T.C. BA$BAKANLIK DiYANET igI,NNi BA$KANLICT iT,N T.C. GENQIiT VE SPOR
BAKANLTcT anasrNDA igniru,ici pnororor,U

AMAq
Madde 1- Bu Protokoltin atnac;'; sosyal, kiilttirel ve sportif etkinliklerle, genglerin beden ve ruh
sa[hklanna, manevi geligimlerine katkrda bulunmak, Genglik ve Spor Bakanh[rna ba![
kurumlarda, yurtlarda. spor tesislerinde, kamplarda ve genglik merkezlerinde Diyanet igleri
Baqkanh[r merkez ve tagra teqkilatrnda g<irevli olan personelin, moral, motivasyon ve manovi
rehberlik sa[lamast, din ve de[erler egitimi vermesi, din hizmeti sunmasma iligkin usul ve
esaslarr belirlemektir.

KAPSAM
Madde 2- Bu Protokol, Genglik ve Spor Bakanhfrna bagh yurtlar, spor tesisleri, kamplar ve
genglik merkezlerinden faydalanan genglerin Diyanet igleri Baqkanhfrna bafh miifttiltiklerdten
kendilerine yonelik sunulacak olan hizmetler ile Diyanet igleri Bagkanhlrna bafh Kur'an
kurslarr, Yaz Kur'an kurslart ve Mi.ifttiliik hizmetlerinden istifade eden genglere sporu
sevdirmek, serbest vakitlerini spor yaparak gegirmelerine, onlann fiziksel ve sosyal aktivitelore
katrhmlarma yonelik hizmetleri kapsamaktadrr.

DAYANAK
Madde 3- Bu protokol, 633 Sayrh Diyanet igleri Bagkanh[r Kurulug ve Grjrevleri Hakkrnda
Kanun, Diyanet igleri Baqkanh[r Gcirev ve Qahgma Y<inetmelili ile 638 sayrh Genglik ve Spor
Bakanlr[rmn Tegkilat Gorevleri Hakkrnda Kanun htikmtinde Kararname iIe 3289 sayrh Spor
Genel Mtidtirli.igiiniin Tegkilat ve Gorevleri Hakkrnda Kanun, Genglik Merkezleri Yonetmelili,
351 sayrh Ytiksek Ogrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kuruluq Kanunu, Yiiksek O[renim Krr:di
ve Yurtlar Kurumu Sosyal, Ki.ilttirel ve Sportif Faaliyetler Statiistiniin ilgili maddelerine
dayamlarak hazrrlanmr gtr.

TARAFLAR VE YETKiLi NiNiVrr,NN
Madde 4- Bu protokoli.in taraflan Genglik ve Spor Bakanhlr ile Diyanet iqleri Baqkanhlrdrr.
Protokol kapsamrndaki i9 ve iglemlerin yi.iri.itiilmesinde merkezde Genglik ve Spor Bakanlfr ve
Diyanet igleri Baqkanh[t, taqradaki iglemlerin yiiri.iti.ilmesinde ise Genglik Hizmetleri ve Spor il
ve ilge Miidiirliikleri, Yiiksek Ogrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna ba[h Bolge ve yurt
Miidtirliikleri ile il ve i19e Miifttiliikleri yetkili ve sorumludur.

I at,

T

TANIMLAR
Madde 5- Bu Protokolde adr gegen;
Bakanhk
Bagkanhk
Taqra Tegkilatr

Miiftiiliik
Miiftiiliik Personeli

Genglik ve Spor Bakanhfirnr,
Diyanet iqleri Bagkanhfmr,
Genglik Hizmetlori ve Spor il ve ilge Mtidtirltiklerini,
Ytiksek Ogrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Bolge ve
Yurt Miidtirltiklerini
Diyanet iqleri Bagkanhlrna ba[h il ve ilge Mtifti.iltiklerini,

Miiftii, mtiftti yardrmcrsr, gube mtidtir:d., vaiz, uzman ve clini
ytiksek cifrenim gcirmiig difer personeli ifade etmektedir.

vUxUmlUr,Uxr,nn
Madde 6- Bu protokol hiikiimlerinin yiiriitiilmesinde taraflarrnytiktimli.iliikleri gunlardr:

A- T.C. cENqLiK VE SPOR BAKANLTGT yUrUuluLUxr,nni:

l-

,-

Genglik ve Spor Bakanh[rna bagll Yi.iksek Ofrenim Kredi ve Yurtlar Kururmu
Yurtlarrnda, Genglik Merkezlerinde, Genglik Kamplarrnda ve Spor Tesislerilde
yiirtittilen e[itim faaliyetlerinden "Kur'an Egitimi Kurslarr, Din ve Delerler Efitimi
Kurslan, Arapga, Osmanltca vb. dil kurslan" ile benzeri faaliyetlere katkr saflayacak

miiftiiliik personelini talep etmek,
Bagkanhkga di.izenlenen Kutlu Do[um Haftasr, Camiler Haftasr, milli/dini giin ve
geceler gibi zaman dilimlerindeki etkinliklerin Bakanhla balh Yiiksek $frenim
Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlannda, Genglik Merkezlerinde, Genglik Kamplarrrrda
ve Spor Tesislerinde mtiftiiliiklerle igbirlili igerisinde yaprlmasmr saflamak,

3-

Tarihi camilere, kiilttirel ve dini mekAnlara gezi dtizenlenmesi

konusunda

miifttiliiklerle igbirli[i yapmak,
4- Diyanet igleri Bagkanhlrna ba$h Kur'an Kurslarr, YazKur'anKurslarr ve Miiftiiliik
hizmetlerinden istifade eden gocuk ve genglere, Genglik ve Spor Bakanh[rna baph
kurumlarda, spor tesislerinde

ve genglik merkezlerinde spor egitimi

vermt)k,

bedensel ve ruhsal geligimlerine katklda bulunmak,

ve Spor Bakanhlrnca yiirtitiilen her tiirlti spor ve genglik faaliyetlerine
katrlanlarrn manevi geligimine destek sa[lamak igin mrifttiltiklerle ortaklerqa

3- Genglik

programlar di.izenlemek,
6- Genglerimizin kendine gtivenen bireyler olmalarrm sa[lamak, atacaklan adrmlarda
onlara yol gcistermek ve onlarr yeni ufuklara taqrmak amacryla gergeklegtirilen

Genglik Kamplarr Lider Esitimlerine, spor branglan antrenorliik ve hakemtik
kurslarma Diyanet igleri Bagkanhfr personelinden gartlarr tutan kigilerin katrlmrnr
sa[lamak ve baqarrlt olanlara liderlik sertifikasr, antrenorltik ve hakemlik belsesi
vermek,
1

Genglik ve Spor Bakanh[r tarafindan dtizenlenen ulusal ve uluslararasr faaliyetlerre
katkr saglayabilecek olan mi.ifttiltik personelini ihtiyag halinde talep etmek.

Aat

B- T.c. BA$BAKANLIK DiYANET

l-

Genglik

i$rnni BA$KANLrcr yUrUvrlUr,Uxrnnli:

ve Spor Bakanh[rna bagh Yiiksek Ogrenim Kredi ve yurtlar Kurumu

lurtlarrnda, Genglik Merkezlerinde, Genglik Kamplarrnda ve Spor Tesislerirnde
yiiriitiilen e[itim faaliyetlerinden "Kut?an E[itimi Kurslan, Din ve De[erler E[itimi
Kurslarr, Arapga, Osmanhca vb. dil kurslarr" ile benzeri faaliyetlere katkr sa[laya,cak
miiftiiliik personelini ilgili kurum ve tesislerde gcirevlendirmek,
2- Onemli giin ve haftalarda, Bakanhga bagh Yiiksek Ogrenim Kredi ve yurtlar Kurumu
yurtlarrnda, Genglik Merkezlerinde, Genglik Kamplarrnda ve Spor Tesislerirrde
diizenlenecek olan ve Bagkanhlrn gcirev alanlarrna giren Kutlu DoSum Haftasr, Camiler
Haftasr, milli/dini giin ve geceler glbi zaman dilimlerinde talep edilmesi halilde
mtiftiiltik personelini gorevlendirmek,
I

3-

4'

Genglik ve Spor Bakanhfirna bagh kurumlarda yer alan ve milli kiilttirtin en <jnemli
kaynaklarrnr tegkil eden kiitiiphaneler ile ortaklaga diizenlenecek faaliyetlere katrlan
genglere Baqkanhk yayrnlarrndan uygun olanlan iicretsiz olarak vermek,
Genglik Kamplarr Lider Egitimlerine, spor branglanna, antrenorli.ik ve hakemlik e[il;im
kurslarma Diyanet igleri Bagkanh$r personelinden gartlarr tutan kigilerin katrlmrm teq.vik
etmek,

5-

Genglik ve Spor Bakanh[r tarafindan diizenlenen ulusal ve uluslararasr faaliyetlere kalkr
sa$layabilecek olan mtiftiiliik personelini talep edilmesi halinde grirevlendirmek.

C. ORTAK YUKUMr,Ur,tJrr,NR:
1-

Ulkemiz genqlifinin serbest zamanlartnr sosyal, kultiirel ve sportif etkinliklerle

deferlendirmek ve onlarm manevi geliqimlerine katkr saflamak amarlryla, Bakanhk ve
Bagkanhkga dtizenlenecek faaliyetlerde iqbirligi yapmak,
,,Protokole konu iq ve iqlemlerle ilgili planlama, uygulama, izleme, raporlama ve
koordinasyonu sa[lamak amacryla, yonetici seviyesinde grirevlendirilecek sorunilu

kigilerin iletiqim bilgilerini ve diizenlenecek programlan merkez ve tagrada ilp;ili

kurumun yetkililerine bildirmek,
3- Genglerin manevi geligimine katkr sa$lamak amacryla eggi.idtim igerisinde genglere
ycinelik umre programlarr diizenlemek,
4- iti kurum arasrnda ortak diizenlenecek proje ve etkinliklerde her iki
kurumun
imkanlarrndan yararlanmak,
3- Kurumlarm ihtiyacr ve talebi dolrultusunda kargrhkh olarak gcirevlendirilen personelin
gcirevli velveyaizinli sayrlmasmr saflamak,
6- iki kurumu ilgilendiren ortak konularda proje ve faaliyetlerin daha etkili olabilmesi
ic;in
gerekirse ortak bir komisyon olugturmak,
n Genglik ve Spor
kultiplerinin kurulmasrnr tegvik etmek ve desteklemek,

T

Ana

vUnUrvrn
Madde 7- Bu Protokol hiiktimleri Genglik ve Spor Bakanhgr ile Diyanet iqleri Baqkanh[r
tarafindan yiiriittiltir.

DEGi$iKLir SUTUMLERi
Madde 8- Bu Protokol belli bir stire ile smrlandmlmamrptr. Taraflar karqrhkh mutabakat
saplayarak protokolde degiqiklik ve ilave yapabilir, gerektilinde bu protokolii yi.irtirliiklen
kaldrrabilirler.

niGnn nUrtivrr,Bn
Madde

f-

igbu protokol, Bakanhfa balh kurum ve kuruluglar ile Baqkanlk birimleri arasrnda
imzalanan protokolleri kapsayacak gekilde diizenlenmiqtir.

Madde 10- Bu protokol 4 (ddrt) sayfa ve 10 (on) madde halinde diizenlenmig olup taraflarca
imzalandr$r tarihte yiirtirlii[e girer.
igbu Protokol26 $ubat 2015 tarihinde Ankara'da imzalanmrstrr.

'MrWJv"ilus
Diyanet iqleri Bapkam

Genglik ve Spor Bakam

