
Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü 

 

 İlçemizde 1 adet Stadyum, 500 seyirci kapasiteli 1 Adet Kapalı 250 seyirci kapasiteli Spor 

Salonu’nda gençlerin boş vakitlerini değerlendirebilmesi için, kamu kurum ve kuruluşlarında 

çalışan personeller ve halk tarafından kullanılabilmesi amacıyla okul sporları faaliyetleri 

gereğince; futbol, masa tenisi, voleybol, bocce, satranç, futsal, basketbol, jimnastik, Okçuluk 

vs. gibi faaliyetler düzenlenmektedir. 

 MİSYONUMUZ : İnsanların zihinsel ve fiziksel gelişiminde sporun ne kadar aktif bir rol 

oynadığı bilinci içerisinde Aydıntepe Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğümüze ait spor 

tesislerimizi genişleterek yediden yetmişe daha çok insanımızın spora yönelmesini 

sağlamak. Sadece sportif kariyer değil; Milletine ve Devletine farklı alanlarda hizmet edecek 

inançlı ve dürüst gençlik yetiştirmek. Başarı olarak örnek teşkil edecek olimpik sporcular 

yetiştiren bir sporcu eğitim merkezi olabilmektir. Türk sporuna alt yapıdan başarılı sporcular 

ve şampiyon adayları yetiştirmektir.  

VİZYONUMUZ: İlçemizde açılan spor kurslarına devam eden sporcularımıza sporun 

tekniklerini öğreterek gelecek yıllara en iyi bir şekilde hazırlamaktır. Sporcularımızın sportif 

çalışmaları yanında okulla ilgili olarak eğittim öğretimlerini de en iyi bir şekilde yapmalarını 

sağlayarak ileride Türk sporuna gerek teknik gerekse bilimsel yönden yardımcı olacak 

gençleri yetiştirmek. Sporcularımızın katıldıkları yarışmalarda takım halinde ve ferdi olarak ilk 

3 sırayı almalarını sağlamak ve milli takıma daha çok sporcu vererek Avrupa ve dünya 

yarışmalarında dereceye girmeleri için her türlü çalışmaları yerinde ve zamanında yaparak, 

sporcularımızın başarılarını en üst seviye çıkartmaktır.  

POLİTİKALARIMIZ: 

 • Sevgi, saygı, hoşgörü ile hizmet sunmak. 

 • Yönetici, Antrenör Sporcu ve veli işbirliğini sağlamak. 

 • Çevre ile iyi iletişim kurmak.  

• Zararlı alışkanlıklarla mücadele etmek. 

 • Sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere önem vermek  

• Yönetimde açık ve şeffaf olmak. 

 • Veliyi memnun etmek, katılımı sağlamak.  

• Çalışanlar arasında iyi bir işbirliği kurmak.  

HEDEFLERİMİZ: 

 • Antrenör ihtiyacını zamanında karşılayıp, Ana branşlarda kurs açmak 

 • Her okulda en az bir kulüp kurulmasını sağlamak 

 • Velilerin Spora katılmalarını sağlamak  

• İlçe, İl ve bölgesel yarışlara katılım sayısını arttırmak 

 • Lisanlı sporcu sayısını artırmak.  

• İlçemiz de yaşayan vatandaşlarımızı 7’den 70' e spor yapmalarını sağlamak  



DEĞERLERİMİZ:  

• Atatürk İlke ve İnkılapları 

 • Tarafsızlık ve Güven  

• Dürüstlük  

• Sevgi ve hoşgörü  

• İyi bir iletişim ve diyalog 

 • Sağlıklı çalışma ortamı 

 • Her işi önemsemek  

• Ülkelinin geleceğinin eğitilmiş ve sağlam yapıya sahip gençlere bağlı olduğu bilinci  

• Çalışmaların taktir edilmesi  

• Spor Yeteneklerinin geliştirilmesi ve fikirlerine değer verilmesi  

• En güzel ve en kutsal yatırımım gençliğe yapılan yatırım olduğu inancı 


