız burs kapsamını genişleteceğiz.

•  KYK burslarını öğrencinin aile gelir durumu ve başarı durumunun birlikte 
ölçüleceği burs puanlama sistemine göre vereceğiz. Bursları liyakat esasına 
göre dağıtacağız.

• Gençleri, KYK borcu altında ezdirmeyeceğiz.

•  İş bulamayan gençlerden para istemeyeceğiz.

•  Ödemesi devam ederken işsiz kalanların borcunu erteleyeceğiz.

•  Aylık taksit ödemeleri, aylık gelirin makul bir oranını aşmayacak.

•  Yeniden yapılandırmanın bozulmasına ilişkin koşulları öğrenciler lehine     
iyileştireceğiz.

 
•  Peşin ödemede üretici enflasyonu farkı almayacağız.

• Borcun güncel değerinin hesaplanmasında üretici enflasyonu ile aylık 
gecikme zammı oranlarından hangisi düşükse onu esas alacağız.
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KYK YURTLARINDA KONFOR DÖNEMİ
• Gençlerin barınma sorununa son vereceğiz.

• Yurtların kapasitesini ve niteliğini artıracağız. Gerekli durumlarda ek yurtlar 
sağlayacağız.

• Bağış yoluyla ve yatırım bütçesi ile üniversite içinde yurt yapılmasını
       kolaylaştıracağız.

• Yurda yerleşemeyen ihtiyaç sahiplerine kira desteği vereceğiz.

• KYK yurtlarındaki giriş ve çıkış saati uygulamasını kaldıracağız.

• Sekiz kişilik yurt inşa etmeyeceğiz. Yeni KYK yurtları en fazla 2 öğrencinin 
konaklayacağı apartlar olacak.
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HER GENCE İŞ İMKÂNI
•  Türkiye’de ev genci bırakmayacağız. Gençlere yeni istihdam alanları sağlayacağız.

•  Sosyal güvenlik primi ve vergi teşviklerini sadeleştireceğiz. 

•  Özel istihdam bürolarını yaygınlaştıracağız. Bu büroların İŞKUR ile 
        koordinasyonlarını güçlendireceğiz.

•  İş arama, eşleştirme ve işe yerleştirmelerde blokzincir ve yapay zekâ gibi 
       teknolojilerden yararlanacağız.

•  İşsizlerin iş bulmalarına yardımcı olan, istihdam edilebilirliklerini artıran aktivasyon 
       programları geliştireceğiz.

•  Gençlerin çalışma hayatına adaptasyonunu sağlayacak ve yeni istihdam alanı 
       yaratacak iş modelleri geliştireceğiz.

•  Kısa eğitim programları, stajlar, sertifikalar, uzaktan eğitimler, dijital eğitim 
       mecraları ve dijital geliştirme atölyelerinin oluşturulmasını sağlayacağız.

MÜLAKAT YERİNE LİYAKAT
• Kamuda işe alımlarda mülakatı kaldıracağız.

• Kamuda işe alımlarda objektif kriterleri ve liyakatı  esas alacağız.
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YENİ NESİL İŞ MODELLERİ
• Gençler için yeni nesil iş modellerini destekleyeceğiz.

•  Hizmetler sektöründeki kısıtlamaları kaldırarak istihdamı artıracağız.

•  Turizm, ulaştırma ve dağıtım, haberleşme, medya, oyun, e-spor ve emlak 
       sektörlerinde özel destekler kurgulayacağız.

EN AZ İKİ MESLEK
•  Bir meslekten bir başka mesleğe geçiş; kısa eğitimler ve sertifikalarla mümkün
       olacak.
 
•  Eğitim-öğretim müfredatını hayat boyu öğrenime uygun düzenleyeceğiz.

•  Her genç birden fazla meslek icra edebilecek.

•  Gençlere mevcut meslekleri yanında zanaat veya meslek öğrenme fırsatları 
tanıyacağız.
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MESLEK LİSESİ ATILIMI
• İyi yetişmiş mesleki ve teknik yeterliliğe sahip iş gücü yaratacağız.

• Meslek liselerinin fiziksel alt yapılarına gerekli yatırım yapacağız.

• Meslek lisesi müfredatını güncelleyeceğiz.

• Meslek liseleri ile Organize Sanayi Bölgelerindeki kuruluşlar ve diğer işverenler 
      arasında güçlü bir ağ kuracağız.

• Meslek lisesi mezunlarına artan istihdam imkânları sağlayarak meslek liselerinin 
cazibesini artıracağız.

•  Ara elemanları, aranan elemanlar haline getireceğiz.

•  Mesleki ve teknik eğitime tüm gençlerin eşit şartlarda erişebilmesini sağlayacağız.

•  Ortaöğretim kurumları ve üniversiteler ile iş dünyası arasında etkin koordinasyon
        kuracağız.
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TARIM GENÇLERE EMANET
• Tarım liseleri açacağız.

• Müfredatta tarıma etkin  bir şekilde yer vereceğiz.

• Gençler için tarım köyleri kuracağız. Özel ve bütün alt yapı imkânlarını                   
tamamlayacağız.

• Gençler hem tarımsal üretim hem de agro-turizm yaparak gelir elde edecek.

• Gıda ve tarım alanında çalışan gençleri özellikle destekleyeceğiz.
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GENÇLERİN YAŞAMAK İSTEDİĞİ ÜLKE
• Beyin göçünü tersine çevireceğiz.

• Gençleri başarı bursları ile destekleyerek beyin göçünü azaltacağız.

• Yurt dışına gidenlerin Türkiye’ye döneceği özgür ve demokratik ortamı    
oluşturacağız.

• Gençler ülkelerinde emeklerinin karşılığını kazanabilecek.

• Genç doktor ve sağlık çalışanlarımızın göç etmesini durduracağız.
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DÜNYADAN KOPMAYAN TÜRKİYE
• Tüm gençler en az bir yabancı dili iyi konuşabilecek.

•  Gençlere pasaportlarını ücretsiz vereceğiz.

•  Yurt dışına çıkışlarda gençlerden harç almayacağız.
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ŞEFFAF, ÖZERK, BAŞARILI FEDERASYONLAR
• Spor federasyonlarının başkanlık seçimlerine siyasi müdahaleye son vereceğiz.

• Seçimlerin demokratik bir ortamda gerçekleştirilmesini sağlayacağız.

• Federasyonları tam özerk kılacağız.

•  Federasyonlarda siyasi kadrolaşmalara ve kayırmacı ilişkilere son vereceğiz.

•  Spor Federasyonlarının yapısında saha içinden gelenlerin ve millî sporcularımızın 
sayısını artıracağız.

•  Federasyonların harcamalarını, gelir ve giderlerini şeffaf hale getireceğiz.

•  Federasyonlara bağlı kulüp ve sporculara yapılan harcamaların hakkaniyetli ve 
        şeffaf olmasını sağlayacağız.

•  Nitelikli antrenör yetişmesi için yurt dışından antrenörler ile iş birliği yapacağız.
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OLİMPİYAT OYUNLARI VE DÜNYA KUPASI DİPLOMASİSİ

• Uluslararası önemli spor organizasyonlarına ev sahipliği yapmak için gerekli adım-
ları atacağız. Önceliği olimpiyatlara vereceğiz.

•  Dünya Kupası ve Avrupa Kupası gibi büyük organizasyonların Türkiye’de yapılması 
için gerekli alt yapı ve iletişim çalışmaları yürüteceğiz.

•  Türkiye’yi spor turizmine açacağız.

SPOR EKİPMANLARINDA VERGİ İNDİRİMİ
•  Sporu lüks değil, herkes için ulaşılabilir hale getireceğiz.

•  Spor ekipmanlarındaki KDV oranını düşüreceğiz. Tekstil, sağlık, gıda gibi alanlarda 
uygulanan KDV istisnasını spor ekipmanlarında da uygulayacağız.

•  İthal spor ekipmanlarındaki ek vergi oranını düşüreceğiz.
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A. SOSYAL YAŞAM

Hedef Sorumlu Bakanlık / 
Kurum İlişkili Kuruluşlar Yapılacak İşlem 

Türleri Açıklama Süre (Gün)

Her alanda ifade 
özgürlüğünü güvence 
altına alacağız. 
"Dezenformasyon 
yasası" adıyla 
yürürlükte bulunan 
ve otosansür 
amacı taşıyan 
yasayı kaldırarak 
özgürlüklerin 
kapsamını 
genişletecek şekilde 
yeniden kanun/
ikincil düzenlemeler 
yapacağız.

Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı, Adalet 
Bakanlığı

TBMM Kanun/ İkincil 
Düzenlemeler

Gençlerin  fikirlerini özgürce 
ifade edebilmeleri için gerekli 
düzenlemeler yaparak ifade 
özgürlüğü yasalarla tam anlamıyla 
güvence altına alacağız. 
5651 sayılı İnternet Ortamında 
Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve 
Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla 
Mücadele Edilmesi Hakkında 
Kanun üzerinde yapacağımız 
değişiklikler ile tüm kullanıcıların 
sosyal medya mecraları üzerindeki 
ifade özgürlüğünü ve kişisel 
mahremiyetini güvence altına 
almak için ilgili hükümleri kaldırarak 
ifade özgürlüklerinin güvence 
altına alındığı yeni bir düzenleme 
oluşturacağız.

90

Gençlerin anayasal 
hakkı olan toplantı 
ve gösteri hakkını 
herhangi bir 
engele takılmadan 
kullanmasını 
sağlayacağız.

Adalet Bakanlığı, İçişleri 
Bakanlığı TBMM Uygulama 

Düzenlemesi

Demokratik toplumun en önemli 
kriterlerinden biri olan barışçıl 
toplanma ve gösteri 
özgürlüğü hakkı anaysal bir 
hak olduğu gibi, aynı zamanda 
uluslararası hukuk koruması 
altındadır. Barışçıl gösteri hakkı, 
uluslararası sözleşmelerde ifade 
özgürlüğü ve örgütlenme özgürlüğü 
hakkının ayrılmaz bileşeni olarak 
değerlendirilir ve güvence altına 
alınır. Ülkemizde anayasal hak 
olan eylem, gösteri yahut yürüyüş 
hakkını kullanmak isteyen gençler 
engellenmekte yahut akabindde 
hukuka aykırı yaptırımlar uygulanmak 
suretiyle caydırılmaya çalışılmaktadır. 
Tarafımızca bu hakkın kullanımına 
ilişkin her türlü engelleme ve 
caydırma politikalarına son verilecek,  
gençler bu haklarını kullanmaları 
karşısında bir yaptırıma  maruz 
kalmayacaktır. Mevcut düzenlemeler 
demokratik toplumun gereklerine 
uygun hale getirilerek,  düşünce 
ve ifade özgürlüğünün önündeki 
özellikle uygulamadaki engelleri, 
endişeleri ve sınırların tamamını 
ortadan kaldıracağız.

90

Toplumda adalet 
duygusunu zedeleyen 
zorunlu ve bedelli 
askerliğin bir arada 
uygulanması sona 
erdirerek profesyonel 
orduya geçeceğiz.

Millî Savunma Bakanlığı TBMM Kanun/ İkincil 
Düzenlemeler

Gençlerin arasında ayrımcılığa 
sebep olan; parası olanın bir ay, 
olmayanın ise altı ay yaptığı askerlik 
sistemini kaldıracağız. Kritik ihtisasa 
sahip personel de olacak şekilde 
personel mevcudu nicelik ve nitelik 
yönünden güçlendirmeye devam 
ederek; profesyonel askerlikle Türk 
Silahlı Kuvvetleri'ni daha güçlü ve 
sistemli bir hale getireceğiz.

360

Gençler için "Kültür 
Kart" uygulaması 
başlatacağız.

Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, Hazine ve 
Maliye Bakanlığı

Hazine ve Maliye 
Bakanlığı Bütçe Tahsisi

Kültür ve Sanat alanında harcanmak 
kaydıyla, yıllık ve geri ödemesiz 
olarak belirlenecek destek bedeli 
18-25 yaş arası gençlerin kullanımına 
sunulacaktır. Ayrıca gençler için 
sosyal sorumluluk projelerine 
katılımı karşılığında ekstra bütçelere 
ulaşabilmeleri mümkün kılınacaktır. 
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Hedef Sorumlu Bakanlık / 
Kurum İlişkili Kuruluşlar Yapılacak İşlem 

Türleri Açıklama Süre 
(Gün)

Festival ve konser gibi 
kültürel etkinliklerin 
keyfî kararlarla 
engellenmesine son 
verip gençlerin iyi 
vakit geçirme hakkını 
iade edeceğiz.

Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, İçişleri 
Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı Uygulama 
Düzenlemesi

Uzunca bir süredir sanat alanında 
benimsenen yasakçı anlayış son 
dönemlerde özellikle konser ve festival 
yasakları ile daha görünür hale gelmiştir. 
Mesnetsiz gerekçelerle ve keyfi karalarla 
yapılan festival ve konser yasaklamalarına 
son vereceğiz. Üniversitelerde bahar 
şenliklerine konulan fiili yasakları 
kaldırarak etkinlikleri destekleyeceğiz.

90

Üniversite Öğrenci 
Kulüpleri Destek Fonu 
oluşturacağız.

Gençlik ve Spor 
Bakanlığı

Hazine ve Maliye 
Bakanlığı, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı, 
Üniversiteler

Fon Oluşturulması

Üniversitelerde kültür-sanat alanında 
faaliyet gösteren öğrenci topluluklarının 
alana ilişkin etkinliklerini desteklemek 
amaçlı mali destek mekanizmaları 
oluşturacağız. Bu desteklerle, gençlerin 
hem kültür-sanat faaliyetleri üretmeleri 
teşvik edilecek hem de bu faaliyetler 
aracılığıyla toplumun kültür etkinliklerine 
erişimini kolaylaştıracağız. 

180

Halk kütüphanelerini 
kültürel ve sanatsal 
etkinlikler açısından 
aktif birer çekim 
merkezi olarak 
yapılandıracağız.

Kültür ve Turizm 
Bakanlığı

Kültür ve Turizm 
Bakanlığı

İlgili Birim 
Yapılandırması

Halk kütüphaneleri birlikte çalışmak 
ve birlikte üretmek isteyen gençlere 
uygun alanlar sunmalıdır. Bu doğrultuda 
kütüphaneleri, söyleşi alanları ve 
kafeler gibi alternatif alanlar ile herkesin 
rahatlıkla, güven ve konfor içinde 
yararlanabileceği fiziki alanlara sahip 
olacak biçimde "Yaşayan Kütüphane" 
kavramı içerisinde tasarlayacağız. Ayrıca 
kütüphane binası olarak projelendirilmiş, 
şehrin merkezinde, ulaşımı kolay ve 
konforlu kütüphane binaları yapacağız.

360

"24 Saat Hizmet 
Veren Kütüphane" 
uygulaması 
başlatacağız.

Kültür ve Turizm 
Bakanlığı

Kütüphaneler ve 
Yayımlar Genel 
Müdürlüğü

Uygulama 
Düzenlemesi

Mevcut durumda, kütüphanelerin 
büyük bir kısmı mesai saatleri içinde 
hizmet vermektedir. Bu durum 
özellikle araştırmacıların ve üniversite 
öğrencilerinin çalışma alanlarının ve 
imkânlarının sınırlanmasına neden 
olmaktadır. Özellikle çok sayıda 
üniversiteye ev sahipliği yapan 
büyükşehirlerimizde 7/24 hizmet veren 
kütüphane sayılarını ve niteliklerini 
artıracağız.

90

Gençlik meclislerini 
işlevsel hâle 
getireceğiz.

Gençlik ve Spor 
Bakanlığı Yerel Yönetimler Yeniden 

Yapılandırma

Gençlik meclislerinin işlevi genişletilerek 
erişim kolaylaştıracak, böylece  toplumun 
her kesiminden gençlerin siyasal yaşama 
aktif şekilde katılımını destekleyeceğiz. 
Bu konuda gençlere gerekli bilgi aktarımı 
çeşitli eğitim ve projelerle sağllayacak, 
farkındalıklarını artıracağız.

90

Gençleri her türlü 
bağımlılığa karşı 
koruyacağız. 

Gençlik ve Spor 
Bakanlığı

Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı, 
Milli Eğitim Bakanlığı, 
İçişleri Bakanlığı, 
Adalet Bakanlığı, 
STK'lar, Yerel 
Yönetimler

İşbirliği Programları

Gençleri madde kullanımı, bahis 
ve benzer bağımlıklara iten sosyal, 
maddi-manevi sorunların nedenleri 
detaylandırılarak; çözümü için gerekli 
kamu kurum ve kuruluşlarla iş birliği 
programları oluşturacağız. Aileler, kamu 
kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler 
ve STK’larla iş birliği içerisinde çalışmalar 
yürüteceğiz ve bu iş birliğinin sürekliliği 
sağlayacağız. 
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Hedef Sorumlu Bakanlık / 
Kurum İlişkili Kuruluşlar Yapılacak İşlem 

Türleri Açıklama Süre (Gün)

 Bağımlılıkla 
mücadelenin 
kapsamını 
genişleterek fiziksel 
ve ruhsal bağımlılıkla 
birlikte davranışsal 
bağımlılıkla da 
mücadele edeceğiz. 

Sağlık Bakanlığı Gençlik ve Spor 
Bakanlığı

Program 
Oluşturma, 
Kapsam 
Genişletme

Ülke genelinde bağımlılık ile 
ilgili bölgesel haritalamalar 
yapılarak ve bağımlılığın nedenleri 
detaylandırılarak nokta atışı 
politikalar üreteceğiz. Fiziksel ve 
ruhsal bağımlılıkla birlikte 
davranışsal bağımlılıkla da (internet, 
oyun, bahis vb.) mücadele 
edeceğiz. AMATEM (Alkol Madde 
Tedavi Merkezi) merkezlerinin 
kapsamını genişleterek “Bağımlılıkla 
Mücadele Merkezi” çatısı altında 
fiziksel bağımlılık ve davranışsal 
bağımlılık olarak iki yönlü çalışmasını 
sağlayacağız. Gençlerin psiko-sosyal 
ihtiyaçlarını ücretsiz ve erişilebilir 
hizmetlerle destekleyecek, 7/24 
çalışacak Genç Destek Hattı’nı 
oluşturacağız. Bu hizmeti online 
ve yüz yüze psiko-sosyal destekle 
güçlendireceğiz.

90

Sigara bıraktırma 
merkezlerini aktif hâle 
getireceğiz.

Sağlık Bakanlığı Gençlik ve Spor 
Bakanlığı

İlgili Birim 
Yapılandırması

Atıl durumda bulunan sigara 
bıraktırma merkezlerini işlevsel 
hale getireceğiz. Sigara tüketimini 
azaltmak için ulusal bilinçlendirme 
kampanyası yapacağız ve denetim 
süreçlerini güçlendireceğiz. Tedavi 
sonrası terapi  sağlayacağız ve 
kontrol edeceğiz.  

90

Dijital içerik, oyun, 
bahis ve madde 
bağımlılığının 
zihinsel ve bedensel 
zararlarına ilişkin 
farkındalık programları 
oluşturacağız.

Gençlik ve Spor 
Bakanlığı

Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığ, 
Milli Eğitim Bakanlığı

Program 
Oluşturma

Dijital içerik, oyun, bahis ve madde 
bağımlılığının zihinsel ve bedensel 
zararlarına ilişkin farkındalık 
yaratmak amacıyla erken yaştan 
itibaren okullarda seminerler ve 
görsel içerikler oluşturacağız, aynı 
zamanda ailelere de bu konuda 
eğitimler vereceğiz. Konu ile ilgili acil 
destek hatlarının etkili bir şekilde 
kullanımını sağlanacak ve ihtiyacı 
bulunan gençler ve ailelerinin her an 
ulaşabilecekleri bir rehberlik hizmeti 
sağlayacağız.

90

Gençlik STK’larını 
destekleyeceğiz. İçişleri Bakanlığı

Gençlik ve Spor 
Bakanlığı, Sivil 
Toplumla İlişkiler Genel 
Müdürlüğü, Milli Eğitim 
Bakanlığı, STK'lar, Yerel 
Yönetimler

Fon 
Oluşturulması, 
Personel 
Politikası

Gençlik STK’larına destekler 
artıracağız. Bu destekleri, iki şekilde 
gerçekleştirecek olup, projelere 
hibe destekleri ile eğitmen eğitimi 
verilmesi için eğitmen desteği olarak 
gerçekleştireceğiz. Ayrıca ilgili yerel 
yönetimlerin paydaşlığıyla paylaşımlı 
alanlar kurgulayarak gençlik 
örgütlerinin dönüşümlü faaliyetine 
sunacağız.

90

Engelli gençlerin 
istihdam alanını 
genişleteceğiz.

Gençlik ve Spor 
Bakanlığı, Ulaştırma 
ve Altyapı Bakanlığı, 
Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığı, 
Yerel Yönetimler

Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı, Çevre, 
Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığı, 
Yerel Yönetimler

Altyapı 
Güçlendirme, 
Personel 
Politikası

Engelli gençlerin istihdamını 
zorlaştıran fiziki konuşulların 
giderilmesi için ilgili bakanlık ve 
yerel yönetimler ile ortak projeler 
ve destekler sağlayacağız. 
Engelli gençlerin meslek sahibi 
olmasını sağlayacak mesleki 
eğitim programları güncelleyip  
genişleteceğiz.

360

İstanbul’da bir 
Birleşmiş Milletler 
Gençlik Merkezi 
kurulmasına yönelik 
çalışmalar yapacağız.

Gençlik ve Spor 
Bakanlığı

Gençlik ve Spor 
Bakanlığı Temsil Çalışması

Birleşmiş Milletler 2030 Gençlik 
Stratejisi’nin etkin bir şekilde 
uygulanması hedefine de katkıda 
bulunmak üzere İstanbul’da 
bir Birleşmiş Milletler Gençlik 
Merkezi kurulması çalışmalarını 
hızlandıracağız.
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İklim krizi ile 
mücadelede 
gençlerin aktif bir 
şekilde yer almasını 
sağlayacağız.

Gençlik ve Spor 
Bakanlığı

Çevre, Şehircilik 
ve İklim Değişikliği 
Bakanlığı

Proje 
Oluşturulması

Gençlere iklim değişikliği ile nasıl 
mücadele edeceğini ve dünya ile 
yeni yeşil bir mutabakatın nasıl 
sağlacağına yönelik eğitimler 
vereceğiz. İklim krizine karşı 
oluşturulan bütün projelerde 
gençlere aktif yer vereceğiz.

90
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Hedef Sorumlu Bakanlık / 
Kurum İlişkili Kuruluşlar Yapılacak İşlem 

Türleri Açıklama Süre 
(Gün)

Siyasi partilere üye 
olabilme yaşını 16'ya 
düşüreceğiz.

TBMM TBMM Kanun/İkincil 
Düzenlemeler

18 yaşını tamamlamış olan bütün Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşları Anayasa'nın 
68. maddesi ile siyasi parti kurma, üye 
olma ve üyelikten ayrılma haklarına 
sahiptir.  Anayasa'nın devamında bazı 
meslek gruplarına da aynı yasaklama 
getirilmiştir. Bunlardan birisi de " 
yükseköğretim öncesi öğrenciler" 
olarak düzenlenmiştir.  Dolayısıyla 18 
yaşını tamamlamış olmasına rağmen 
yükseköğretim öncesi okullara devam 
eden gençlerin de siyasi partilerde 
faaliyet göstermeleri yasaklanmıştır. 
Anaysa'nın 68. maddesinden" 
yükseköğretim öncesi öğrenciler" kısmı 
çıkartılarak gençlerin siyasi haklarına 
yönelik getirilen yasaklamayı kaldırcağız. 
15 yaşını doldurmuş olmak ile birlikte 
cezai ehliyete sahip olduğu kabul edilen 
gençlerin siyasi parti üyeliklerinden 
ayrılma ve  siyasi bir partiye üye olarak 
faaliyet yürütme haklarına sahip olma 
yaşlarını 16'ya düşüreceğiz.

90

KYK yurtlarındaki 
giriş ve çıkış saati 
uygulamasını 
kaldıracağız.

Gençlik ve Spor 
Bakanlığı

Kredi ve Yurtlar 
Genel Müdürlüğü

Uygulama 
Düzenlemesi

"24 Saat Hizmet Veren Kütüphane" 
uygulaması ile birlikte KYK yurtlarında 
ki giriş ve çıkış saati uygulamalarını da 
kaldıracağız. Gençlerin özgür bir şekilde 
yurtlara giriş ve çıkış yapabilmelerini 
sağlayacağız.

90

Gençlere çevre dostu 
ulaşım kartı verilmesini 
sağlayacağız.

Gençlik ve Spor 
Bakanlığı

Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı, Çevre, 
Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığı, 
Yerel Yönetimler

Bütçe Tahsisi

Yenilenebilir enerji kaynakları ile çalışan 
toplu taşıma araçlarında kullanılmak 
üzere öğrencilere ücretsiz ulaşım kartı 
verilmesini sağlayacağız.

180

Çevreci uygulamalar 
yardımı ile gençlere 
konser bileti veya 
müze bileti gibi 
eğlence ve kültür 
aktivitesi imkânı 
sunacağız.

Gençlik ve Spor 
Bakanlığı

Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, Çevre, 
Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığı

Uygulama 
Düzenlemesi

"Belirli bir sayıda pet şişe toplanması, 
park, bahçe, sahil gibi yerlerde belirli bir 
süre çöp toplanması gibi uygulamalari 
yapan genclere ""Kültür Kart"" sistemi 
üzerinden konser bileti veya müze bileti 
gibi eğlence ve kültür aktivitesi imkânı 
sunacagiz. 

180

Gençlik Merkezleri'yle 
birlikte kent 
konseylerinde, çevre 
veya doğa hakları ile 
ilgili grupları tekrardan 
hayata geçireceğiz. 

Gençlik ve Spor 
Bakanlığı Yerel Yönetimler Uygulama 

Düzenlemesi

Gençlik Merkezlerinde ve kent 
konseylerinde doğa veya hayvan 
hakları alanında çalışan genç grupları 
aktifleştireceğiz. Kent konseyleri siyasi 
partilerin gençlerine değil, şehirdeki 
bütün gençlerin katılabileceği konseylere 
dönüştüreceğiz. 

180

Geleceğin sahipleri 
olan gençlere 
çevresel sorunlarda  
söz hakkı vereceğiz. 

Gençlik ve Spor 
Bakanlığı

Çevre, Şehircilik 
ve İklim Değişikliği 
Bakanlığı, Yerel 
Yönetimler

Program 
Oluşturma, 
İlgili Birim 
Oluşturulması

Geleceğin sahipleri gençlerimize eşit 
fırsatlar sunmak adına, ekolojik alanda 
eğitim almış, kendini yerel veya ulusal 
yönetimde söz hakkı alma konusunda 
yeterli bulan gençlerimize, siyaset 
okuryazarlığı ile ilgili eğitim merkezleri 
kurup, başarılı olan gençlere bir çok 
merkezde söz hakkı tanıyacağız. 

180

"Benim Evim 
Benim Aracım" 
projesi ile gençlerin 
kolayca ev ve araç 
sahibi olmalarını 
sağlayacağız.

Hazine ve Maliye 
Bakanlığı

Gençlik ve Spor 
Bakanlığı, TBMM

Teşvik 
Uygulamaları ve 
Vergi Düzenlemesi

Proje kapsamında 18-30 yaş arası 
gençlerin alacakları ilk elektrikli bisiklet ve 
elektrikli binek araçlarda ÖTV'yi yeniden 
düzenleyeceğiz. Gençlerin alacakları ilk 
ev için ise 20 yıl vade ile ödeme imkânı 
bulunan kredi olanakları oluşturacağız. 

360

Gençlere pasaportu 
ücretsiz verecek, yurt 
dışına çıkışta harç 
almayacağız.

Gençlik ve Spor 
Bakanlığı

Hazine ve Maliye 
Bakanlığı

Kanun/ İkincil 
Düzenlemeler

Gençlerin seyahet etme özgürlüğüne 
destek olmak amacıyla 30 yaşına kadar 
tüm gençlerden pasaport defter bedeli 
ve yurtdışına çıkış için harç almayacağız.
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Tüm karar alma 
noktalarında genç 
temsilini artıracağız.

TBMM
Gençlik ve Spor 
Bakanlığı, TBMM,  
Yerel Yönetimler

Kanun/ İkincil 
Düzenlemeler, 
Uygulama 
Düzenlemesi

Parlamentoda, yerel yönetimlerde, siyasi 
partilerin karar mekanizmalarında ve 
kamu kurumlarının özellikle orta ve üst 
yönetim kademesinde genç temsilini 
artıracağız.

90
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B. GENÇLİK VE EĞİTİM

Hedef Sorumlu Bakanlık / 
Kurum İlişkili Kuruluşlar Yapılacak İşlem 

Türleri Açıklama Süre (Gün)

Barınmayı gençler 
için sorun olmaktan 
çıkartacağız.

Gençlik ve Spor 
Bakanlığı

Hazine ve Maliye 
Bakanlığı, Kredi 
ve Yurtlar Genel 
Müdürlüğü

Tespit Çalışması, 
Altyapı 
Güçlendirme, 
Bütçe Tahsisi

Ülkemizde örgün öğrenimde 
bulunan yaklaşık dört milyon öğrenci 
için Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK 
yurtlarında yalnızca yaklaşık 800 bin 
yatak kapasitesi bulunmaktadır. 81 il 
ve bölge bazında fizibilite çalışması 
yapılarak, yurt açısından eksik tespit 
edilen yerlerde yurt kapasitesi 
ve niteliği arttırılacak, gerekli 
durumlarda ek yurtlar sağlayacağız. 
Bağış yoluyla ve yatırım bütçesi ile 
üniversite içinde yurt yapılmasını 
kolaylaştıracağız. Yurt imkânı 
kalmamış ise ihtiyaç sahiplerine 
kira yardımını Eğitim Destek Banka 
Kartına yatıracağız.  

90

Gençleri, KYK 
borcu altında 
ezdirmeyeceğiz.

Gençlik ve Spor 
Bakanlığı

Hazine ve Maliye 
Bakanlığı, Kredi 
ve Yurtlar Genel 
Müdürlüğü

Kanun/ İkincil 
Düzenlemeler, 
Bütçe Tahsisi

Halihazırda iki yıl olan geri ödemesiz 
dönemi, iş sahibi olana kadar 
uzatacağız. 
Ödemeler devam ederken 
işsiz kalanlar için de ödemeleri 
erteleyeceğiz. 
Aylık taksit ödemelerini, aylık gelirin 
makul bir oranını aşmayacak şekilde 
düzenleyeceğiz.    
Yeniden yapılandırmanın 
bozulmasına ilişkin koşulları 
öğrenciler lehine iyileştirileceğiz. 
Borcun peşin ödenmesi durumunda 
Yurt İçi ÜFE farkının yüzde 90’ı 
yerine tamamından vazgeçeceğiz. 
Geri ödenecek borcun güncel 
değerinin hesaplanmasında Yİ-ÜFE 
yerine Yİ-ÜFE ile aylık gecikme 
zammı oranlarından düşük olanını 
esas alacağız.

360

Eğitim sürecinde 
verilen karşılıksız 
burs kapsamını 
genişleteceğiz.

Gençlik ve Spor 
Bakanlığı, Milli Eğitim 
Bakanlığı

Hazine ve Maliye 
Bakanlığı, Kredi 
ve Yurtlar Genel 
Müdürlüğü, Vakıflar 
Genel Müdürlüğü

Kanun/ İkincil 
Düzenlemeler, 
Bütçe Tahsisi

Eğitim sürecinde verilen karşılıksız 
burslara ilişkin şartları yeniden 
düzenleyerek, kapsam ve miktarı 
artıracağız. Öğrencilerin kredi 
ve burs başvurularında aranacak 
kriterleri şeffaf hale getireceğiz. 
Burs ve kredi alan öğrencilerin 
kredilerini Eğitim Destek Banka 
Kartına yatıracağız. Sporcu bursu 
sistemini devlet üniversitelerinde de 
yaygın hale getireceğiz.

90

Eğitim Destek Banka 
Kartı ile öğrencilere 
maddi destek 
vereceğiz.

Gençlik ve Spor 
Bakanlığı, Milli Eğitim 
Bakanlığı

Hazine ve Maliye 
Bakanlığı Bütçe Tahsisi

Her eğitim- öğretim dönemi 
başında, hanedeki öğrenci sayısı ve 
ihtiyacı oranında TL desteğini eğitim 
destek banka kartına yükleyeceğiz. 
Tüm öğrencilerin ihtiyacına göre 
destek almasını sağlayarak fırsat 
eşitliği gerçekleştireceğiz.
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İyi yetişmiş mesleki ve 
teknik yeterliliğe sahip 
iş gücü yaratmak 
için, staj ve çıraklık 
eğitimlerini etkin 
ve istihdama katkı 
sağlayacak şekilde 
düzenleyeceğiz.

Gençlik ve Spor 
Bakanlığı

Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı, Milli Eğitim 
Bakanlığı, Hazine ve 
Maliye Bakanlığı

Kurumlararası 
İşbirliği, Teşvik 
Uygulamaları

Ülkemizde mesleki ve teknik 
eğitimin geliştirilmesiyle ilgili yeterli 
ve etkili politikalar geliştirilmemiş; 
bunun sonucu olarak birçok genç 
işsiz kalırken, firmalar kalifiye 
personel açığı yaşamaktadır.  
Mesleki ve teknik eğitime tüm 
gençlerin eşit şartlarda erişebilmesi 
amacıyla ortaöğretim kurumları 
ve üniversiteler ile iş dünyasının 
koordine içinde bulunması amacıyla 
işbirlikleri etkin ve sürdürülebilir 
olarak düzenleyecek bunun için 
gerekli teşvik ortamını sağlayacağız

90
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Hedef Sorumlu Bakanlık / 
Kurum İlişkili Kuruluşlar Yapılacak İşlem 

Türleri Açıklama Süre 
(Gün)

Meslek liselerinin 
işlevselliğini ve 
cazibesini artıracağız.

Gençlik ve Spor 
Bakanlığı

Hazine ve Maliye 
Bakanlığı, Milli 
Eğitim Bakanlığı, İlgili 
meslek kuruluşları

Altyapı 
Güçlendirme, 
Program 
Oluşturma

Meslek liselerinin fiziksel alt yapılarına 
gerekli yatırım yapacağız. Müfredatları 
hem teknik, hem de sosyal anlamda 
güncel hale getireceğiz. Organize 
Sanayi Bölgelerindeki kuruluşlar ve 
diğer işverenler ile güçlü bir ağ kurmak 
suretiyle, staj ve mezuniyet sonrası 
istihdam imkânları sağlayarak meslek 
liselerinin cazibesini artıracağız. Ara 
elemanları, aranan elemanlar haline 
getireceğiz. Böylece ülkedeki ara(aranan) 
eleman ihtiyacını gidereceğiz. 
Öğrencilerin eğitim ve kariyer tercihlerini 
bu yönde yapmaları için teşvik edeceğiz.

360

Mesleki staj 
eğitimlerini formalite 
olmaktan çıkarıp, 
kişisel ve profesyonel 
gelişime hizmet 
edecek şekilde 
uygulanmasını 
sağlayacağız. 

 Gençlik ve Spor 
Bakanlığı, İlgili Bütün 
Bakanlıklar

Milli Eğitim Bakanlığı, 
Hazine ve Maliye 
Bakanlığı

Program 
Oluşturma, Bütçe 
Tahsisi

Meslek gruplarının staj eğitimlerinin 
kapsamlı ve nitelikli bir teorik ve 
pratik eğitim ile gerçekleştirilmesini 
sağlayacağız. İlgili bakanlık ve/veya 
eğitim kurumlarının bütçesinden staj 
ödeneği ayıracağız. Stajları, merkezi kayıt 
sistemi ile yöneterek sürdürülebilir ve 
verimli hale getireceğiz.

360

Gençlerin en 
az bir yabancı 
dili iyi derecede 
konuşmasını 
sağlayacağız.

Gençlik ve spor 
Bakanlığı, Milli Eğitim 
Bakanlığı

Milli Eğitim Bakanlığı Program 
Oluşturma

Gençlerin eğitim, öğretim müfredatı 
ile ulaşamadığı bilgileri örgün eğitim 
müfredatı ile birleştireceğiz. Gençlerin 
proje döngüsü yönetimi, karar alma  
ve girişimcilik alanlarında yetkin hale 
gelmesini sağlayacağız. Okullarda verilen 
yabancı dil eğitimlerinin sistemini ve 
içeriğini değişen ihtiyaçlara göre tüm 
dünya ile entegre olarak geliştirilecek 
ve yeni modellerle güncel tutacağız. 
Dil eğitimi için özel uygulamalarla 
pratiğe yönelik yeni nesil dil öğrenme 
metodları uygulayacağız. Bu sayede 
değişik ülkelere seyahat edebilecek ve 
farklı kültürler hakkında tecrübe sahibi 
olarak vizyonlarını genişletecek ortamı 
oluşturacağız.

90

Gençlerin 
mesleklerarası geçişini 
kısa eğitimler ve 
sertifakalarla mümkün 
hâle getireceğiz.  

Gençlik ve Spor 
Bakanlığı

Milli Eğitim Bakanlığı, 
Hayat Boyu 
Öğrenme Genel 
Müdürlüğü

Program 
Oluşturma

Günümüzde iş gücü piyasasının 
çeşitlenmesi ve istihdamda kalma 
süresinin uzaması birden fazla meslek 
icra edebilmeyi mümkün kılmaktadır. 
Bu ihtiyacın zaman içerisinde artacağı 
öngörülmektedir. Bu sebeple; eğitim- 
öğretim müfredatını hayat boyu 
öğrenime uygun olarak düzenleyeceğiz. 
Ülkemizdeki her genç birden fazla meslek 
icra edebilme yeteneğine sahip olacaktır. 
Gençlere mevcut meslekleri yanında 
zanaat veya meslek öğrenme fırsatları 
tanıyacağız. Gençlerin mesleklerarası 
geçişini kısa eğitimler ve sertifakalarla 
mümkün hale getireceğiz.
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Hedef Sorumlu Bakanlık / 
Kurum İlişkili Kuruluşlar Yapılacak İşlem 

Türleri Açıklama Süre (Gün)

Ülke genelinde 
Gençlik Merkezleri'nin 
sayısını ve işlevselliğini 
artıracağız; katma 
değerli projeler 
üretilmesini 
sağlayacağız.

Gençlik ve Spor 
Bakanlığı

Yerel Yönetimler, Milli 
Eğitim Bakanlığı

Program 
Oluşturma, 
Altyapı 
Güçlendirme

Gençlik merkezlerinde 
cumhuriyetimizin ikinci asrının 
nitelikli, kapasitesi yüksek gençlerini 
yetiştirmeye yönelik seminer, eğitim 
ve atölye çalışmaları yapacağız. 
Gençlik merkezlerinin sayısını belli 
bir ilçe büyüklüğü kriterine göre 
artıracak; ulaşımı kolaylaştırmak 
üzere, özellikle köy ve kasabalardan 
ulaşım ve erişim hizmeti vereceğiz. 
Gençlik Merkezlerinde BM 
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na 
yönelik eğitimler vereceğiz. 
Öğrenme ve öğretme stratejisinin, 
gençler arası işbirliğine dayandırarak,  
akran eğitimleri-mentörlüğü 
modeline ağırlık vereceğiz. 
Yapacağımız haritalandırma ile 
öncelikle ihtiyacın fazla olduğu 
bölgelerden başlamak üzere, gençlik 
merkezlerini, start-up ve kuluçka 
merkezlerine çevireceğiz. Gençler 
için girişimcilik ve yeni fikirleri 
destekleyecek, Genç Çiftçiler 
için Ekolojik Okuryazarlık Eğitimi 
vereceğiz. Gençlere yaşlı ve çocuk 
bakımı gibi hassas alanlarda eğitim 
imkânı sağlayarak hem ülkemiz 
eliyle bu hizmetin karşılanmasını 
hem de gençlere istihdam olanakları 
oluşturulmasını sağlayacağız. 
Girişimcilik eğitimleri, finansal okur-
yazarlık eğitimleri gibi gençlerin 
potansiyelini arttıracak eğitimlere 
ağırlık vereceğiz. Bu eğitimlere 
ulaşmada ve destek sağlanmasında  
fırsat eşitliğini gözeterek, her 
gence ulaşmayı amaçlayacağız. 
Gençlik merkezlerinde verilen 
eğitimlerin sistemini ve içeriğini 
değişen ihtiyaçlara göre tüm dünya 
ile entegre olarak geliştirilecek ve 
yeni modellerle güncel ve öncü 
yapacağız.

360

Online eğitim alt 
yapısını güçlendirip 
herkes için erişilebilir 
hale getireceğiz.

Gençlik ve Spor 
Bakanlığı

Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı, Milli Eğitim 
Bakanlığı, Bilgi 
Teknolojileri ve İletişim 
Kurumu

Altyapı 
Geliştirme, 
Personel Eğitimi

Eğitim- öğretim için yetersiz 
olan online eğitim altyapısını çok 
daha geniş bir perspektifte tekrar 
tasarlayacağız. Online dünyayı 
gençler için eğitim kaynağı haline 
dönüştüreceğiz. Öğretmenleri 
online eğitim verebilme konusunda 
eğitime tabi tutacağız.

360

Gençlere ücretsiz 
internet erişimi, 
öğrencilere teknolojik 
ekipman ve yazılım 
desteği sunacağız.

Gençlik ve Spor 
Bakanlığı

Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı, Ulaştırma 
ve Altyapı Bakanlığı, 
Milli Eğitim 
Bakanlığı, Hazine 
ve Maliye Bakanlığı, 
Cumhurbaşkanlığı

Altyapı 
Geliştirme, 
Bütçe Tahsisi,, 
Cumhurbaşkanı 
Kararı

Fırsat eşitliği ve uzaktan eğitim 
süreçlerinde yaşanan adaletsizlikleri 
bertaraf etmek amacıyla, özel 
sektörle birlikte başta öğrenciler 
olmak üzere, 25 yaşa kadar tüm 
gençlere bedava internet hizmeti 
sunacağız. Öğrencilere gelir 
düzeylerine göre teknolojik ekipman 
ve yazılım desteği sağlayacağız. 
İnternet erişiminin ve dijital cihazların 
üzerindeki vergi yüküni azaltacağız. 
Gençlerin kullandığı gençlik merkezi 
gibi alanlarda rahat ve hızlı internete 
erişimini sağlayacağız. Bir milyon 
kilometre fiber kablo ile her şehri 
fiber internete eriştireceğiz.
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Gençlerde teknoloji 
kullanım kapasitesini 
artıracağız.

Gençlik ve Spor 
Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı Program 

Oluşturma

Dijital okuryazarlık ve yazılım konuları 
eğitim müfredatına dahil edilerek 
ilköğretimden itibaren gençleri 
teknoloji ile yakınlaştıracağız. 
Gençlerin yazılım sektöründeki 
başarısını arttıracak, dijital dünyada 
söz sahibi olmalarını sağlayacağız. 
Uluslararası geçerli sertifika 
programlarından yararlanma 
imkânlarını artıracağız.
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Hedef Sorumlu Bakanlık / 
Kurum İlişkili Kuruluşlar Yapılacak İşlem 

Türleri Açıklama Süre 
(Gün)

Üstün yetenekli 
öğrenciler için okul 
kapasitesini %2’ye 
çıkartacağız, eğitim 
niteliğini artıracağız.

Gençlik ve Spor 
Bakanlığı

Milli Eğitim Bakanlığı, 
Hazine ve Maliye 
Bakanlığı, Talim 
Terbiye Kurulu 
Başkanlığı, 

Altyapı Geliştirme, 
Bütçe Tahsisi, 
Müfredat 
Değişikliği

Ülkemizde bulunan üstün yetenekli 
öğrencilerin özel olarak eğitim 
görebilmesi için  Bilim Sanat 
Merkezi(BİLSEM) ve Araştırma 
Geliştirme Eğitim ve Uygulama Merkezi 
Lisesi (ARGEM) bulunmaktadır. 
Bunların sayısı hem yeterli değil hem 
de metod ve müfredatları güncel 
değildir. Pek çok üstün yetenekli öğrenci 
okul sayısının ve eğitim müfredatının 
yetersizliğinden dolayı istenilen başarıyı 
gösterememektedir. Üstün yetenekli 
gençlere eğitim veren okul sayıları 
arttırarak gerekli eğitimleri almalarını 
sağlayacağız. Kapsayıcı ve bütünleştirici 
bir eğitim modelini tüm şart ve 
imkânlarıyla en etkili hale getirmek için 
önlemler alacağız. Bu bağlamda örgün 
eğitim kurumlarının tüm personelinin 
eğitimi, programlarının esnek bir 
yapıya kavuşturulması, farklılıklara 
duyarlı bir okul iklimi oluşturarak, 
öğrenmeyi destekleyecek materyallerin 
sağlanmasını, öğrencilerin ilgi ve 
yeteneklerini geliştirebilecekleri müfredat 
dışı ders ve atölyeleri oluştururacağız.

90

Gençlerde sosyal 
sorumluluk ve 
gönüllülük bilincinin 
gelişmesini 
sağlayacağız.

Gençlik ve Spor 
Bakanlığı

Milli Eğitim Bakanlığı, 
Talim Terbiye Kurulu 
Başkanlığı

Program 
Oluşturma, 
Müfredat 
Değişikliği

“Sosyal Sorumluluk ve Gönüllülük”  
ortaöğretim müfredatında yer 
alacak ve üniversitelerde seçmeli 
ders olarak yaygınlaştıracağız, bu 
çalışmaları öğrencilerin başarı düzeyinin 
ölçülmesinde dikkate alınacaktır.

360

Lise ve üniversite 
giriş eğitim sınav 
ücretlerini ihtiyaç 
sahipleri için ücretsiz 
yapacağız.

Gençlik ve Spor 
Bakanlığı

Milli Eğitim Bakanlığı, 
TBMM

Kanun/İkincil 
Düzenlemeler

Eğitimde her alanda derin bir uçurum ve 
fırsat eşitsizliğinin yaşandığı ülkemizde 
sınav ücretleri ihtiyaç sahiplerinin Eğitim 
Destek Banka Kartı'na yatırılacak, böylece 
ihtiyaç sahibi öğrencilerin üzerindeki bu 
haksız maddi külfeti ortadan kaldıracağız. 

90

YÖK'ü kaldıracağız. 
İdari, mali ve bilimsel 
açıdan özgür bir 
üniversite modeli 
yaratacağız. 

Milli Eğitim Bakanlığı TBMM
Kanun/İkincil 
Düzenlemeler, 
Planlama Yapılması

YÖK kaldırılacak ve yeni üniversite 
modeliyle yükseköğrenimin 
yapılandırılmasını sağlayacağız. 
Üniversitelerdeki bölüm kontenjanlarını, 
istihdam ve ekonomik ihtiyaçlara göre 
yeni üniversite modeliyle belirleyeceğiz. 
Yerel ya da stratejik ihtiyaç olmaksızın 
yeni üniversite ve bölümler açılmayacağı 
gibi, olan bölümler de bu gözle 
elden geçirip, gerekmeyenleri tekrar 
düzenleyeceğiz. 

90

Örgün eğitim 
kurumlarında 
sanat atölyelerini 
yaygınlaştıracağız.

Milli Eğitim Bakanlığı Kültür ve Turizm 
Bakanlığı

Altyapı Geliştirme, 
Personel Eğitimi

Sanat alanında erken yaşlarda 
yetenek ve eğilimlerin keşfedilmesi 
ve geliştirilmesi önem arz etmektedir. 
Gençlerimizin temel sanat dallarını 
tanıyıp, deneyimleyebileceği fiziki alanlar 
ve imkânlar yaratmak amacıyla MEB'e 
bağlı örgün öğretim yapan okullarımızda 
sanat atölyelerinin yaygınlaştırılmasını 
sağlayacağız. 

360

KYK yurtlarında 
"konfor dönemi"ni 
başlatacağız.

Gençlik ve Spor 
Bakanlığı

Kredi ve Yurtlar 
Genel Müdürlüğü Altyapı Geliştirme

Yeni yapılacak bütün KYK yurtlarını 
en fazla iki öğrencinin konaklayacağı 
apartlar şeklinde yapacağız. Sekiz kişilik 
öğrenci yurtları yerine gençlerin konforlu 
bir şekilde öğrenim hayatlarına devam 
edecekleri bir dönemi başlatacağız.
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KYK burslarını şeffaf 
ve liyakat esasına 
göre dağıtacağız.

Gençlik ve Spor 
Bakanlığı

Kredi ve Yurtlar 
Genel Müdürlüğü

Program 
Oluşturma, 
Kanun/İkincil 
Düzenlemeler

KYK bursları öğrencinin aile gelir 
durumu ve başarı durumunun birlikte 
ölçüleceği BURS puanlama sistemine 
göre vereceğiz. BURS puanlarını internet 
ortamında duyuracağız. Her yıl burs 
puanlarını güncelleyerek adaletsizliklerin 
önüne geçeceğiz. KYK burslarını liyakat 
esasına göre dağıtacağız.

90



www.devapartisi.orgGENÇLİK EYLEM PLANI38

Hedef Sorumlu Bakanlık / 
Kurum İlişkili Kuruluşlar Yapılacak İşlem 

Türleri Açıklama Süre (Gün)

Kamu odaklı 
meslekler için 
üniversiterin bölüm 
kontenjanlarını 
ihtiyaçları dikkate 
alarak belirleyeceğiz.

Gençlik ve Spor 
Bakanlığı Üniversiteler Yapılandırma 

Çalışması

Kamu odaklı meslekler için 
üniversitelerin ilgili bölümlerini 
ihtiyaç dahilinde açacağız. Önceden 
yapacağımız planlamalar sayesinde 
bu mesleklere dair fakülteler boş 
kalmayacak ve mezun gençler 
kolaylıkla iş bulabilecektir.

360

Gençler için çevre 
bursları sağlayacağız.

Gençlik ve  Spor 
Bakanlığı

Çevre, Şehircilik 
ve İklim Değişikliği 
Bakanlığı, Hazine ve 
Maliye Bakanlığı

Program 
Oluşturma, Bütçe 
Tahsisi

Bir öğrenci öğrenimi dışındaki 
sürelerde kamunun belirlediği çevre 
gönüllülüğü organizasyonlarına 
katılacaksa başka ön şart veya 
kontenjan sınırı aranmadan çevre 
gönüllülüğü bursu vereceğiz. 

90

Öğrencilere çevre 
dostu tüketim 
malzemeleri 
sağlayacağız.

Gençlik ve Spor 
Bakanlığı, Milli Eğitim 
Bakanlığı

Devlet Malzeme Ofisi 
Genel Müdürlüğü

Program 
Oluşturma, Bütçe 
Tahsisi

Öğrencilerin plastik gibi çevreci 
olmayan tüketim malzemeleri 
kullanma alışklanlıklarının azaltılması 
hedefleyecek, gerekli şişe vb. 
gereçlerini kayıtlı olduğu eğitim 
kurumları aracılığıyla ücretsiz 
sağlayacağız. 

90

İklim krizine yönelik 
bilimsel çalışmaların 
desteklenmesi için 
teşvikler sağlayacağız.

Gençlik ve  Spor 
Bakanlığı

Milli Eğitim Bakanlığı, 
Kalkınma Ajansları, 
Üniversiteler

Teşvik 
Uygulamaları

Genç öğrencilerin ve bilim 
insanlarının bilimsel çalışmalara 
ayıracakları zamanı artırabilmek 
ve süreçlerini desteklemek adına 
teşvikler sağlayacağız. Bu fonlara 
erişimlerini kolaylaştıracağız. 

90

Gençlerin bilim 
vizesi ücretlerini 
karşılayacağız. 

Gençlik ve  Spor 
Bakanlığı

Hazine ve Maliye 
Bakanlığı, Nüfus ve 
Vatandaşlık İşleri Genel 
Müdürlüğü

Bütçe Tahsisi

Genç öğrencilerin ve bilim 
insanlarının yurtdışındaki bilimsel 
araştırmalarını desteklemek adına 
bilim vizesi kategorisi ile vize 
ücretlerini karşılayacağız. 

90

Tarımda 
sürdürülebilirlik ve 
gıda güvenliğini 
sağlamak için gençleri 
yeni nesil çiftçiliğe 
yönlendirmek 
amacı ile teşvikler  
sağlayacağız.

Gençlik ve  Spor 
Bakanlığı

Çevre, Şehircilik 
ve İklim Değişikliği 
Bakanlığı, Üniversiteler

Uygulama 
Düzenlemesi

Yenilenebilir enerji desteği, ata 
tohum bankalarına ücretsiz erişim, 
üniversitelerde ziraat mühendisliği 
vb. bölümlerdeki uygulamaları 
ve teknik derslere erişim 
sağlayacağız. Toprak ve su analizi 
gibi teknik desteklere kolay erişim  
sağlayacağız.

90

Üniversite 
öğrencilerine 
milletvekillerinin 
yanında kısa ve uzun 
dönem olacak şekilde 
bir Meclis döneminde 
en az bir yasama yılı 
boyunca stajyer olma 
imkânı sağlayacağız.

TBMM Gençlik ve Spor 
Bakanlığı, TBMM

Kanun/ İkincil 
Düzenlemeler, 
Uygulama 
Düzenlemesi

Yasama sürecinde Milletvekillerinin 
önemi çok yüksektir. Her 
gencin Meclis’te temsil şansı da 
bulunmamaktadır. Ancak yine de 
daha fazla sayıda gencin yasama 
süreçlerine dahil olabilmesini 
sağlamak ve süreçlerin işleyişine 
birinci gözden tanıklık etmesini 
sağlamak mümkün olmaktadır. 
Bir Meclis dönemi içerisinde en 
az bir yasama yılında olmak üzere 
kısa ve uzun dönemli stajyerlerin 
Milletvekillerine verilmesi ve her 
Milletvekilinin bir dönem içerisinde 
stajyer çalıştırmış olmasını 
sağlayarak üniversite öğrencisi 
gençlerin yasama süreçlerini 
gözlemlemesini ve süreçlere dahil 
olmasını sağlayacağız.
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Oluşan yeni yeşil 
işlerde gençlerin 
temsiliyetini ve 
varlığını artıracağız. 

Gençlik ve  Spor 
Bakanlığı Üniversiteler Müfredat 

Düzenlemesi

Yeşil istihdamın yaratacağı 
olanaklardan gençlerin 
faydalanabilmesi için üniversitelerde 
bölümlerinde aldıkları derslere 
ek olarak iklim krizi, yenilebilir 
enerjiler, müzakere teknikleri vb. 
gibi dersleri hem özel hem de 
kamu üniversitelerinde müfredatta 
ekleyeceğiz. Gerekli egitimi alan  
gençlerin yeşil istihdamın yaratacağı 
is olanaklarina girislerini artıracağız. 

90
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Hedef Sorumlu Bakanlık / 
Kurum İlişkili Kuruluşlar Yapılacak İşlem 

Türleri Açıklama Süre (Gün)

Kamuda işe alımlarda 
mülakatı kaldıracağız. TBMM TBMM Kanun/ İkincil 

Düzenlemeler

Yazılı sınavlarda yüksek puanlar 
alarak derece yapan gençlerin 
mülakat adı altında uygulanan torpil 
düzeniyle haksızlığa uğramaması 
adına tüm kamuda işe alımlarda 
mülakatı kaldıracağız. Böylece 
objektif kriterlerle liyakat esasıyla 
yerleştirme yapılarak kamu 
istihdamında adaleti sağlayacağız. 

90

Gıda ve tarım alanında 
çalışan gençleri 
destekleyeceğiz. 
Gençlerin kırsal 
alanlardaki iş 
ve istihdam 
imkânlarından daha 
fazla yararlanmalarını 
sağlayacağız.

Gençlik ve Spor 
Bakanlığı

Tarım ve Orman 
Bakanlığı, Milli Eğitim 
Bakanlığı

Altyapı Çalışması 
,Destek 
Uygulamaları

Gıda ve tarım alanında çalışan 
gençler finansal teşviklerle ve 
profesyonel uygulamalarını 
destekleyecek; böylece gıda ve 
tarım sektöründeki yüksek yaş 
ortalamasını düşüreceğiz. Tarım 
ve gıda sektöründeki yüksek 
yaş durumu, gıda güvencesi ve 
sürdürülebilirliği için ciddi sorun 
oluşturmaktadır. Gelenekselleşmiş 
aile çiftçiliği yerine gençler için 
profesyonelleşmiş gıda ve tarım 
uygulamaları oluşturacak ve 
Tarım Liselerini geliştireceğiz. 
Gençlere özel proje, program, hibe 
destekleri ve eğitim programlarıyla 
gençlerimizin kırsal alanlardaki 
iş ve istihdam imkânlarından 
(tarımsal üretim, kırsal turizm, 
ekolojik yenilikçilik gibi) daha fazla 
yararlanmalarını sağlayacağız.

360

Gençlerin istihdam 
edilebilirliğini 
artırıp çalışma 
hayatı ile erken 
yaşta tanışmasını 
sağlayacağız.

Gençlik ve  Spor 
Bakanlığı

Hazine ve Maliye 
Bakanlığı, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik 
Balanlığı, İŞKUR, 
Kalkınma Ajansları

Kanun/ İkincil 
Düzenlemeler 

"Gençlere yönelik kısa eğitim 
programları, stajlar, sertifikalar, 
uzaktan eğitimler, dijital eğitim 
mecraları ve ücretsiz dijital 
geliştirme atölyeleri gibi programlar 
geliştirecek ve destekleyeceğiz. 
Gençlerin çalışma hayatı ile erken 
yaşta tanışmasını sağlayacak 
iş modelleri geliştireceğiz. 
Ortaöğretim müfredatına genel 
ekonomi, finansal okur-yazarlık 
ve girişimcilik eğitimlerini dahil 
edeceğiz."

90

Sosyal girişimcilik 
için gençlik ağları 
oluşturacağız.

Gençlik ve Spor 
Bakanlığı

Yerel Yönetimler, 
STK'lar

Program 
Oluşturma

Sosyal girişimcilik alanında gençlerin 
birlikte çalışabilecekleri ağlar 
oluşturacağız. Gençlere sosyal 
projelerin bütün ülkede bir ekip 
halinde gerçekleştirilebilecekleri 
fırsatlar oluşturacağız.

360

Gençlik kooperatifleri 
kurulması için teşvikler 
ve yönlendirmeler 
yapağız.

Gençlik ve Spor 
Bakanlığı

Ticaret Bakanlığı, 
Ticaret ve Sanayi 
Odalar

Program 
Oluşturma

Gençlerin girşimcilik deneyimlerini 
ve gelir elde etme yöntemlerini, 
kooperatifçilik uygulamaları 
ile birleştirileceğiz. Gençlik 
kooperatifleri ile sosyal girişimcilik 
programlarını destekleyeceğiz. 
Böylelikle aynı fikir, amaç ve eylem 
birliği içerisinde olan gençlerimizin 
ortak hedeflerine daha kolay ve 
güçlü ulaşmasını sağlayacağız.

90

Gençler için yeni 
nesil iş modellerini 
destekleyeceğiz.

Gençlik ve Spor 
Bakanlığı

Hazine ve Maliye 
Bakanlığı, Milli Eğitim 
Bakanlığı, Meslek 
Kuruluşları, İŞKUR, 
STK'lar

Program 
Oluşturma

Yeni iş ve istihdam imkânlarının 
önünü açacak bir anlayışla 
hizmetler sektöründeki kısıtlamaları 
kaldıracağız. Turizm, ulaştırma ve 
dağıtım, haberleşme, medya, oyun, 
e-spor ve emlak sektörlerinde yeni 
nesil iş modellerine yönelik özel 
destekler kurgulayacağız.

360
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Hedef
Sorumlu 

Bakanlık / 
Kurum

İlişkili Kuruluşlar Yapılacak İşlem 
Türleri Açıklama Süre (Gün)

Gençler için tarım 
köyleri kuracağız.

Gençlik 
ve Spor 
Bakanlığı, 
Tarım ve 
Orman 
Bakanlığı, 
Milli Eğitim 
Bakanlığı

Tarım ve Orman 
Bakanlığı, Milli Eğitim 
Bakanlığı

Altyapı 
Geliştirme, 
Program 
Oluşturma

Genç Çiftçi Projesi ile gençlere özel ve bütün alt 
yapı imkânları tamamlanmış olan tarım köyleri 
kuracağız. Gençlere müfredat içerisinde tarım okur 
yazarlığı eğitimleri vereceğiz. Tarım otomasyonları 
ve dijital tarım uygulamalarını yaygınlaştıracağız. 
Alt yapı ve fizibilite açısından cazip hale getirilecek 
köyler ile gençler hem üretim yapacak hem de 
agro-turizm sektörünü geliştirecekler.

360

Gençlere yeni 
istihdam alanları 
sağlayacağız. 
Ülkemizde ev genci 
bırakmayacağız.

Çalışma 
ve Sosyal 
Güvenlik 
Bakanlığı

Hazine ve Maliye 
Bakanlığı, Milli Eğitim 
Bakanlığı, Meslek 
Kuruluşları, İŞKUR, 
STK'lar

Program 
Oluşturma

Çok sayıda ve karmaşık olan sosyal güvenlik 
ve primi ve vergi teşviklerini sadeleştirerek 
uygulanmasını kolayştıracak, işletme büyümelerine 
ve istihdam artışına katkı sağlamasını esas alacağız. 
Özel istihdam bürolarını yaygınlaştıracak ve İŞKUR 
ile koordinasyonlarını güçlendireceğiz. İş arama, 
eşleştirme ve işe yerleştirmelerde blokzincir ve 
yapay zeka gibi teknolojilerden yararlanacağız.  
Bağımsız bir istihdam programlarını değerlendirme 
yapısı oluşturacağız. İşsizlerin iş bulmalarına 
yardımcı olacak, istihdam edilebilirliklerini 
artıracak aktivasyon programları geliştireceğiz. 
Gençlerin çalışma hayatına adaptasyonunu 
sağlayacak ve yeni istihdam alanı sağlayacak iş 
modelleri geliştireceğiz. Kısa eğitim programları, 
stajlar, sertifikalar, uzaktan eğitimler, dijital 
eğitim mecraları ve dijital geliştirme atölyelerinin 
oluşturulması sağlayarak genç nüfusun topluma 
ve refaha katkısını en üst seviyeye çıkaracağız. 
Mesleki-teknik eğitim içerisinde eğitimine devam 
eden öğrencilerin mal ve hizmet üretim sürecine 
doğrudan katılımını sağlayacağız. 

90

İŞKUR işveren 
desteği, sadece 
İŞKUR üzerinden tesis 
edilen istihdama değil 
25 yaşını doldurmamış 
bütün gençlere 
uygulayacağız.

Tüm 
Ekonomi 
ve 
Sektörel 
Yönetim 
Birimleri, 
Milli Eğitim 
Bakanlığı, 
Özel 
Sektör 

Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı, 
İŞKUR, Sosyal Güvenlik 
Kurumu

Teşvik Değişikliği

İŞKUR’un başta danışmanlık hizmetleri olmak 
üzere kurumsal kapasitesine güçlendireceğiz. 
Halihazırda belirli şartları taşıyan işsizleri istihdam 
eden işverenlere değişen sürelerle ve tutarlarla 
prim, vergi veya ücret destekleri sağlanmaktadır. 
Bu teşviklerden bir bölümü İŞKUR tarafından 
finanse edilmekle birlikte, işlem uygulayıcısı 
Sosyal Güvenlik Kurumu’dur. Bahsi geçen İŞKUR 
işveren desteğini, sadece İŞKUR üzerinden tesis 
edilmiş istihdamlara değil 25 yaşını doldurmamış 
bütün gençlere uygulayacağız, bu sayede işgücü 
piyasasında özellikle gençlerin istihdam edilmesini 
destekleyeceğiz.

90

Gençlik garanti 
programlarını hayata 
geçireceğiz.

Çalışma 
ve Sosyal 
Güvenlik 
Bakanlığı

Gençlik ve Spor 
Bakanlığı

Program 
Oluşturma

İstihdamda ve eğitimde yer almayan gençlerin 
istihdam edilmesi veya eğitime yönlendirilmesi 
için gençlik garanti programları uygulanacaktır. 
Çok aşamalı olan bu programlarla işsiz gençler 
belli sürelerle ofisler tarafından yönetilen iş 
arama desteklerine tabi tutarak istihdamları için 
yoğunlaştırılmış bir iş arama süreci sağlayacağız. 
İş arama, eşleştirme ve işe yerleştirmelerde 
blokzincir ve yapay zeka gibi teknolojilerden 
yararlanacağız. Bu süreçte genç işsizin bireysel 
özelliklerini de analiz edilerek haritalandırıp, 
gelecek iş planlamasını doğru konumlandırmasını 
sağlayacağız.

360
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Hedef
Sorumlu 

Bakanlık / 
Kurum

İlişkili Kuruluşlar Yapılacak 
İşlem Türleri Açıklama Süre 

(Gün)

Türkiye'yi 
Metaverse’de öncü 
ülke yapacağız. Takip 
eden değil takip 
edilen ülke konumuna 
getireceğiz.

Gençlik 
ve Spor 
Bakanlığı, 
Milli Eğitim 
Bakanlığı, 
Sanayi ve 
Teknoloji 
Bakanlığı

Milli Eğitim Bakanlığı, 
Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı, Ulaştırma 
ve Altyapı Bakanlığı

Müfredat 
Düzenlemesi, 
Program 
Oluşturma, 
Altyapı 
Geliştirme, 
Teşvik 
Uygulamaları

Gençler için oluşturulacak Metaverse evreninin 
geliştirilmesi ve büyütülmesi için Metaverse evreni 
içerisinde bir geliştirme üniversitesi kuracağız.

360

Metaverse okur-yazarlığı eğitimi vereceğiz.

Blockchain yazarlığı için eğitimler vereceğiz.

Dijital dünyada oluşturulan bütün sanatları gelişimini 
destekleyeceğiz.

Giyilebilir teknoloji sektörünü destekleyceğiz. Gözlük, 
kulaklık ve benzeri bütün ekipmanların yerli hale 
getirilmesine yönelik teşvikler oluşturacağız.

Kamuda genç/ genç 
kadın istihdamını 
artıracağız. Özel 
sektöre de bu hususta 
teşvikler vereceğiz.

Çalışma 
ve Sosyal 
Güvenlik 
Bakanlığı

Gençlik ve  Spor 
Bakanlığı

Teşvik 
Uygulamaları

Kamuda üst düzey pozisyonlar başta olmak üzere tüm 
kadrolara  liyakat esasıyla 35 yaş altı gençler ve kadın 
yöneticilerin atanmasını destekleyeceğiz. İlgili kadrolar 
için genç ve kadın kotası getireceğiz. Ayrıca özel 
sektörün genç ve kadınları istihdam etmesi için çeşitli 
teşvik paketleri hazırlayacağız.

90

Beyin göçünü tersine 
çevireceğiz.

Gençlik 
ve Spor 
Bakanlığı

Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı, 
Milli Eğitim Bakanlığı

Program 
Oluşturma

Beyin göçüne yol açan emek-sermaye çelişkisi 
ortadan kaldırarak, gençlerin emeklerinin karşılığını 
kazanabilecekleri iş planları oluşturacağız. 
Ülkemiz gençleri başarı bursları ile desteklenerek, beyin 
göçünü azaltacak ve tersine beyin göçünü sağlayacak 
ortam oluşturacağız. Yurt dışında yaşayan gençlerin 
ülkelerine dönmeleri için demokratik ve özgür ortam 
sağlayarak, yetişmiş gençleri ülkemiz için katma değer 
haline getireceğiz.

360

Genç doktor ve sağlık 
çalışanlarımızın beyin 
göçünü durduracağız.

Sağlık 
Bakanlığı, 
Hazine 
ve Maliye 
Bakanlığı

Hazine ve Maliye 
Bakanlığı, Hastaneler

Uygulama 
Düzenlemesi

Asistan hekimlere mevzuata aykırı şekilde uzun nöbet 
dayatmasını engelleyeceğiz. Psikolojik şiddete engel 
olacağız.  Gelir ve özlük haklarını günün koşullarına 
göre düzenli revize edeceğiz. Göreceli gelir bir endeks 
üzerinden Avrupa Birliği ortalamasına yakınsayacak 
şekilde düzenleyeceğiz. Temel tıp alanında çalışan 
hekimerin daha fazla bilimsel araştırma yapabilmeleri için 
finansal teşvik mekanizmaları oluşturacağız. Hekimlik 
mesleğini yeren ve itibarsızlaştıran değil, saygınlığını 
vurgulayacak bir siyasi anlayış ile toplumsal dil birliği 
oluşturacağız. Malpraktis ile komplikasyon ayrımı 
konusunda halkı biliçlendireceğiz. Mesleki sorumluluk 
sigortası sisteminde düzenlemeler yapacağız.

90

Ofisi olmayan genç 
avukatların müvekkilleri 
ile görüşebilecekleri 
toplantı odaları 
için baroları teşvik 
edeceğiz.

Adalet 
Bakanlığı Barolar Teşvik 

Uygulamaları

Mesleğe yeni başlayan avukatların hemen ayrı bir ofis 
kiralaması mümkün olmayabilmektedir. Avukatların 
müvekkillerle meslek itibarına uygun yerlerde görüşme 
gerçekleştirebilmesi için baroların cüzi ücretlerle veya 
ücretsiz olarak saatlik toplantı odası imkânı sunmasını 
teşvik edeceğiz.

360

Geri dönüşüm 
sektöründe çalışanlara  
sosyal güvence 
sağlayacağız.

Gençlik 
ve Spor 
Bakanlığı, 
Çevre, 
Şehircilik 
ve İklim 
Değişikliği 
Bakanlığı

Çevre, Şehircilik 
ve İklim Değişikliği 
Bakanlığı

Program 
Oluşturma

Geri dönüşüm sektöründe çalışan veya çalışmak isteyen 
herkese geri dönüşüm dersleri vereceğiz. Verilecek 
dersler neticesinde çalışmak isteyenler mümkün olan 
bütün atıklarda geri dönüşüm işini yapabilecek duruma 
gelecektir. Verilecek eğitimleri tamamlayan ve geri 
dönüşüm mesleğini yapmak isteyen herkese "iklim 
gönüllüsü" sıfatı vereceğiz. Bütün iklim gönüllülerinin 
şartlarını iyileştireceğiz.

90

Kalkınma Ajanslarının 
istihdama daha etkili 
katkıda bulunmasını 
sağlayacağız.

Gençlik 
ve Spor 
Bakanlığı

Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı, 
İŞKUR, Sosyal 
Güvenlik Kurumu

Kanun/ İkincil 
Düzenlemeler

Kalkınma Ajanslarının bölgesel düzeyde istihdamı 
artıracak öncelikli alanları her yıl baştan belirlemelerini 
ve bu alanlara yönelik projeleri öncelikli olarak 
desteklemelerini sağlayacağız.

360

Dijital içerik üreten 
sektörlerden gelir 
sağlayan gençlere yeşil 
pasaport alma hakkı 
vereceğiz.

TBMM

Gençlik ve Spor 
Bakanlığı, İçişleri 
Bakanlığı, Nüfus ve 
Vatandaşlık İşleri 
Genel Müdürlüğü

Kanun/ İkincil 
Düzenlemeler

Dijital içerik üreten sektörlerden gelir sağlayan gençlerin 
yurt dışına toplam 100.000$ karşılığı Türk Lirası 
fatura kesmeleri halinde yeşil pasaport alabilme hakkı 
vereceğiz.
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Gençler için oluşturulacak Metaverse evreninin 
geliştirilmesi ve büyütülmesi için Metaverse evreni 
içerisinde bir geliştirme üniversitesi kuracağız.

Metaverse okur-yazarlığı eğitimi vereceğiz.

Blockchain yazarlığı için eğitimler vereceğiz.

Dijital dünyada oluşturulan bütün sanatları gelişimini 
destekleyeceğiz.

Giyilebilir teknoloji sektörünü destekleyeceğiz. Gözlük, 
kulaklık ve benzeri bütün ekipmanların yerli hale 
getirilmesine yönelik teşvikler oluşturacağız.
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D. SPOR VE SAĞLIKLI YAŞAM

Hedef Sorumlu Bakanlık / 
Kurum İlişkili Kuruluşlar Yapılacak İşlem 

Türleri Açıklama Süre (Gün)

 Sporun tüm 
branşlarda tabana 
yayılmasını 
sağlayarak, sporu 
herkes için ulaşabilir 
hale getirmek

Milli Eğitim Bakanlığı

Gençlik ve Spor 
Bakanlığı, Yerel 
Yönetimler, 
Üniversiteler

Program 
Oluşturma, 
Müfredat 
Değişikliği

Milli Eğitim Bakanlığı ders 
müfredatlarına ilkokul itibariyle 
teori ağırlıklı olacak şekilde ‘’Yaşam 
Boyu Spor ve Sağlık’’ adlı ders 
ekleyeceğiz. Bu ders ile beraber 
öğrenciler fizyolojik, psikolojik 
gelişimleri ile ilgili bilgi sahibi 
olurken, sağlıklı beslenme ve 
hareket etmenin nasıl yapıldığını 
öğrenecekler, olimpizim ruhu ile 
tanışacaklar. Öncelikli hedefimiz 
sporun tüm branşlarda tabana 
yayılmasını sağlayarak, sporu 
herkes için ulaşabilir hale getirmek 
olup, bununla beraber performans 
sporcularının toplumumuza 
kazanımı sağlayacağız.  Çocukların 
“takım sporlarına ve bireysel 
sporlara” yatkınlık, beceri ve 
yeteneklerinin tespitine, kayıtlara 
geçirilmesine ve takibine ilişkin 
etkili mekanizmaları oluşturacağız. 
Spor liselerini çok daha aktif ve 
işlevsel hâle getireceğiz. Spor 
Bilimleri Fakültelerini geliştirecek 
ve özendireceğiz. Sporcu bursu 
sistemini devlet üniversitelerinde de 
yaygın hale getireceğiz. Sosyo-
ekonomik yönden dezavantajlı 
mahallelerde ücretsiz spor 
organizasyonları düzenleyecek 
ve bu mahallelerdeki gençlerin 
profesyonel spor eğitimleri için 
burslar vereceğiz.

360

İlkokuldan itibaren 
beden eğitimi 
müfredatını 
güncelleyeceğiz.

Milli Eğitim Bakanlığı Gençlik ve Spor 
Bakanlığı

Program 
Oluşturma, 
Müfredat 
Değişikliği

İlkokulda var olan beden eğitimi 
ve oyun derslerinin içerikleri 
genişletilecek, düzenlenecek 
ve spor branşlarının tanıtıldığı 
uygulamalı dersler haline 
getireceğiz. Derslere sınıf 
öğretmenleri değil, beden eğitimi 
ve spor öğretmenleri girecektir. 
Böylece açıkta olan binlerce beden 
eğitimi öğretmeni mesleklerini 
gerçekleştirebilecek ortamı 
sağlayacağız. 

360

Okullar ile yerel 
yönetimler arasında 
anlaşma ortamı 
oluşturacağız. 
Spor tesislerinin 
gün içerisinde okul 
öğrencilerine ücretsiz 
tahsis edilmesini 
sağlayacağız.

Gençlik ve Spor 
Bakanlığı

Gençlik ve Spor 
Bakanlığı, Yerel 
Yönetimler

Program 
Oluşturma, 
İşbirlikleri 
Oluşturulması

Sportif faliyetlere gençlerin 
ücretsiz ulaşımını sağlayacağız. 
Böylelikle gençler hem bir arada 
vakit geçirebilecek hem de var olan 
yeteneklerini geliştirebilecekleri 
alanlar bulabilecekler.

90

Türkiye Okul Sporları 
Federasyonunu aktif 
hale getireceğiz. Lig, 
eşleşme ve branş 
sayılarını artırarak, 
öğrencileri spora 
teşvik edeceğiz.

Milli Eğitim Bakanlığı Gençlik ve Spor 
Bakanlığı

Program 
Oluşturma

Gençlerin eğitimlerini devam 
ettirirken bir yandan da ilgi 
duydukları spor alanında rekabetçi 
yarışmalara da girmesi, kendilerini 
ispat ve yeteneklerinin gösterilmesi 
açısından bir alan olacaktır. 
Başarı-ödül sistemini bireysel ve 
amatör sporların tümüne yayacak 
ve özendireceğiz. Ortaokul ve 
liselerde tüm takım sporlarında 
yerel, bölgesel ve ulusal yarışmacı 
lig organizasyonu oluşturacak, 
yarışmacı liglerin altyapısı veya 
profesyonel takımlarına transfer olan 
sporcular için okullara yetiştirme 
bedeli ödenmesini sağlayacağız. 

360
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Hedef Sorumlu Bakanlık / 
Kurum İlişkili Kuruluşlar Yapılacak İşlem 

Türleri Açıklama Süre 
(Gün)

Spor ekipmanlarında 
var olan KDV oranını 
düşüreceğiz. İthal 
spor ekipmanlarındaki 
ek vergi oranını da 
düşüreceğiz. Sporu 
lüks değil, herkes 
için ulaşılabilir hale 
getireceğiz.

Gençlik ve Spor 
Bakanlığı TBMM Kanun/İkincil 

Düzenlemeler

Tekstil, sağlık, gıda gibi alanlarda 
uygulanan KDV istisnasını spor 
ekipmanlarında da uygulayacağız. 
Böylelikle gençlerimiz, yetenekli 
oldukları spor alanına daha ucuza ulaşım 
sağlayacak.

90

Engelli 
vatandaşlarımızın, 
spora katılımlarına 
engel olan durumları 
ortadan kaldırılacağız. 

Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı

Gençlik ve spor 
Bakanlığı, Yerel 
Yönetimler

Altyapı Geliştirme, 
Personel İstihdamı

Var olan eksikliklerin başında toplu taşıma 
ulaşımı, yaya yollarının yetersizliği ve 
tesislerin kullanımında yardımcı antrenör/ 
bakım hizmetleri görevlisinin eksikliğidir. 
Bu eksiklikler giderilerek engelli 
vatandaşlarımızın spora katılımlarına 
engel olan durumlar ortadan kaldıracağız. 
İlgili federasyonların öncelikleri arasında 
engelli vatandaşlarımızın hayata katılımları 
ve sportif terapi faaliyetlerini oluşturmak 
olarak düzenleyeceğiz.

90

Spor ile ilgili tüm 
kurumlara işe 
alımlarda, liyakatı esas 
alacak ve mülakatı 
kaldıracağız.

Gençlik ve Spor 
Bakanlığı TBMM Kanun/ İkincil 

Düzenlemeler

Spor eğitmenliğinde bilgi ve yeterlilik 
sahibi antrenörlerler görev alacaklar. 
Kamu personel alımında olduğu gibi 
spor ile ilgili işe alımlarda da mülakatı 
kaldıracağız. 

90

Federasyon başkanlık 
seçimlerine siyasi 
müdahaleye son 
vereceğiz. 

Gençlik ve Spor 
Bakanlığı

Spor Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü

Uygulama 
Düzenlemesi

"Federasyon başkanlık seçimlerine 
siyasi müdahaleye son verecek, 
seçimlerin demokratik bir ortamda 
gerçekleştirilmesini sağlayacak, 
federasyonları tam özerk hale 
getireceğiz. • Federasyonlarda siyasi 
kadrolaşmalara ve nepotik ilişkilere 
son vereceğiz. Spor Federasyonlarının 
yapısında saha içinden gelen ve milli 
sporcu sayısını artıracağız.  
"

360

Halihazırda var olan, 
ancak işlemeyen 
bir yapı olarak 
duran Performans 
Değerlendirme 
Kurulu’nun 
aktivasyonunu 
sağlayacağız.

Gençlik ve Spor 
Bakanlığı

Performans 
Değerlendirme 
Kurulu

Uygulama 
Düzenlemesi

Performans Değerlendirme Kurulu'nun 
aktif hale getirilmesi ile birlikte,  
federasyon  başkanı değişse bile 
işleyişin devam edeceği bir sistem 
sağlamayı hedefliyoruz. Alt yapı 
çalışmaları, bilim odaklı bakış açısı 
ve bağımsızlık bu kurulun en önemli 
özellikleri olacaktır. Federasyonların 
bütçe değerlendirmelerini bu kurula göre 
yapacağız.

360

Federasyonların 
yapmış olduğu 
harcamalarda 
şeffaflığı getireceğiz.

Gençlik ve Spor 
Bakanlığı

Spor Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü

Uygulama 
Düzenlemesi

Özellikle çok büyük bütçelerin yönetildiği 
futbol, basketbol gibi federasyonlarda 
maddi harcamaların şeffaflığı büyük 
önem arz etmektedir. Federasyonların 
gelir ve giderlerini şeffaf hale getireceğiz. 
Federasyonlara bağlı kulüp ve sporculara 
yapılan harcamaların hakkaniyetli ve 
şeffaf olmasını sağlayacağız.

360
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Sporcu yetiştirmede 
liyakat ve bilimsel 
verileri temel alacağız. 
Nitelikli antrenör 
yetişmesi için yurt 
dışından antrenörler 
ile iş birliği yapacağız, 
bu kapsamda  temel 
eğitimler vereceğiz. 

Gençlik ve Spor 
Bakanlığı

Gençlik ve spor 
Bakanlığı Personel Politikası

Sporun her alanında devrimsel 
değişiklikler yapmak adına, ilk 
değişiklikleri eğitimcilerimizin 
metodolojisi üzerinde yapacağız. 
Hızlandırılmış antrenör lisans 
programlarına son vereceğiz. İklim ve 
yaşam koşulları bize benzeyen ancak 
yarışmalarda bizden daha başarılı olan 
ülkelerin sportif alt yapıları ve antrenör 
eğitimleri modellerini getireceğiz.

360
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Hedef Sorumlu Bakanlık / 
Kurum İlişkili Kuruluşlar Yapılacak İşlem 

Türleri Açıklama Süre (Gün)

Hem olimpik sporları 
yapabilen hem de 
eğitimine devam 
eden sporcular 
yetiştireceğiz.

Milli Eğitim Bakanlığı Gençlik ve Spor 
Bakanlığı

Yapılandırma 
Çalışması

Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği 
yapılarak ülkemizin tüm illerinde 
yapılması planlanan Türkiye 
Olimpiyat Hazırlık Merkezi 
(TOHM) içerisinde lise-ilköğretim 
okullarına yer vereceğiz. Sporcular 
eğitim hayatlarını sürdürürken 
aksaklık yaşamayacak. TOHM 
merkezlerinden her spor 
federasyonu yararlanırken, TOHM 
merkezlerinin sayılarını ve niteliklerini 
arttırıcağız. Tematik lise olarak 
devam eden devlet spor liselerinin 
yerine daha iyi ve eşit eğitimin 
olduğu Tohm merkezlerine yapılması 
planlanan ilköğretim-liseyi içeren 
okulların kurulumu, sporcuların 
eğitime entegre olabilmeleri adına 
daha kapsayıcı olacaktır. Böylelikle 
olimpik sporları yapabilen hem de 
eğitimine devam eden sporcular 
yetiştireceğiz.

360

Milli sporculardan, 
A sınıfı (Olimpiyat 
Avrupa ve Dünya 
şampiyonalarında 
ülkemizi temsil etmiş 
olma statüsündeki 
sporculara verilen 
belge) milli sporcu 
belgesi almaya 
hak kazanmış 
sporcuları, spor 
sonrası hayatlarında 
topluma katkı 
sağlayabilecekleri 
ortamları 
sağlayacağız.

Gençlik ve Spor 
Bakanlığı İlgili Bakanlık Birimleri Personel 

İstihdamı

Sporu bir meslek grubu statüsüne 
alacağız. Millî sporculardan, A 
sınıfı (Olimpiyat Avrupa ve Dünya 
şampiyonalarında ülkemizi temsil 
etmiş olma statüsündeki sporculara 
verilen belge) millî sporcu belgesi 
almaya hak kazanmış sporcular 
gelecek hayatlarında topluma 
yarar sağlayabilmeleri açısından 
ve gelecek sıkıntısı yaşamamaları 
adına ihtiyaç dahilinde kamuya dahil 
ederek spor sonrası hayatlarında 
topluma katkı sağlayabilecekleri 
ortamları sağlayacağız. Kamu 
kurumlarında ihtiyaç dahilinde 
istihdam edeceğiz.

360

Futbol kulüplerinin 
ve liglerinin  işleyiş 
yapısında şike ve yasa 
dışı bahisle mücadele 
edeceğiz.

Gençlik ve Spor 
Bakanlığı

Adalet Bakanlığı, İçişleri 
Bakanlığı

Uygulama 
Düzenlemesi

Futbol kulüplerinin ve liglerinin  
işleyiş yapısında şike ve yasa 
dışı bahisle mücadele edeceğiz.  
Özellikle alt lig maçlarında 
futbolcuların, menajerlerin ve 
yöneticilerin hayatın olağan 
akışına aykırı davranışlarını çok 
ciddi denetim altına alacak 
ve olası bir şike veya yasa dışı 
bahis organizasyonunun önüne 
geçeceğiz. Bu yapılırken kulüplerin 
ve federasyonların diğer işleyiş 
yapılarına ve ekonomik durumuna 
müdahale etmeyeceğiz.

360

Ülkemizin kış aylarında 
spor turizminde 
olan etkinliğinin yaz 
aylarında da olmasını 
sağlayacağız.

Gençlik ve Spor 
Bakanlığı

Kültür ve Turizm 
Bakanlığı

Program 
Oluşturma, 
Altyapı 
Geliştirme

Kış aylarında iklimi sebebiyle 
dünya da pek çok spor kulübünün 
odak noktası haline gelen Antalya 
modellemesi örnek alınarak, 
yaz aylarında iklimleri sebebiyle 
Erzurum, Bolu gibi şehirlerimizin 
dünya sporcuları tarafından tercih 
edilen hazırlık kamp alanları olmasını 
sağlayıp, spor turizminin gelirlerini 
artıracağız. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı ile iş birliği içerisinde 
ülkemizi spor turizmi alanında lider 
ülke konumuna kavuşturacağız.

360

Spora ve sporcuya 
yatırım yapılmasını 
destekleyeceğiz.

Gençlik ve Spor 
Bakanlığı

Gençlik ve 
Spor Bakanlığı, 
Federasyonlar

Program 
Oluşturma, 
Uygulama 
Düzenlemesi

Özel sektörün spora ve sporcuya 
yatırım yapmasını teşvik edeceğiz. 
Olimpiyatlar için stratejik branşlar 
belirleyecek, özel sektörün olimpik 
sporculara sponsorluk şartlarını 
kolaylaştıracağız. 
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Hedef Sorumlu Bakanlık / 
Kurum İlişkili Kuruluşlar Yapılacak İşlem 

Türleri Açıklama Süre 
(Gün)

Tesis, stadyum ve 
spor salonu gibi 
yatırımları işlevsel hale 
getireceğiz.

Gençlik ve Spor 
Bakanlığı

Kültür ve Turizm 
Bakanlığı

Program 
Oluşturma, Altyapı 
Geliştirme

Türkiye'nin pek çok yerinde açılmış ama 
atıl kalmış büyük stadyumlar, kapalı 
spor salonları bulunmaktadır. Avrupa'da 
olduğu gibi bu stadyumları ve spor 
salonlarını aynı zamanda sosyalleşme 
alanı ve yarı alışveriş merkezi olarak 
kullanımını sağlayacağız. Ayrıca konser 
ve öğrenci etkinliklerinde daha sık 
yararlandıracağız. Bundan sonraki benzer 
yatırımları en büyük olma özelliğinden 
ziyade işe yararlılığını (ulaşılabilir olması, 
kullanıma açık olması, tam teşekküllü ve 
işlevsel olması) göz önünde bulundurarak 
yapacağız.

360

Başta olimpiyatlar 
olmak üzere 
uluslararası 
önemli tüm spor 
organizasyonlarına 
ev sahipliği yapmak 
için gerekli adımları 
atacağız.

Gençlik ve Spor 
Bakanlığı

Dış İşleri Bakanlığı, 
Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı

Altyapı Geliştirme, 
Program 
Oluşturma

Uluslararası spor organizasyonlarını 
destekleyerek hem topluma spor 
alışkanlığı kazandıracak hem de ülkemizi 
spor turizmine açacağız. Ülkelerin ve 
şehirlerin kaderini değiştiren Olimpiyatlar, 
Dünya Kupası, Avrupa Kupası gibi büyük 
organizasyonların Türkiye'de yapılması 
için gerekli alt yapı ve iletişim çalışmalarını 
yapacağız. Brezilya, Güney Afrika, 
Katar gibi ülkelerde dahi düzenlenen 
Dünya Futbol Şampiyonasının, yine 
Yunanistan ve Brezilya'da düzenlenmiş 
Olimpiyat oyunlarının Türkiye'de de 
evleviyetle gerçekleştirilmesi gerektiğini, 
tesisleşmelerimiz ve vizyonumuzla ortaya 
koyacağız.

360

Tüm basın 
özgürlüklerinde 
olduğu gibi spor 
basın yayınının da 
özgürlük haklarını 
geri vereceğiz. Sporu 
ülkemizde tekrar 
seyredilir ve sevilir 
hale getireceğiz. 

Gençlik ve Spor 
Bakanlığı

Sosyal İlişkiler 
ve İletişim Daire 
Başkanlığı

Uygulama 
Düzenlemesi

Tüm basın özgürlüklerinde olduğu 
gibi spor basın yayınının da özgürlük 
haklarını geri vereceğiz. Sporu 
ülkemizde tekrar seyredilir ve sevilir 
hale getireceğiz. Spor yorumcularının iş 
bulma kaygısıyla, bakanlık, federasyonlar 
ve spor kulüplerini eleştirmekten 
kaçınmasına sebep olan durumları 
ortadan kaldıracağız. Ayrıca kaçak 
yayınlar ile mücadele edecek olan 
hukuksal düzenlemeleri etkin bir şekilde 
uygulamaya koyacağız.

360

E-spor sektörünün 
gelişimi ve 
kurumsallaşması için 
gerekli çalışmaları 
yapacağız.

Gençlik ve Spor 
Bakanlığı

Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı, Bilgi 
Teknolojileri ve 
İletişim Kurumu

Altyapı Geliştirme, 
Program 
Oluşturma

Dünya da hızla büyüyen ve yayılan E-spor 
sektörünün sorunlarını çözeceğiz. E-Spor 
sektörünü güçlendirmek amacıyla 
teknik altyapı, bu alandaki yatırımlar, 
eğitim, antrenör yetiştirme, fuar ve 
tanıtım, başarılı olmuş olan sporcuların 
desteklenmesi ve benzeri alanlarda 
gerekli düzenleme, destek ve teşvikleri 
hayata geçireceğiz. Hukuki güvence 
sağlayıp, resmiyet kazandıracağız. 
İnternet alt yapı kullanımını 
kolaylaştıracağız. E-spor arenalarını 
kurararak bu alanda oluşacak turizmde 
ülkemizi merkez haline getireceğiz. 6-25 
yaş arası e-sporculara interneti ücretsiz 
sunacağız. Ümit vaad eden milli takım alt 
yapı oyuncularına, indirimli veya ücretsiz 
oyun bilgisayarları sağlayacağız.

360
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