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: Üniversitelerde genç 

ofislerin açılmasının 

yaygınlaştırılması

YÖK ve Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan İş 

Birliği Protokolü kapsamında öğrencilerin sosyal, sanatsal, 

sportif ve kültürel hizmetleri yerinde ve etkin 

kullanabilecekleri, sosyal sorumluluk ve gönüllülük konularında 

algılarının güçlenmesi amacıyla kurulan genç ofislerin sayısının 

artırılması.

Açılan genç ofis 

sayısı

YÖK

Gençlik ve Spor Bakanlığı

Üniversiteler

Türkiye Yeşilay Cemiyeti 

Bilgi Teknojileri ve İletişim Kurumu 
90 100 126
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: Öğrencilerin 

gönüllülük 

çalışmalarına 

katılımlarının 

özendirilmesi

Üniversite öğrencilerinin topluma faydalı olmak amacıyla 

zamanlarını, yeteneklerini, bilgi ve birikimlerini 

kullanabilmelerine yönelik gönüllülük faaliyetlerine 

katılımlarının arıttırılması.

Gönüllülük 

faaliyetlerine 

katılan öğrenci 

sayısı

YÖK

Gençlik ve Spor Bakanlığı

Üniversiteler

Türkiye Yeşilay Cemiyeti 

Kamu kurum ve kuruşları

Yerel yönetimler

STK’lar

10.000 15.000 20.000

Üniversitelerde mentörlük çalışmalarına destek olacak gönüllü 

akademisyenlerin belirlenmesi. 

Gönüllü 

akademisyen sayısı

YÖK

Üniversiteler

Gençlik ve Spor Bakanlığı

Türkiye Yeşilay Cemiyeti 

Kamu kurum ve kuruşları

Yerel yönetimler

STK’lar

- 120 150

Gönüllü olan öğrencilerin mentörlük faaliyetlerinin planlanması
Yapılan faaliyet 

sayısı 

YÖK

Üniversiteler

Gençlik ve Spor Bakanlığı

Türkiye Yeşilay Cemiyeti 

Kamu kurum ve kuruşları

Yerel yönetimler

STK’lar

- 12 15

Gönüllü akademisyenler tarafından bağımlılıktan koruma ve 

önleme konularında eğitim verilerek mentör öğrenci 

yetiştirilmesi

Eğitim alan mentör 

sayısı 

YÖK

Üniversiteler - 240 300

3.ve 4. sınıf mentör öğrenciler  tarafından 1. ve 2. sınıf 

öğrencilerine yönelik farkındalık eğitimleri (seminer, panel vb.) 

gerçekleştirilmesi

Eğitim alan öğrenci 

sayısı 

YÖK

Üniversiteler - 4800 6000

Gönüllü mentör öğrencilerin organizasyonunda 8-14 Mart Bilim 

ve Teknoloji Haftası, Bilişim Haftası gibi belirli özel gün ve 

haftalarda farkındalık eğitim ve etkinliklerinin (gezi, spor, 

yarışma, vb) gerçekleştirilmesi.

Faaliyetlere katılan 

öğrenci sayısı

YÖK

Üniversiteler - 960 1200

* Davranışsal bağımlılıklar, fiziksel bir maddeye dayandırılamayan insan-makine etkileşiminin kurulduğu teknolojik bağımlılıkları kapsayan internet, oyun ve kumar gibi bağımlılıklar olarak tanımlanmaktadır.

HEDEFLER
No AMAÇ EYLEM GÖSTERGELER SORUMLU KURUM İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM

3. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL, KÜLTÜREL, SPOR FAALİYETLERE KATILIMININ ARTIRILMASI
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:

Davranışsal 

bağımlılıktan 

koruyucu önleyici 

çalışmalar 

kapsamında 

mentörlük 

faaliyetlerinin 

yürütülmesi 
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: 

Davranışsal 

bağımlılıklardan 

korunma ve önleme 

konularında 

farkındalık eğitim ve 

etkinliklerinin 

planlanması 


