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Gençlerimize İnanıyoruz

Değerli STK’larımız ve paydaş ku-
rumlarımız ile gençlerimiz için 
çalışmalar yürütürken bir arada 
daha güçlü olduğumuzun bilin-
cinde olarak bugünümüzün ve 
yarınlarımızın gençleri için gay-
ret gösteriyoruz. Biliyoruz ki biz 
gençlerimizin yanında olursak 
sadece STK’larımız değil, tüm 
dünya daha iyi bir noktaya gele-
cektir.

Gençlerimiz ile birebir temasta 
olduğumuz Gençlik Liderliği Eği-
tim Programı’mızın 4. dönem Yo-
ğunlaştırılmış Kamp Eğitimi’ni 
tamamladık ve yeni dönem için 
hazırlıklarımız başladı. Anado-
lu Buluşmaları Final Programı 
ile bir projemizin sonuna gelmiş 
olduk ancak her son bir başlan-
gıç; yeni dönemimizde Anadolu 
Gençlik Buluşmaları düzenleye-
ceğiz ve gençlerimiz ile istişareler 
gerçekleştireceğiz. 

Tüm dünyanın umudu gençleri-
miz; biz gençlerimize inanıyoruz 
ve yanlarında olmaktan gurur 
duyuyoruz. TGSP çatısı altında, 
bugüne kadar nice güzel proje 
ile bir araya geldik ve daha güzel 
projeler ile bir araya gelmek te-
mennisindeyiz. 

Ali Haydar UstaosmanogluAli Haydar Ustaosmanoglu
TGSP YÖNETİM KURULU BAŞKANI

--
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Yeni Dönem Yeni Heyecan
TGSP’de

Türkiye Gençlik STK’ları Platformu’nun 
(TGSP) 3. Olağan Genel Kurul’u 8 Ocak 
2022 tarihinde Üsküdar Bağlarbaşı Kong-
re ve Kültür Merkezinde gerçekleşti.

Başkan Ömer Faruk Terzi Yönetim Kuru-
lu Başkanlığı görevini Ali Haydar Ustaos-
manoğlu’na devrederken, TGSP Yönetim 
Kurulu ve İcra Kurulu da bazı isim deği-
şiklikleriyle görevlerine başlamış oldu.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop 
ve birçok öncü ismin katılım sağladığı 
Genel Kurul’da başkanlık görevini dev-
reden Ömer Faruk Terzi TGSP’nin ne za-
man, nasıl kurulduğundan ve amacından 
bahsederken TGSP Yönetim Kurulu Üyesi 
olan N. Bilal Erdoğan selamlama konuş-
masında “Gençlik çalışmalarını gençler 
eliyle yapmalı, gençlere yaptırmalıyız.” 
ifadelerini kullandı.
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“Gençlerimizin Bizden Bir Farkı Yok”

Meclis Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop 
ise gençlerden ümitli olduğunu dile ge-
tirirken “Gençlerimizin toplumun genel 
yapısından bir farkı yok. Yani ileri yaşta-
kiler neyse mesela milli, manevi değerle-
rimize ne kadar bağlıysa, gençlerimiz de o 
kadar bağlı.” ifadelerine yer verdi. 

Divan Kurulu ile mutabakat metni dü-
zenlemelerinin sunumu ve onaylanması 
ile devam eden Genel Kurul’da, yeni yö-
netimin ilanı yapıldı. Hediye takdimi ve 
fotoğraf çekimiyle sona eren TGSP 3. Ola-
ğan Genel Kurulu, yeni heyecan ve oluşan 
büyük tecrübeyle gelecek çalışmalar için 
büyük haberleri şimdiden verdi.
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Türkiye Gençlik STK’ları Platformu’nun (TGSP) 

Yönetim Kurulu

EMRE KOÇ
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

İBRAHİM ZORLU
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

AHMET SÖZBİLİR
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

HASAN CAN KORKMAZ
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

FERHAT ÇALIŞYE
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

AHMET ÖZDİNÇ
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

BEYTULLAH ÇİÇEN
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

ALI HAYDAR USTAOSMANOĞLU
BAŞKAN

M. KÜRŞAT KARACA
BAŞKAN VEKİLİ

ABDULLAH MUHAMMED İSLAM
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

EBRU TEMİZ KÖSE
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
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RESUL ÇİFTÇİ
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

MEHMET SELİM ÖZDEMİR
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

MESUT EMRE BALCI
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

YAVUZ KAAN AKIN
GENEL MÜDÜR

MUSTAFA ALKAN
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

REGAİP BOSTAN
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

MEHMET EMİN AŞIKKUTLU
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

SERKAN DEMİREL
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

MUHAMMED ŞEREF AKÇAY
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

SAMET KOCA
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

YUNUS FURKAN AKBAL
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

SÜLEYMAN RAGIP YAZICILAR
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

MUHAMMED FATİH EREN
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

NESLİHAN HOCAOĞLU
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

SENANUR ALBAYRAK UÇAR
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
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Yönetim Kurulu 
Kayseri’de Start Verdi

TGSP Yönetim Kurulu GSB Kayseri 
Kamp Merkezi’nde bir araya geldi. 

Genel Kurulun ardından belirlenen yeni 
yönetimin ilk toplantısı, TGSP Yönetim 

Kurulu Başkanı Ali Haydar Ustaosma-
noğlu başkanlığında buluşurken; 2022 
vizyonu belirleme, çalışma ve faaliyet-
lerde planlama yapılması ve istişareler 
üzerine şekillendi.
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İstanbul merkez toplantılarından uzak-
ta, kamp merkezinin sağladığı etkinlik-
ler de yönetim kurulu toplantısının bir 
parçası oldu ve yönetim kurulu üyeleri 
için konsantrasyon artırıcı bir zemin 
hazırlanmış oldu.

Kayseri Yönetim Toplantısı’na TGSP Yö-
netim Kurulu’nun yanı sıra Genel Mü-
dür, Genel Müdür Yardımcıları ve çalış-
ma arkadaşları da katıldı. 
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Geleceğin Liderleri 
4. Döneminde!

Yurt genelinde 21- 25 yaş aralığında-
ki gençlik liderliği potansiyeli taşıyan, 
gençlere yönelik proje ve eğitim prog-
ramlarının düzenlenmesini sağlayan; 
gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerini 
desteklemeye yönelik çalışmaları ya-
pan gençlerin liderlik ve rehberlik be-
cerilerini geliştirme amacıyla faaliyete 
koyduğumuz Gençlik Liderliği Eğitim 
Programı’nın (GLEP) dördüncü dönemi 
Yoğunlaştırılmış Kamp Eğitimi ile baş-
ladı.

11 ilde (Afyonkarahisar, Balıkesir, Ço-
rum, Düzce, Elazığ, Hatay, İstanbul, 

Kars, Mardin, Sivas, Trabzon) açılan 
eğitim programının Yoğunlaştırılmış 
Kamp Eğitimi Antalya’da gerçekleştiril-
di. 20-24 Şubat 2022 tarihleri arasında 
gerçekleştirilen bu eğitimde lider aday-
ları; Gençlik Liderliğinde Hikâye Anlatı-
cılığı, Sanat Atölyesi, Grup Kimliği Oluş-
turma, Grup Davranış Yönetme, Ders 
Sunum Planı Hazırlama, Etkili Sunum 
Becerileri, Gençlik Liderliğinde Drama 
Farkındalığı, Kişilik Yapılandırması ve 
Bir Gençlik Grubu Kurmak ve Sürdür-
mek isimli atölyelerden eğitim alarak 
Yoğunlaştırılmış Kamp Eğitimini ta-
mamladı.
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TGSP Yönetimi GLEP’te Gençlerle Buluştu
Yoğunlaştırılmış Kamp Eğitimi kapsa-
mında TGSP Yönetim Kurulu ve öncü 
isimler gençlerle sohbet etmek üzere 
bir araya getirildi. Yoğunlaştırılmış 
Kamp Eğitimini tamamlayan katılım-
cılar, Haziran ayının sonuna kadar 
staj, mentör oturumları ve seminerler 
ile takip eğitimleri sürecini tamamla-
yacak. Süreci başarı ile tamamlayan 

gençler ise sertifika almaya hak kaza-
nacak.

O zaman detaylı bilgi almak isteyenleri 
şuraya alalım: www.tgspliderlik.com

QR kodu telefonunuzun kamerasına okutarak www.
tgspliderlik.com adresine bağlanabilirsiniz. 
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Ülkemizin dört bir yanındaki STK’lar, 
kanaat önderleri ve gönüllülerle buluş-
mamıza vesile olan Anadolu Buluşma-
ları’nın finali Ankara’da yapıldı. 

Son 1 yıl içerisinde Çanakkale, Van, 
Kahramanmaraş, Erzurum ve Düz-
ce’de gerçekleşen buluşmalarda bölge 
STK’larımızla bir araya gelirken fikir 
paylaşımlarında bulunmuştuk. Baş-
kent Ankara’daki programla da 10. Ana-
dolu Buluşması geride kaldı ve ileri 

Bu Buluşmalarda
Anadolu’nun Mayası 
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yıllarda birlikte yapılacak projelerin ve 
sizlere ulaşacak güzel haberlerin temel-
leri atıldı.

Programda konuşan TGSP Yönetim 
Kurulu Başkanı Ali Haydar Ustaos-
manoğlu, TGSP’nin oluşturduğu “bir-

liktelik” örneğinden hareketle STK 
faaliyetlerinde bir arada iş yapma po-
tansiyelinin önemine vurgu yaparken; 
yıl içerisinde gerçekleşen faaliyetlere 
katılan tüm üye STK ve gönüllülere de 
teşekkürlerini iletti.
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Sen de Gel!
“Kan Dostum” 

Uzun yıllardır istikrarlı bir şekilde 
sürdürdüğümüz Kızılay Kan Bağışı 
Kampanyasına olan desteğimiz devam 
ediyor. TGSP Yönetim Kurulu, Genç 
Kızılay, Anadolu Öğrenci Birliği, Genç 
Birlik, Suffa Vakfı, Genç İhlas ve Genç-
Kon, kan bağışı kampanyasına destek 
vermek için Çapa Kan Merkezi’nde bir 
araya geldi.

“Kan Dostum” sloganı ile katıldığımız 
kampanya için konuşan TGSP Yönetim 
Kurulu Başkanı Ali Haydar Ustaosma-

noğlu, “Kıymetli STK Yöneticileri ve 
gönüllü arkadaşlarımız; malumunuz 
Kızılay’ımızda çok ciddi kan ihtiyacı-
mız var. Sizleri de üç kişiyle kan dostu 
olmaya davet ediyoruz” sözleri ile bir 
kişinin üç kişinin hayatının kurtul-
masına vesile olabileceğine değindi.

Ayrıca sosyal medya hesaplarımız ve 
buluşmalarımızda da Kan Dostum 
Kampanyasının önemini vurgular-
ken, üye STK’larımızı da bu önemli 
organizasyona davet ettik. 
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Geleceğin Liderlerinden Destek
TGSP Yönetim Kurulu Üyelerinin Kı-
zılay Kan Bağışı Kampanyasına çağrı-
sının ardından Gençlik Liderliği Eği-
tim Programı’ndan (GLEP) gençler de 
kampanyaya destek verdi. Adıyaman, 
Afyonkarahisar, Ağrı, Antalya, Düzce, 
Elazığ, Erzincan, İstanbul, Kahraman-
maraş, Mersin ve Trabzon illerinden 
gençlerimiz kan bağışında bulundu 

ve kan bağışının bir ihtiyaç olduğu bir 
kez daha vurgulandı.

Siz de www.kanver.org adresini ziya-
ret ederek gerek yok kan bağışı hak-
kında detaylı bilgi alabilir; kan verme 
noktalarını öğrenebilirsiniz. Bir kişi-
nin hayatının kurtulması binlerce iyi-
liği beraberinde getirir; Kan Dostum 
sen de gel!

QR kodu telefonunuzun kamerasına okutarak 
www.kanver.org adresine bağlanabilirsiniz. 
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Gençler 
Bizden Haber Beklesin!

Mehmet Selim Özdemir
İlim Yayma Cemiyeti

TGSP Genel Kurulu’yla birlikte siz 
de yönetimde yer alarak bu aile-
nin bir parçası oldunuz; öncelikle 
hayırlı olsun. Sizi tanımak ve İlim 
Yayma Cemiyeti’nde ne tür çalış-
malarda bulunduğunuzu öğren-
mek isteriz.

Teşekkür ederim, bizler için de TGSP 
için de hayırlı olmasını temenni ede-
rim. Bendeniz Mehmet Selim Özde-
mir. Esnaf ve zanaatkar bir baba ile 
ev hanımı bir annenin ilk evladıyım. 
İlk, orta ve yükseköğretim süreçlerim, 

çocukluğum ve gençliğim İstanbul’da 
geçti. Hâlâ İstanbul’da yaşıyorum. 
Kastamonu Çatalzeytinli’yim. Mar-
mara Üniversitesi Tarih Bölümü’nü 
bitirdikten sonra Milli Eğitim Bakan-
lığı bünyesinde 2 yıl Tarih Öğretmen-
liği yaptım. Daha sonra İlim Yayma 
Cemiyeti’nde çalışmaya başladım. Bir 
yıl yurt yöneticiliğinin ardından 2017 
yılı itibariyle İlim Yayma Cemiyeti 
Genel Merkezi’nde Eğitim Yöneticisi 
olarak görev yapmaktayım. Kurumda 
ulusal ve uluslararası öğrenci projele-
ri, kamp etkinlikleri, öğrenci kulüp/
topluluk faaliyetleri, yurt yönetici eği-
timi ve yine yurt yöneticileri için kül-
tür-sanat-teknoloji-tarih-psikoloji vb. 
alanlardaki eğitim ve etkinlik süreçle-
rini yürütüyorum.

Ulaşamadığımız Gençleri Çay İçme-
ye Bekliyoruz

İlim Yayma Cemiyeti’nde gençlerin 
içerisinde olduğu, onları çekecek 
ne tür çalışmalar var şu an? Bahse-
debilir misiniz?

Kimileri için “gençlik” deyince akan sular duruyor. Hayatının merkezinde; 
belki de kendi ömrünün en enerjik dönemlerinde gençlik namına faydalı 

olacak çalışmalarda gönüllü olan öncüler, TGSP’nin de hamurunu 
mayalıyor. Bu öncülerden birini; geçtiğimiz Genel Kurul’la TGSP’nin yeni 

yönetiminde vazife alan bir ismi, İlim Yayma Cemiyeti Genel Merkezi 
Tematik Eğitimler Yöneticisi Mehmet Selim Özdemir’i misafir ediyoruz 

sayfalarımızda. Bakalım gençlik ve TGSP üzerine neler konuşmuşuz.
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İlim Yayma Cemiyeti, eğitim ve genç-
lik çalışmaları için bazı odak alanlar 
belirlemiştir. Enerjisini ve kaynakla-
rını bu odak alanlar doğrultusunda 
kullanmaya itina göstermektedir. Ce-
miyet, gençler için ortaokuldan lisan-
süstü seviyesine kadar müfredatlı, öl-
çülebilir ve sürdürülebilir çalışmalar 
üzerinde yoğunlaşmaktadır. Şu an 
ortaokul ve lise gençliği için Marifet 
Okulu Projesi; üniversite gençliği için 
Anadolu Kariyer, İYEM Lisans Aka-
demi Programı, Refik, Keşif ve İnşa 
Projesi, Adil Akademi, Geleceğin Eği-
timcileri, Geleceğin Yöneticileri gibi 
mesleki ve akademik içerikli program-
lar yürütülmektedir. Bunlardan başka 
İlimler ve Sanatlar Merkezi (İSM) ve 
Fatih Sahn-ı Seman Eğitim Merkez-
lerinde ise İslami ilimler ve sosyal 
bilimler alanında daha uzun soluklu 
ihtisas programları yürütülmektedir. 
Ortaokul, lise, lisans ve daha üst ka-
demedeki gençler için yapılan prog-
ram/projelerdeki temel yaklaşımımız 
okulun ve üniversitenin tekrarı değil 
tamamlayıcısı olmaktır. Bu çalışma-
lar, az önce belirttiğim kademelerdeki 
gençleri merkeze alarak yurtlarımız, 
şube ve eğitim merkezlerimizde uygu-
lanmaktadır. 

Gençlerin okuyarak, gezerek, izleye-
rek, deneyimleyerek öğrenmesini, 
kendi kişiliğini tanımasını ve yetenek-
lerini keşfetmelerini önemsiyoruz. 
Ortaokul-lise gençliğinin temel ahla-
ki değerleri rol-model alacağı büyük-
lerinden görüp yaşayarak öğrenmesi 
hedeflenmektedir. Yükseköğretim 
gençlerinin şahsiyet kazanması, ahla-
ki normları içselleştirmesi ve iş haya-
tına hazırlanması hedeflenmektedir. 
Yapılan çalışmalarda gençleri aktif 
kılmak, gençlere sorumluluk vermek, 
projelerini hayata geçirmelerini sağ-
lamak, hayata dair umutlarını artır-
mak, ailesine-ülkesine faydalı birey-

ler olarak yetişmesine imkan sunmak 
istiyoruz. Yaptığımız çalışmalarla ula-
şamadığımız gençler muhakkak var-
dır. Onları da çay içmeye, muhabbet 
etmeye yurtlarımıza, eğitim ve genç-
lik merkezlerimize bekliyoruz. :)

Gençlik Liderliği Eğitim Programı 
TGSP’nin Marka Projesidir

TGSP’nin çalışmalarını ve projeleri 
nasıl değerlendiriyorsunuz? Heye-
canlanacağımız etkinlikler olacak 
mı?.. 

TGSP kuruluşundan itibaren kıymet-
li projelere ve yayınlara imza attı. Bu 
vesileyle yapılan çalışmalara katkı 
sağlayan gönüllü ve profesyonel arka-
daşlara emeklerinden dolayı teşekkür 
ediyorum. Gençlik Liderliği, Tercih 
Rehberliği, Türkiye Gençlik Zirvesi, 
Sosyal Mesaj vb. projeler gençler için 
istifade edilebilecek projelerdir. Özel-
likle Gençlik Liderliği Eğitimi Projesi 
TGSP’nin marka projelerinden biri 
olarak kabul edilebilir. Eğitim içeriği, 
uygulama süreçleri, eğitimci kadrosu 
ile nitelikli bir projedir. Gençlere bu 
projenin başvuru süreçlerini ve eği-
timlerini takip etmelerini tavsiye edi-
yorum. 

TGSP’nin üst çatı kuruluş olarak sa-
haya dair önemli bir katkısı da yayın 
çalışmalarıdır. Bülten, araştırma, ra-
porlar ile diğer STK’lara ve kurumlara 
fayda sağlayabilecek çalışmalara imza 
atmıştır. Özellikle Türkiye genelinde 
15-30 yaş aralığındaki gençlerle aile, 
kariyer, ekonomi, eğitim vb. alanlar-
daki sorulara cevaplar içeren “Tür-
kiye’nin Gençleri” araştırma serisini 
hem yetişkinlere hem gençlere dikkat-
le okumasını tavsiye ediyorum. Ulusal 
ve uluslararası düzeyde heyecanlana-
cağımız etkinlikler olacak diye ümit 
ediyorum. Gençler bizden haber bek-
lesin, bizi takip etsin :).
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Neslihan Hocaoğlu
Türkiye Diyanet Vakfı

TGSP yeni yönetimindeki göreviniz ha-
yırlı olsun. Bu ailenin bir parçası ola-
rak; sizi tanımak ve TDV’de ne tür ça-
lışmalarda bulunduğunuzu öğrenmek 
isteriz…

İlkokul sonrası hafızlık eğitimimin ardın-
dan İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakül-
tesinden mezun oldum. 2013 yılında Di-
yanet İşleri Başkanlığı’na Din Hizmetleri 
Uzmanı olarak atandım. Hafızlık Kur’an 
Kurslarında görev yaptıktan sonra kurum 
bünyesinde Gençlik ve Spor Bakanlığına 
bağlı KYK Yurtlarında Dini Danışmanlık 
ve Manevi Rehberlik görevim ile birçok 
gençle tanıştım. Onlarla ortak dili yaka-
lama noktasında davet ve üslubun öne-

mini bu süreçte kavradım. Birlikte sosyal 
sorumluluk projeleri, kültürel etkinlikler 
gerçekleştirdik. 

2019 yılında Türkiye Diyanet Vakfı İstan-
bul Vezneciler Gençlik Merkezi’nde ida-
reci olarak göreve başladım. Çevresinde 
birçok kampüs ve yurt olması dolayısıyla 
gençler tarafından rağbet gören bu me-
kanda birlikte el ele güzel projelere imza 
attık. Şu an görevime Ümraniye Müftü-
lüğünde devam ediyorum. Aynı zaman-
da “Dijital Dünyada Gençlerin Değişen 
Din Algısı” konulu tez çalışmam devam 
ediyor. TGSP ailesi ile çıktığımız bu yol-
da Türkiye Diyanet Vakfı’nı en iyi şekilde 
temsil edebilmeyi, diğer STK üyelerimizle 
istişare ve iş birliği içinde gelecek nesilleri 
şekillendirecek nitelikli çalışmalar ortaya 
koyabilmeyi arzu ediyorum.

Gençler için TDV’de neler var? Projeler-
den nasıl, hangi yollarla haberdar ola-
bilir ve gönüllülük çalışmalarına nasıl 
dahil olabilirler?

Vakfımız, Türkiye’de her düzeyde eğitim 
ve kültür kurumları açmanın yanı sıra 
bursluluk programları, yüksek öğretim 
öğrenci yurtları, yurt dışında açtığı ve 

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) malumunuz olduğu üzere gençlere yönelik din 
öğretimi çalışmalarında öncü kurumlarımızdan. Bu anlamda Din Hizmetleri 

Uzmanı Neslihan Hocaoğlu ile konuşarak hem kurumu tanıyarak gençlik üzerine 
sorular sormak hem de TGSP yeni yönetimindeki vazifesine hayırlı olsun demek 

istedik. Buyrun okumaya…

Gencimiz Yoksa
 Biz de Yokuz
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desteklediği okullar ile halen 40 bin öğ-
rencinin eğitim ve öğretimine katkı sağla-
maktadır. Ayrıca yurtdışında 112 ülkeden, 
burslu olarak Türkiye’de hafızlık eğitimi, 
İmam Hatip Liseleri, İlahiyat Fakültele-
ri, Yüksek Lisans ve doktora alanlarında 
eğitim görmek üzere 1000 öğrenci kabul 
ederek, din eğitimi imkânı sunuyor.

Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (TDV KA-
GEM) genel ve özel gruplara akademik, 
kültürel ve sosyal çalışmalar gerçekleşti-
riyor. Bunun yanında vakfımız ulusal ve 
uluslararası proje ve faaliyetlerine gönül-
lülerin katılımı artırmak için 2020 yılında 
Gönüllü Koordinatörlüğü birimi oluştur-
muştur. Gençlere yönelik İnsani Yardım, 
Eğitim, Kültür-Sanat, Sosyal Sorumluluk, 
Çevre ve Canlıları Koruma, Sosyal Medya 
Gönüllülüğü gibi aktif gönüllülük faali-
yetlerimiz bulunmaktadır. “Hayata Köprü 
Sanat”, “Unutursan Yetim Kalır”, “İlmek 
İlmek İyilik” bu projelerden birkaçı. Her 
yıl belirli bir tema çerçevesinde gençlik 
kuruluşlarını bir araya getirmek amacıyla 
gerçekleştirilen TDV Gençlik Fuarımızda 
pek çok yazar, akademisyen ve sanatçı-
nın katılımıyla imza günleri, söyleşiler ve 
konserlere ev sahipliği yapıyor. Gönüllü-
lük projelerimize destek vermek isteyen 
gençlerimiz Türkiye Diyanet Vakfı web 
sayfasından Gönüllü Formu’nu doldura-
rak vakfımıza iletebilir, bulundukları il/
ilçe müftülüklerinden TDV Gençlik Kolla-
rı hakkında detaylı bilgi edinebilirler. 

Din Hizmetleri Uzmanı olmanız dola-
yısıyla uzmanına danışılacak bir soru 
soralım. Sizce gençlik ve din ilişkisinde 
ülkemizdeki STK’lara ne gibi görevler 
düşüyor?

Din bireylere bu dünyanın zorluklarına 
karşı kendilerini koruyan içsel ve dışsal 
manevi bir destek sağlar. Ben bunu daha 
çok Darülaceze ziyaretlerimde gözlemle-
dim. Kayışdağı Darülaceze’de Çınar sitesi 
var. Demans ve Alzheimer hastalarının 

yaşamını sürdürdüğü bir yer. Din görevli-
si olarak yaptığım ziyaretlerde hastaların 
“Adımı bilmiyorum ama sana sübhane-
keyi okuyayım mı?”, “Bugün oruçluyum 
kimse bana bir şey yediremez” gibi ifade-
leri dinin onların ruhsal direnme gücünü 
artırdığı, bir moral ve motivasyon kaynağı 
olduğunu gösterdi bana. Hayatın her dö-
neminde bu böyle.

İslam Hareketi 
Bir Gençlik Hareketidir

Gençlik kimlik inşası için ilk adımların 
atıldığı, ömür sermayemizin en önemli 
kazanımlarını biriktirdiğimiz, iç ve dış 
dünyamızda gel-gitler yaşadığımız bir 
dönem. Gençler dini inanç ve değerleri 
bilinçli keşfetmek adına sorgular ve bu 
manevi destek onların duygu ve düşün-
celerini, davranışlarını, yaşam tarzını, 
dünya görüşünü belirler. İslam hareke-
ti, ümmet hareketi bir gençlik hareketi-
dir. Gencimiz yoksa biz de yokuz. Belki 
geleceğin en önemli insanlarına doku-
nacağız. Bizler gerekirse ağzımızı dahi 
oynatmadan İslam’a çağıran karakterler 
olmalıyız. Burada gençliğe hitap eden si-
vil toplum kuruluşlarına büyük görevler 
düşüyor. Gençlerin sosyo-kültürel geli-
şimlerine katkı sağlarken, barınma, staj 
ve iş imkanlarına kavuştururken dinine 
riâyetkar, insanî vasıflara hâiz olmasın-
da gereken rehberliği sunmamız gerekir. 
STK’lar topluma yönelik çalışmalarıyla 
dinin ahlaki öğretilerinin pratiğe dökü-
lebileceği eşsiz bir fırsat olması yanında 
birlikte iş yapabilme becerilerini geliştir-
mesi, maddi karşılık beklemeden iyiliği 
çoğaltma çabasında kişiliği geliştirmesi 
bakımından adeta bir eğitim merkezi hü-
viyetindedir. Bize düşen görev her neslin 
tasavvur ve beklentilerini dikkate alarak 
onlarla yeryüzünde iyiliğin çoğalmasına 
katkıda bulunmaktır.
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Cemil Nazlı
Siyer Vakfı

Öncelikle hem sizi tanımak hem de kı-
saca Siyer Vakfı’nı sormak isteriz… 

Siyer Vakfı, hayali 90’lı yıllara kadar uza-
nan bir rüyanın gerçeğe dönmüş hâli... 
Hamd olsun 2020 yılından bu yana Siyer 
Vakfı; Sevgili Peygamberimizin (sav) ör-
neklik, rehberlik ve mesajlarının bugü-
nün diline taşımaya gayret eden bir ku-
rumdur.

Vakfımızda sosyal, akademik, yayın, öğ-
renci çalışmalarının yanı sıra kültür-sa-
nat alanında da önemli projeler hayata 
geçirildi. Amacımız sevgili Peygamberi-
mizin (sav) güzel ahlak ve örnekliğini bul-
duğumuz tüm imkanlarla dünyaya duyu-
rabilmek.

Bendeniz de bu güzel yürüyüşün en ba-
şından bu yana Muhammed Emin Yıl-

dırım Hocam ile beraberim. Vakfımızın 
kültür-sanat, eğitim ve tüm icra heyetleri 
üyeliği ile kurumsal iletişim ve genel sek-
reterlik vazifesini de icra etmeye gayret 
ediyorum.

“Fidan Sanat Vakfı’nı Kurduk”

Siyer Vakfı’nda çok özel projeler oldu-
ğunu biliyoruz. Peki bu projelerin deva-
mı var mı? Özellikle gençleri heyecan-
landıracak ne tür projeler olacak?

5 ana alan içerisinden özellikle eğitim ala-
nında Çağın Mus’abları- Çağın Esmaları 
diye adlandırdığımız, 3 farklı alanda öz-
gün-örgün ve yaygın olmak üzere projeler 
devam etmekte.

Çağımızın önemli iş sektörlerinden de sa-
yabileceğimiz medya-iletişim-sinema-TV 
alanına hitap eden Hassan B. Sabit Sine-
ma Akademisi ve Âlemlere Rahmet Kısa 
Film Festivali gençlerin oldukça ilgisini 
çekmekte. Bu tarz sanatsal faaliyetle-
ri daha derinlikli ve nitelikli bir şekilde 
hayata geçirebilmek için de 2021 yılında 
Fidan Sanat Vakfı’nı kurmuş olduk. Kül-
tür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üze-
re birçok kamu ve özel kurum ile ortak 
projeler gerçekleştirmekteyiz. Amacımız 
gençlerimize bu alanda ücretsiz eğitimler 
vermek ve sektöre kazandırmak.

TGSP üye kurumlarını ve temsilcilerini tanımaya devam ediyoruz. Misafirimiz 
Siyer Vakfı ve vakfın birçok alandaki çalışmalarında ismini duyduğumuz Siyer 

Vakfı Genel Sekreteri Cemil Nazlı. Buyrun okumaya…

Amacımız O’nun (sav) Örnekliğini 
Dünyaya Duyurabilmek
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Sizi de
Bekliyoruz

TGSP merkezi dönemsel organizas-
yonlar ve ziyaretlerle yine samimi 
buluşmalara olanak sağladı. Kurum 
ziyaretlerinde çok kıymetli misafir-
leri ağırlarken, kurum olarak üye 

STK’larımız başta olmak üzere yaptı-
ğımız çeşitli ziyaretlerde de birlik ve 
beraberlik sağlandı, güzel istişareler-
le gençlik çalışmaları için planlama-
lar yapıldı.
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Yıl içerisinde birçok TV ve radyo prog-
ramı, dijital yayın ve çeşitli röportaj-
larla gerek projelerimizi gerekse ülke-
miz gençliği adına ürettiğimiz fikirleri 

paylaştık. Dahası ve proje/etkinliklerin 
detaylı bilgisi için sizleri TGSP ofisimi-
ze veya www.tgsp.org.tr adresine bekli-
yoruz.

Medyaya
Yansıyanlar

QR kodu telefonunuzun kamerasına okutarak www.tgsp.org.tr adresine bağlanabilirsiniz. 
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Türk Telekom evde internet abonelerine 

Damga vergisi alınır. Kampanya aylık ücreti ilk Türk Telekom İnternet faturanıza yansıtılacak, ürünü iptal ettirmediğiniz süre boyunca her ay Türk Telekom İnternet faturanıza yansıtılmaya devam 
edecektir. İhlal halinde, içinde bulunulan ayın ilk gününden ürünün iptal edildiği güne kadar olan dönem baz alınarak cayma bedeli faturalandırılır. İşletmeci her zaman kampanya koşullarında 
değişiklik yapma hakkına sahiptir. Ayrıntılar: www.turktelekom.com.tr

3 cihaz için
virüs koruması 
tek pakette

89 
 TL/AY7,

Dijital güvenliğiniz için 
Türk Telekom yanınızda
Çevrim içi gezinme, bankacılık ve alışveriş işlemlerinizi 
McAfee Total Protection ile güvenle yapabilirsiniz.


