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Dünya Gençlerle Güzel ve 
Daha da Güzelleşecek 
Kıymetli TGSP Ailesi,

Her yeni dönemde değerli üye STK’la-
rımız ve paydaş kurumlarımız ile bir-
likte gençlerimizin gözündeki ışıkla 
yolumuzu aydınlatıyor, onlarla aynı 
heyecanları taşıma gayretiyle yürü-
yoruz. İcra ettiğimiz tüm çalışmaları-
mızda gençlerimiz için Sivil Toplum 
Kuruluşlarımızın önemini biliyor, bu 
farkındalıkla ilerliyoruz.

Uluslararası projelerimiz için geri sa-
yıma başlıyor, gençlerin gündemini 
kendilerinden dinlediğimiz Genç Tür-
kiye Forumu içinse yeni bölgelerimi-
zin çalışmalarına hız kesmeden devam 
ediyoruz. Çalışmalarımızın diğer bir 
cephesinde ise “nitelikli genç, nitelikli 
toplum” vizyonunu hedefleyen Gençlik 
Liderliği Eğitim Programı ile geleceğe 
yön verecek gençlerimizle mezun kam-
pımızda buluştuk ve şimdi yeni birlik-
teliklerin planını yapıyoruz.

Üniversite tercihi yapacak genç arka-
daşlarımıza Tercih Rehberliği ile des-
tek olurken, her yıl düzenlediğimiz 
Üye Buluşmalarımızda STK’lar arası 
iletişimi artırarak yetkili üyelerimizle 
bir araya geliyoruz. 

Biz; hiç durmadan çalışıyor, bu çalış-
maların faydasını her yeni nesilde ve 
tüm gençlerimizde görmeyi hedefliyo-
ruz.

Ali Haydar UstaosmanogluAli Haydar Ustaosmanoglu
TGSP YÖNETİM KURULU BAŞKANI

--
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“Mültecilik Algısı”Oldu
Genç Türkiye Forumu’nun Ikinci Konusu 

Ülkemizdeki gençlerin sorun ve düşün-
celerine yer verilen; kendilerinin kamu-
oyu ile bu bağlamda direkt irtibat kur-
masına olanak tanıyan Genç Türkiye 
Forumu’nun ikincisi, “Mültecilik Algı-
sı” konusu ile Nevşehir’de yapıldı.

20 Ağustos’taki foruma İç Anadolu böl-
gesinden 13 farklı şehirdeki 17 üniversi-
tenin 200’ü aşkın öğrencisi katılırken, 
15 moderatör ve 15 raportör eşliğinde 
raporlamalar yapıldı.
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Sorun Tespiti, 
Tartışma ve Çözüm 
Önerileri
Foruma katılan gençlere belirli sorular 
yöneltilerek Sorun Tespiti, Tartışma ve 
Çözüm Önerileri oturumlarında “Mül-
teci Algısı” konusu üzerinde duruldu. 
Taha Hüseyin Karagöz moderatörlü-
ğünde gerçekleştirilen genel müzake-
rede ise İlim Yayma Vakfı Mütevelli He-
yeti Başkanı N. Bilal Erdoğan ile Türk 
Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık 
konuk oldu. Programa katılan gençlere 
söz hakkı verilerek mülteci algısı üzeri-
ne konuşuldu.

Türkiye’nin yedi bölgesinde hayata ge-
çirilmesi planlanmakta olan Genç Tür-
kiye Forumu’nun ilki İzmir ilinde Ege 
Bölgesindeki gençlerin katılımı ile dü-
zenlenmişti. “Türkiye’nin Gençleri Yurt 
Dışı Algısı” araştırmasının çalıştayını 
düzenleyerek elde edilen bulgular ra-
porlaştırılmıştı. 

Yeni buluşmaların bu raporların katkı-
sı ve gençlerin yönlendirmesi gerçekle-
şeceği Genç Türkiye Forumu hakkında 
detaylı bilgiye www.gencturkiyeforu-
mu.org adresinden veya kare koddan 
ulaşabilirsiniz.

www.gencturkiyeforumu.org 
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Ülkemizin 81 ilinde düzenlenmesini planladığımız, gençliğin deneyimlerini, 
benzersiz bakış açısını ve gençlerin karşı karşıya olduğu zorlukları dikkate 

alarak, gençlerin sesini yine gençler için alınan kararlarda uygun şekilde temsil 
edilmesini hedeflediğimiz; her programda farklı temalar etrafında konuşmalar, 

öneriler ve çözümlemeler yapılan Genç Türkiye Forumu’nun üçüncüsü 
Mardin’de gerçekleşti.

“Yeni Medya Algısı” konusunun ele 
alındığı programda; Türkiye genelin-
de Yeni Medya Algısı konusu üzerine 
gençlerle gerçekleştirilen anket so-
nuçları, yine gençlerin katılımı ile ça-
lıştay formatında ele alındı ve kamuo-
yu ile paylaşıldı.

Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gazi-
antep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, 
Şırnak illerinden gençlerin katılımıy-
la düzenlenen programa, 15 modera-
tör eşlik ederken; sorun tespiti, tar-
tışma ve çözüm önerileri adımlarının 
tamamlanmasının ardından genel 
müzakere oturumu yapıldı.

Gençlerin Gündemi:
Genç Türkiye Forumu’nda 

Yeni Medya Algısı
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Sözün Merkezinde Yine 
Gençler Vardı

Gençlerle alakalı eleştiri ve öneriler-
de; bizatihi kendilerinin olmalarını 
ve kendi problemlerini rahatlıkla ifa-
de ederek çözüm önerilerini paylaş-
malarını önemsiyoruz. Bu anlamda 2 
bin başvurunun arasından programa 
katılan 250 gence tüm oturumlarda 
söz hakkı verildi ve Yeni Medya Algı-
sı konusu hakkında fikir ve önerileri 
dinlendi. 

Gazeteci Hüseyin Taha Karagöz’ün 
modere ettiği müzakere oturumuna, 
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti 
Başkanı N. Bilal Erdoğan, GZT Genel 
Yayın Yönetmeni Doğukan Gezer ve 
GZT Avrasya Editörü Nazgül Kenzhe-
tay konuk oldu.

Ilgililerin Dikkatine!

Yurt Dışı Algısı ve Mülteci Algısı ko-
nuları daha önceki Genç Türkiye Fo-
rumu programlarında ele alınmıştı. 
Üçüncü programını da geride bırakan 
Genç Türkiye Forumu, Türkiye’nin 
tüm bölgelerinde tamamlandığında 

elde edilen bilgiler rapor haline getiri-
lerek ilgilileriyle paylaşılacak.

Genç Türkiye Forumu hakkında de-
taylı bilgiye www.gencturkiyeforumu.
org adresinden veya telefonunuzun 
kamerasında QR kodu okutarak ula-
şabilirsiniz.

www.gencturkiyeforumu.org 
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14. Üye Buluşmasında

Kardeşlik Iklimi

Her yıl düzenli olarak gerçekleşen TGSP 
Üye Buluşmasının 14.’sü Kocaeli Aytepe 
Diriliş Kampı’nda gerçekleşti.

TGSP üyesi kurumların temsilcilerinin 
tanışması, kaynaşması ve iş birlikleri-
nin artırılması hedefinde düzenlenen 
üye buluşmalarına bir yenisi daha ek-
lenmiş oldu. 50 sivil toplum kurulu-
şunu temsilen 300’ün üzerinde tem-
silcinin katıldığı kampta açık hava 
sineması, tiyatro gösterimi gibi sosyal 

aktivitelerin yanı sıra sportif aktiviteler 
gibi birçok faaliyete yer verildi. STK’lar 
arası iletişimi artırmak için “STK’lar Ya-
rışıyor Kardeşlik Kazanıyor” turnuvala-
rı düzenlendi. Yarışma sonrası dereceye 
giren takımlara ödülleri verildi. 

Düzenlenen faaliyetler ile sivil toplum 
kuruluşu temsilcileri birbirlerini ya-
kından tanıma fırsatı bulurken, yeni 
buluşmaların heyecanıyla kampımız 
sonlandı.
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TGSP Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve 
üye STK’larımızın kıymetli başkanları 
ile dönemsel buluşmalarımız devam 
ediyor. Geçtiğimiz Ramazan ayında 
sahur programları olduğu gibi çeşitli 
buluşmalarla TGSP ailesinin fertleriyle 
bir araya geliyoruz. 

Buluşmalarda istişare ve önerilere yer 
verilirken, farklı kurumlarda başkan-
lık yapan üyelerimizin gündemlerini 
değerlendiriyoruz.

Öncü Başkanlarla 
Buluşmalarımız Devam Ediyor
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Kısacası “Insan” Olmayı 

Kerem Açıkkol
Anadolu Öğrenci Birliği Başkanı

Kısa süre önce Anadolu 
Öğrenci Birliği’nde bir 
bayrak değişimi oldu; 
öncelikle başkanlığınız 
hayırlı olsun. Ve tabii ki 
bizler için kendinizden 
bahsetmenizi isteriz…

Çok teşekkür ederim ben 
de öncelikle röportaj için 
sizlere çok teşekkür etmek 
istiyorum. 1998 yılında 
Gaziantep’te dünyaya gel-
dim, ilk ve orta öğrenimi-
mi yine memleketimde 
tamamladım. 2016 yılında 
lisans eğitimi için İstan-

bul’a geldim. Bu sırada 
da 2012 yılından bu yana 
Anadolu Öğrenci Birliğiy-
le sivil toplum çalışmaları 
içerisinde gönüllü olarak 
bulunmaya başladım. 6 yıl 
devam eden eğitim haya-
tım içerisine pek çok iş ve 
proje sığdırdım. Zamanla 
sorumluluklar ve görevler 
almaya devam ettim. Ha-
yat bir serencam ve biz bu 
dünyada amellerimizle vâr 
oluyoruz, benim hayatı-
mın bu kısmında da yıllar-
ca emek verdiğim kuruma 
başkanlık sorumluluğu 

Hedefliyoruz

Gençlik 
çalışmalarında 
öncü gençlerin 
olması yapılan 
işlerin çıktılarına 
baktığımızda 
gerçekten fark 
oluşturuyor. Kendi 
sorunlarını, kendi 
gündemlerini 
sorumluluk alarak 
kendisi gibi genç 
olan insanlarla 
paylaşan öncü 
gençlerden birini 
dinliyoruz. Üye 
kurumlarımızdan 
Anadolu Öğrenci 
Birliği’nin çiçeği 
burnunda yeni 
başkanı Kerem 
Açıkkol’a kendisini, 
çalışmalarını ve 
gençleri neler 
beklediğini 
sorduk…

“
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düştü.  Allah görevi hakkıyla yerine geti-
renlerden ve layıkıyla teslim edenlerden 
eylesin. 

Âmin, ne kadar güzel söylediniz… Peki 
Anadolu Öğrenci Birliği’ni dinlesek 
sizden? Ne tür çalışmalarda bulunu-
yorsunuz?

Anadolu Öğrenci Birliği’nin kimliğini 
oluşturan belirli kavramlar var. Bunlar, 
yetkinleşmek, donanımlılık, farkında-
lık (insani ve İslami şuur), kardeşlik, 
şeffaflık-açıklık, devamlılık, çeşitlilik ve 
üretkenlik. Bu kavram havuzu içerisin-
de özelde gençlik çalışmaları yapıyoruz 
ve misyon olarak çağa yetkin ve dona-
nımlı Müslüman bir gençlik yetişmesi 
gayesiyle hareket ediyoruz. Bunun için 
REFAR ve BEKAM gibi enstitülerimizde 
özel eğitimler düzenliyoruz. 8 kişilik ders 
gruplarımızda özelde dini konuların iş-
lendiği eğitimler veriyoruz. Belirli aralık-
larla atölyeler, seminerler, konferanslar 
ve sempozyumlar düzenleyerek bir bilinç 
ve farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. 
Bunların yanında kültürel ve sosyal faali-
yetler yapıyoruz.

“9 Farklı Ülkeden 5000 kadar Yetime 
Ulaşıldı”

Gerçekleştirdiğimiz faaliyetler içerisinde 
okuma atölyeleri, speaking clublar, doğa 
ve şehir gezileri, sanat atölyeleri, yetkin-
lik akademileri ve haftalık olarak gerçek-
leştirilen geniş katılımlı sohbet grupları 
ve Anadolu Öğrenci Birliği bünyesinde 
oluşturulmuş müfredat dahilinde yapı-
lan ders grupları bulunmakta. Bu faali-
yetlerle gönüllülerin bir yandan sosyal 
ilişkilerini düzenleyip bir yandan bireysel 
gelişimlerine ve fikir dünyalarına da kat-
kı sağlamaya çalışıyoruz. Bunların yanın-
da da uluslararası çapta projeler üretme 
gayreti içerisindeyiz. Bunlardan biri olan 
“Kardeşlik Sofrası” adlı projemizde bu yıl 
9 farklı ülkeden 5000 kadar yetime ula-
şıldı. Gönüllü arkadaşlarımızı bu iftarlara 
şahitlik etmesi için her yıl düzenli olarak 
göndermeye çalışıyoruz. 

Bir gençlik kuruluşunda genç bir baş-
kan olarak ne gibi idealleriniz, hedef-
leriniz var? Gençleri neler bekliyor? 

Haliyle genç ve yeni başkan olunca önü-
müze koyduğumuz hedefleri saymakla 
bitiremem sanırım, yine de en çok önem-
sediğim konulardan ikisi olan “Dijital-
leşme” ve “Uluslararasılaşma”yla ilgili 
pek çok proje hazırlıyoruz. Aynı zamanda 
üniversitelerin yetersizleşmeye başladığı 
şu dönemde “Yetkinleşmek” yeni döne-
min ana gündemlerinden bir tanesi. Bu 
konuya özel olarak çalışıyoruz ve çalışma-
larımızı bu 3 ana kavram ekseninde inşa 
ediyoruz. Bu hedefler konusunda ne gibi 
imkanlar oluşturmaya çalıştığımızdan ve 
ideallerimizin ne olduğundan bahsede-
yim müsaadenizle.  Yukarıda sıraladığım 
pek çok şeyin yanında gençliğin getirdiği 
dinamizmi en iyi şekilde değerlendirme-
ye ve bunun gerçekleşmesi için uygun 
alanların oluşturulmasının öneminin 
farkındayız. 

“Değer Katmaya Çalışıyoruz”

Genç olmak bence yaratıcı aklın zirve-
sinde olmaktır. Onun için bizlerin belli 
hedefler doğrultusunda doğru yönlendir-
melerle bu aklı en iyi şekilde kullanmaya 
ihtiyacı var. Bizler bu bilinçle yaptığımız 
çalışmalara değer katmaya çalışıyoruz di-
yebilirim. Son söz olarak Anadolu Öğren-
ci Birliği bünyesinde birlikte olduğumuz 
ve olacağımız yol arkadaşlarımızla bera-
ber bizler; nerede, hangi konumda olur-
sak olalım, toplumun hangi kademesinde 
hayat sürersek sürelim her yerde ve her 
ortamda iyilikleri çoğaltıp kötülüklerden 
sakınarak; duruşu, yaşayışı, söylemleriyle 
şahsiyeti ve karakteri olan bireyler top-
luluğu olma gayesindeyiz. Yaşadığımız 
coğrafyaya İslam’ın rahmetini ve bereke-
tine davet edecek eylemlere imza atmaya 
azmetmiş, iyilikleri yaygınlaştırarak aktif 
iyi olma yolunda sağlam bir şekilde yürü-
meye inanıyoruz. Kısacası “insan” olmayı 
hedefliyoruz. 
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Uluslararası Projeler Için 

Kardeşlik Iklimi

TGSP Yönetim Kurulumuz, uluslararası 
kurumlarla olan ziyaret ve müzakerele-
rini sürdürüyor. 

Ortak paylaşımlar ve istişareler yapmak 
maksadıyla Avrupa Konseyi, Avrupa 
Parlamentosu, Avrupa’nın en büyük 
gençlik merkezi ve Avrupa’daki sivil 
toplum kuruluşları ile sürdürülebilir 
fikirler üzerine çalışma ziyareti gerçek-
leştirildi; gelecekte bizleri bekleyecek 
özel projelerin temelleri atıldı.
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Etkili bir gençlik lideri modeliyle 
gençlerin liderlik ettikleri grupları 
daha ileriyle taşımaları, kendilerini 
ve yeteneklerini keşfederek gelecek 
çalışmalar için çok kapsamlı, profes-
yonel çalışmalar yapabilmelerine im-
kan sağlayan Gençlik Liderliği Eğitim 
Programının (GLEP) beşinci dönemi 
Yoğunlaştırılmış Eğitim Kampı ta-
mamlandı.

Türkiye Gençlik STK’ları Platformu 
tarafından Gençlik ve Spor Bakanlı-
ğı (GSB) paydaşlığında gerçekleştiri-
len GLEP 5. Dönemi Yoğunlaştırılmış 
Eğitim Kampı ile başladı. Yeni döne-
minde 12 ilde (Eskişehir, Isparta, İs-
tanbul, Karabük, Manisa, Muğla, Muş, 

Osmaniye, Rize, Sakarya, Sinop, Siirt) 
açılan eğitim programının bir haftalık 
yoğunlaştırılmış eğitimi İstanbul’da 
gerçekleştirildi.

Farklı Alanlarda Uzman İsimlerden 
Eğitimler

22-28 Ağustos 2022 tarihleri arasın-
da gerçekleştirilen bu eğitimde lider 
adayları; Gençlik Liderliğinde Hikâ-
ye Anlatıcılığı, Sanat Atölyesi, Grup 
Kimliği Oluşturma, Grup Davranış 
Yönetme, Ders Sunum Planı Hazırla-
ma, Etkili Sunum Becerileri, Gençlik 
Liderliğinde Drama Farkındalığı, Ki-
şilik Yapılanması, Takım Oyunları, 
Bir Gençlik Grubu Kurmak ve Sürdür-
mek isimli atölyelerden eğitim alarak 

Geleceğin Liderleri Burada; 
Yetişmeye Devam Ediyor!
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Yoğunlaştırılmış Eğitim Kampını ta-
mamladı.

Takip Eğitimleri İle Süreç Devam 
Ediyor

Yoğunlaştırılmış Eğitim Kampı kap-
samında çeşitli akşam etkinlikleri-
ne yer verilirken eğitim kampını ta-
mamlayan katılımcıların, staj, mentör 
oturumları ve seminerler ile Takip 
Eğitimleri sürecini tamamlaması bek-
leniyor. 

GLEP süreçlerini başarı ile tamamla-
yan gençler ise Gençlik Çalışanı Bel-
gesi almaya hak kazanacak.

Günümüz gençlik organizasyonları-
nın amaçlarına ulaşmasında ve etkin 
bir şekilde işleyip faydalı işlerin zemin 
olmasında çok önemli bir rol üstlenen 
GLEP hakkında detaylı bilgiye www.
tgspliderlik.com adresinden veya kare 
koddan ulaşabilirsiniz.

www.tgspliderlik.com
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Geleceğin Liderleri

Bir Araya Geldi
Mezun Kampıyla 

Gençlik Liderliği Eğitim Programı 
(GLEP) mezunlarımızı Ağustos ayında 
İstanbul’da ağırladık.

GLEP’te eğitim almış ve 6 aylık staj dö-
nemini başarıyla tamamlamış olan 
gençlerin katılımı ile düzenlenen GLEP 
Mezun Kampı’nda teori ve uygulama kı-
sımlarından oluşan atölyelere yer veri-
lirken gençlik çalışmalarında aktif olan 
gençlerin ilgi alanlarına göre tercihte 
bulunabileceği atölyeler, alanında uz-
man eğitmenler tarafından aktarıldı.

İhtisas Eğitimleri

Ayrıca ihtisaslaşmak isteyen liderler, 
Bağımlılıkla Mücadele, Dijital Öğrenme 
Araçları, Gençler için Eğitim Materyal-
leri Hazırlama, Gençler ve Çocuklar için 
Felsefe, Gençlik Liderliğinde Drama 
Teknikleri, Kayıp Yaşamış Gençler ile 
Çalışmak, Mülteci Gençler ile Çalışmak, 
Sosyal Medya Yönetimi, Proje Yazımı ve 
Yönetimi atölyelerinden kendilerine uy-
gun olan atölyeyi seçerek eğitim aldı.

GLEP yeni liderlerini bekliyor ve me-
zunlarıyla birlikte büyük bir aile olma-
ya devam ediyor. Detaylı bilgiye www.
tgspliderlik.com adresinden veya kare 
koddan ulaşabilirsiniz. www.tgspliderlik.com

ILK
KEZ! 
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Tercih Rehberliği 
Gençlere Kılavuz Oldu

Üniversite tercihlerini yapacak genç-
ler ile halihazırda üniversite öğreni-
mine devam eden yahut yakın zaman 
önce mezun olmuş gençleri bir araya 
getiren ve kar etme amacı gütmeyen 
projemiz Tercih Rehberliği’nde bu yıl 
da gençlerimize rehber olduk.

Tercih Rehberliği’nde 37 STK’mız 
hem rehber hem aday öğrenci olarak 
destek verirken, aynı zamanda yaşa-
dıkları şehirlerin dışında üniversite 

tercihi yapacak öğrencilere yönelik 
Yurt Rehberi projesiyle de güçlerini 
birleştirdi.

Üniversite tercihinde bir bilene da-
nışmak isteyen gençlerimizi ve reh-
berlik etmek isteyen gönüllülerimizi 
www.tercihrehberligi.com adresine 
bekleriz.

Telefonunuzun kamerasına QR kodu 
okutarak da bilgi alabilirsiniz.

www.tercihrehberligi.com
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Fikri ve Ideali Uğruna
Fedakârlık Yapabilendir

Rıza Yorulmaz
Cihannüma Başkanı

Biz haberdarız ve tanıyo-
ruz; ancak hem üyeleri-
miz hem de tüm okuyu-
cularımız için öncelikle 
kısaca kendinizden bah-
setmenizi rica ederiz…

1974 Yozgat doğumluyum, 
Cihannüma kurucu İstan-
bul temsilciliği, teşkilatlan-
ma başkanlığı ve bir yıldan 
beridir de genel başkanlık 
vazifesini deruhte ediyo-
rum. İstanbul’da serbest 
avukatlık yapmaktayım.

Cihannüma Dayanışma 
ve Işbirliği Derneği’ni 
dinlesek sizden? Ne tür 
çalışmalarda bulunuyor-
sunuz?

Öncelikle; Cihannüma, bir 
aidiyet derneğidir. Bu yö-
nüyle de diğer sivil toplum 
kuruluşlarından şu yönle-
riyle biraz ayrılıyor: 

Başka STK’ların faaliyet 
alanına giren konularda 
doğrudan bir faaliyetin içe-
risinde olmuyor. Yapacağı 
her işi, o konuda faaliyet 
gösteren STK’larla işbirliği 
içerisinde yerine getirmeye 
çalışıyor.

Ankara’da bulunan genel 
merkez dışında hiçbir ilde 
mekanı yoktur. Bu konu-
da bütün kardeş STK’ların 
mekanını kendi mekanı 
kabul ediyor. Gereğinde 
kardeş STK’ların mekanla-
rını kullanıyor.

En temel çalışmamız hatim 
gruplarımızdır. Bu gruplar, 
20 kişinin bir araya gelerek 
herkesin günde bir sayfa 
Kuran okuduğu, böylelikle 
toplamda günde bir cüz, 
ayda bir hatim okunan hal-
kalardır.

“İbadetin az da olsa de-
vamlı olanı makbuldür”

Belki de en temel çalışma-
larımızın başında gelmek-
tedir. İbadetin az da olsa 
devamlı olanı makbuldür 
anlayışıyla ve birbirimizi 
hayra teşvik etme mak-
sadıyla başlattığımız bu 
çalışmada toplamda 500 
üzerinde hatim grubumuz 
bulunmaktadır.

Diğer taraftan pandemi sü-
reciyle başlayan bir sohbet 
geleneğimiz oluştu. Pazar 
günleri sabah namazını 
müteakip çevrimiçi olarak 

Genç; 

Cihannüma 
Dayanışma 
ve İşbirliği 
Derneği, sivil 
toplum alanında 
bir misyon 
hareketiyle 
gençliğini 
aksiyonla 
geçiren birçok 
ismin yolunun 
kesiştiği bir 
kurum. Ve 
bu özelliği 
ile aslında 
neredeyse 
herkesin 
bir aşinalığı 
oluşmuş. Biz 
de bu aşinalığı 
daha da 
pekiştirmek 
için Cihannüma 
Genel Başkanı 
Rıza Yorulmaz 
ile konuşmak 
istedik. Buyrun 
okumaya…

“
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düzenlediğimiz İrfan Mektebi isimli prog-
ramda her hafta bir başka misafirimizi 
ağırlıyor ve hikmet damlalarından nasip-
leniyoruz.

Vefa; en önemli başlıklarımızdan bir tane-
sini oluşturuyor. Bütün teşkilat mensup-
larımız, bulundukları illerde vaktiyle Milli 
Görüş davasına emek vermiş büyükleri-
mizi ziyaret etmekte, ellerini öpmekte ve 
hayır dualarını almaktadır. Buna ilaveten 
iller bazında kişiye özel veya genele yöne-
lik Vefa Programları, vefat etmiş büyükle-
rimize yönelik de Anma Programları yap-
maktayız. Yakın zamanda Van’da Prof. Dr. 
Dursun Odabaş’a Vefa Programı, Bitlis’te 
Zeki Ergezen’i, Gaziantep’te Bedri İnce-
tahtacı’yı Anma Programları düzenledik.

Geçtiğimiz yıl oluşturduğumuz İhtisas 
Atölyeleri marifetiyle Anadolu şehirle-
rinde yerel çözüm ortaklarımızla birlikte 
çalıştaylar düzenliyoruz. Bu çalıştaylarda 
elde edilen çıktıları uygulayıcılarla payla-
şıyor ve memleketimize olan borcumuzu 
bir nebze bu şekilde ödemek istiyoruz.

Gaziantep’te 26 Mart’ta Göç Çalıştayı, 
Konya’da 14 Mayıs’ta Şehir ve Medeniyet 
Çalıştayı, Kayseri’de 4-5 Aralık’ta Gençlik 
ve Aile Çalıştaylarını ve 26-28 Mayıs tarih-
lerinde Diyarbakır’da Uluslararası Sezai 
Karakoç Sempozyumu’nu düzenledik. 
Kültür hayatımıza katkı sunmak adına da 
27 Ağustos’ta Amasya’da Anadolu Şiir Ak-
şamlarının ilkini gerçekleştirdik.

Peki Cihannüma’da gençler için neler 
var? Genç dostlarımızı heyecanlandı-
racak projeleri, çalışmaları sizlerden 
dinlemek isteriz…

Cihannüma kadroları doksanlı yıllarda 
Milli Gençlik çalışmalarında bulunmuş, 
bugün nispeten orta yaş sınıfına dahil sa-
yılabilecek bir kardeşler topluluğudur. Bu 
yönüyle, dünün tecrübesini ve birikimi-
ni bugünün gençlerine aktarmak gibi bir 
mesuliyeti taşımaktadır. 

Ancak bizim “genç” kavramından anla-
dığımız, nüfus cüzdanına göre değil, fikri 
ve ideali uğruna fedakârlık yapabilmesine 
göredir. 

Bütün gayretimiz gençliğin ifsad çalış-
malarına karşı korunması, kollanması ve 
etkilenmemesi noktasındadır. Bu gayeye 
matuf olarak çalışan gençlik kuruluşları-
mıza ihtiyaç duydukları her alanda katkı 
sağlamaya çalışıyoruz.

Bununlar beraber; yukarıda da ifade etti-
ğimiz üzere sahip olduğumuz akademik 
ve entelektüel birikimin gençliğin faydası-
na kullanılması konusunda sistematik ve 
disiplinli bir şekilde fayda üretmek adına 
Cihannüma İhtisas Atölyelerini kurduk. 
Önümüzdeki süreçte bu çalışma Cihan-
nüma Akademisine doğru evirilebilir.

Her yıl okulların açılmasından önceki son 
Pazar gününü Babalar ve Çocuklar sabah 
namazı buluşması gerçekleştiriyoruz. 
Başta kendi çocuklarımız olmak üzere, 
gönüldaşlarımızın ve bütün camiamızın 
çocuklarının birbiriyle tanışması ve kay-
naşması adına Bizim Çocuklar projesini 
uygulamaya geçirdik. Özellikle Anadolu 
şehirlerindeki mensuplarımızın başta 
Ankara ve İstanbul’daki çocuklarının ha-
miliğini üstlenmek adına Emmi projesini 
uyguluyoruz.
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Asli Unsur Görmemiz Gerekiyor

Hasan Can Korkmaz
Genç İhlas Başkanı

Öncelikle sizi tanımak 
isteriz? Hasan Can 
Korkmaz kimdir, neler 
yapar?

1994 yılının Temmuz 
ayında Antalya’da doğ-
muşum. E-Devlet’ten 
baktım da 1800’lü yılların 
başından beri büyükleri-
miz hep Antalya nüfusu-
na kayıtlı. Yani; Atadan, 
dededen yörüğüz… Ba-
bamızın mesleği itiba-
riyle ilk ve ortaöğrenimi-
mi birçok farklı şehirde 
okuyarak tamamladım. 
Liseyi Maltepe Askeri Li-
sesi’nde okudum. 2013 
yılında Kara Harp Oku-
lu’ndan ayrıldım (burası 
uzun hikâye isterseniz 
başka bir röportaja kalsın 
:) ve müteakiben Kütahya 
Sağlık Bilimleri Üniversi-
tesi Fizyoterapi ve Reha-
bilitasyon bölümünden 
mezun oldum. Üniversite 
okurken bir dönem 6 ay 
süreyle Portekiz’de eği-
tim hayatımı sürdürdüm. 
Şimdilerde ise; fizyoterapi 
ve rehabilitasyon ve işlet-
me yöneticiliği (İngilizce) 

üzerine yüksek lisans ya-
pıyorum. Yani beşikten 
mezara kadar okumaya 
devam. Tabii aynı zaman-
da aktif bir STK yöneticisi-
yim. Şu an İhlas Vakfı’nda 
Koordinasyon Sorumlu-
suyum ve TGSP’de Başkan 
Yardımcısıyım.

Ne kadar dolu dolu; so-
racağımız çok soru var 
ama Ihlas Vakfı’nı dinle-
mek isteriz; vakfın genç-
lik çalışmalarını merke-
ze alan Genç Ihlas’ın da 
başkanı olarak; bizlere 
Genç Ihlas’tan, çalışma-
lardan bahsedebilir mi-
siniz?

İhlas Vakfı 1975 yılında 
“İnsanların hayırlısı in-
sanlara faydalı olandır” 
Hadis-i Şerif’ini düstur 
edinerek kurulmuştur. 
Bizler de “Genç İhlas” ola-
rak gençlik çalışmaları-
mızda hep bu düstur üze-
re olmaya gayret ediyoruz. 
Peki neler yapıyoruz? 
Çalışmalarımız genellik-
le eğitim odaklı. Çünkü 
biliyoruz ki “Eğitim Gö-
nüllere Dokunmaktır”. Ne 

Gençleri

Sayfalarımızda 
yine çok değerli 
bir isim var. 
Yine öncü bir 
gencin hayat 
yolculuğunda 
ilham oluşuna 
şahit oluyoruz. 
İhlas Vakfı 
Koordinasyon 
Sorumlusu, 
Genç İhlas 
Başkanı ve 
TGSP Başkan 
Yardımcısı 
Hasan Can 
Korkmaz, dolu 
dolu geçen 
bir gençlikle 
geleceğe güzel 
mesajlar 
veriyor. Buyrun 
kendisinden 
dinleyelim…

“
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kadar çok genç kardeşimize ulaşabilir, 
gönüllerine dokunabilirsek işte o zaman 
kendimizi muvaffak sayarız. Yani hedef-
lerimiz belli bir sayı ve belli bir mekân 
ile sınırlı değil. Daima daha ileriye, dai-
ma daha çok koşmaya odaklıyız.

“En Önemli Dinamiğimiz Yurtlarımız”

En önemli dinamiğimiz tabii ki yurtla-
rımız. Türkiye genelinde muhtelif şe-
hirlerde 35 tane Yükseköğrenim Erkek 
Öğrenci Yurdumuz var. Buralarda kalan 
3000’e yakın genç kardeşimiz var. Ön-
celikli hedefimiz yurtlarımızda kalan 
bu genç kardeşlerimize vatanını, mille-
tini, devletini seven; ailesine, topluma 
ve İslamiyet’e faydalı birer fert olabil-
me şuurunu kazandırabilmek. İşte biz 
bu şuurla hareket eder, gençlerimize bu 
şuuru kazandırabilirsek o zaman mille-
timiz, devletimiz bir daha 28 Şubatları, 
15 Temmuzları yaşamaz diye düşünüyo-
ruz. Hatta konu bahis olmuşken yurtla-
rımızın girişinde yazılı olan vakfımızın 
kurucusu Merhum Enver Ören Ağabe-
yin söyledikleri şu sözde bu hususta biz-
ler için çok anlamlı: “Müslüman Allah’û 
Teâla’nın emirlerine uyar, günah işle-
mez; devletinin kanunlarına uyar, suç 
işlemez”.

Siyasette aktif görevleriniz oldu. Di-
ğer yandan da sivil toplumda öncü bir 
insansınız ve TGSP’deki görevleriniz-
le önemli birikimler sağladığınızı gö-
rüyoruz. Peki sizin nasıl idealleriniz, 

planlarınız var? Gelecekte bizi neler 
bekliyor?

Sayın Cumhurbaşkanımız bir konuş-
malarında gençlik kollarını “siyasetin 
mutfağı” olarak tanımlamışlardı. Elham-
dülillah ben de üniversite hayatımı aktif 
olarak bu mutfakta geçirdim. Teşkilatın 
birçok kademesinde görevler aldım, so-
rumluluklar üstlendim. Gerçekten bu 
süreç bana ciddi anlamda büyük kaza-
nımlar sağladı. Bugün almış olduğum 
vazifelerde o dönemki tecrübelerimden 
çok istifade ediyorum. Bugün vazife iti-
bariyle sivil toplum kuruluşu yöneticisi 
olarak karar alırken; hem STK tecrübe-
lerimi hem de siyasetteki tecrübelerimi 
sentezleyerek farklı bakış açıları, yakla-
şımlarla değerlendirmeler yapıyorum.

“TGSP Çok Başka Bir Platform”

TGSP çok başka bir platform. Hani bazı 
hisleri tanımlamakta kelimeler kifayet-
siz kalır ya, aynı öyle bir şey işte benim 
için. Tarifsiz… TGSP’ deki görevlerim bir-
çok açıdan bana ciddi manada kazanım-
lar sağladı. Birçok farklı STK temsilcisiyle 
aynı platformda buluşmak gerçekten çok 
mühim bir mesele. Birbirimizi daha ya-
kından tanıyoruz, farklılıklarımızın zen-
ginliklerimiz olduğunu yakinen görüyor 
ve hissediyoruz. Birlikte çok güzel işler 
başarıyoruz. 

Şimdi hayallerim, planlarım yok desem 
yalan söylemiş olurum. Elbette hayallerim 
var, planlarım var hem de çok büyük. Za-
man hayallere ulaşmak için çok çalışma 
zamanı. Zaferi Allah’û Teâla’dan bekleye-
rek; aşkla, yorulmadan çalışıp sebeplere 
yapışacağız. Gelecekte beni beklemesini 
umut ettiğim hayat şu satırlarda saklı:
“Yâdında mı doğduğun anlar
Sen ağlardın gülerdi âlem
Öyle bir ömür sür ki mevtin
Olsun sana hande halka matem”

Osman Nevres
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Telefonda TGSP Var!

Yaşadığımız dönem “iletişim çağı” ola-
rak adlandırılıyor. Ancak bu iletişim, 
bazı durumlarda kurulan ilişkilerin 
seyrine göre kurumlar arasında kendi-
sini gösterirken; kişilerarası ilişkilerde 
kendisini gösteremeyebiliyor.

Tam da bu noktada aylık periyotlar ile 
TGSP üye STK Başkanları arayarak hem 
kurumlar arası iletişimi güçlendirme-

ye hem de direkt muhatabından TGSP 
hakkında güncel gündem paylaşımları 
yapmayı sürdürüyoruz.

Akabinde üye kurumlarımızın öneri 
ve istekleri öğrenilerek raporlama ça-
lışması ile de etkileşimli iletişimimizi 
somut çıktılara dönüştürüyoruz. Tele-
fonda TGSP var, iyi çalışmalar dileriz.

Telefonda 
TGSP Var!
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TGSP Yönetim Kurulu toplantıları dö-
nem içerisinde genel merkezimiz ve 
üye kurumlarımızın ev sahipliğinde 
devam etti. Temeli gençlik olan top-

lantılarımızda öncü isimleri ağır-
larken, birbirinden kıymetli toplan-
tılara katılıp, çeşitli programlarda 
yerimizi aldık. 

Gündemi “Gençlik” 
Olan Toplantılar
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Genel Merkezimiz yine birçok fark-
lı isme ev sahipliği yaptı. Yeni projeler, 
fikirler ve çeşitli istişareler için çok kıy-

metli isimleri ağırladık; üye kurumları-
mıza ve öncü kurumlarımıza ziyaretler-
de bulunduk.

Birlikte
Güzeliz
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