
İLÇE GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ 

 

a) Vatandaşın ve okul dışı gençlerin fizik, moral güç ve yeteneklerini sağlayan beden eğitimi, 

oyun, jimnastik ve Spor faaliyetlerini sevk ve idare etmek; gençliğin boş zamanının 

değerlendirilmesine ilişkin hizmetleri yürütmek, bilgi ve beceri kursları düzenlemek, gençlerin 

kötü alışkanlıklardan korunması için gerekli tedbirleri almak, 

b) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bütün öğretim kurumlarının; yurt içi ve yurt dışı spor 

faaliyetlerini programlamak, beden eğitimi ve spor faaliyetlerinin esaslarını tespit etmek, 

yürütmek, bu faaliyetlere ait araç, gereç ve benzeri ihtiyaçları sağlamak, 

c) Okul dışı izcilik ve spor faaliyetleri ile gençlik faaliyetlerini programlamak, düzenlemek, 

yönetmek ve gelişmesini sağlamak; spor idarecisi, antrenör, monitör, spor elemanları ve 

hakemleri yetiştirmek, eğitmek, sayılarını artırmak, eğitim merkezleri kurmak, 

d) Sporcu ve Spor kulüpleri ile gençlik derneklerinin tescil, vize, aktarma işlemlerini yapmak, 

e) Spor federasyonlarının kurulması ve spor dallarını belirlemek için gerekli usul ve esasları 

tayin ve tespit etmek, 

f) Beden eğitimi, gençlik ve spor faaliyetleri için gerekli olan gençlik merkezleri, hotelleri, 

kampları ile; saha, tesis ve malzemeleri yapmak, yaptırmak, işletmek ve bu tesisleri 

vatandaşın istifadesine sunmak, 

g) Sporcu sağlığı ile ilgili tedbirleri almak, sporcu sağlık merkezleri açmak, açtırmak, 

işletmek, işletilmesine yardımcı olmak, sporcuların sigortalanması işlemlerini yapmak ve 

yaptırmak, 

h) Spor müsabakalarında milletlerarası kuralların ve her türlü talimatın uygulanmasını 

sağlamak, 

i) Futbol ve diğer spor müsabakaları üzerine sabit ihtimalli ve müşterek bahisler ile şans 

oyunlarını düzenlemek, düzenletmek ve yönetmek, 

j) Beden eğitimi ve spor alanında teknik bilgi ve spora ilgiyi artıracak yayınlar yapmak, 

faaliyetlerde bulunmak, 

k) Gençliğin boş zamanlarının değerlendirilmesi hususunda diğer kuruluşlarla işbirliği 

yapmak, 

l) Milletlerarası spor temas ve münasebetlerinde resmi merci görevi yapmak, 

m) Bu Kanuna göre tescili yapılmış bulunan spor kulüp ve kuruluşları ile spor amacını 

taşıyan teşekkül, sporcu ve spor elemanlarını denetlemek, 

n) Başarılı sporculara ve çalıştırıcılarına ayni ve nakdi yardım yapmak ve yapılmasını 

sağlamak, ödüllendirmek, 

o)Özürlü bireylerin spor yapabilmelerini sağlamak ve yaygınlaştırmak üzere; spor tesislerinin 

özürlülerin kullanımına da uygun olmasını sağlamak, spor eğitim programları ve destekleyici 

teknolojiler geliştirmek, gerekli malzemeyi sağlamak, konu ile ilgili bilgilendirme ve 

bilinçlendirme çalışmaları ile yayınlar yapmak, spor adamları yetiştirmek, özürlü bireylerin 

spor yapabilmesi konusunda ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak, 

p) İlgili mevzuat ve Bakanlıkça, verilen benzeri görevleri yapmak. 


