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Yürümeye Değil;
Koşmaya Devam

TGSP olarak üçüncüsünü yayımladığı-
mız bültenimizden herkese merhaba. 

Bu çalışmayı bir bülten formatından 
ziyade; bir dergi gibi hazırlayarak hem 
özgün içeriklere hem de TGSP’ye üye 
STK’larımızın haberlerine yer vermeye 
devam ediyoruz.

TGSP olarak, 2020 yılı Covid-19 salgını-
nın gölgesinde devam ederken, süreci 
bahane gösterip tembelliğe, boş durma-
ya ve kepenkleri indirmeye asla niyeti-
miz yok. Bu anlamda da STK’larımızın 
gelişimi ve kapasitelerinin artışı için ça-
lışmalarımıza “yeni normal” şartlarına 
göre devam ediyoruz.

Gençlik Liderliği Eğitimi Projesi (GLEP), 
TVNET’te üye STK’larımız ile yaptığı-
mız Sosyal Mesaj programı, ilkini 2018 
yılında gerçekleştirdiğimiz “Türkiye 
Gençlik Zirvesi’nin (TGZ)” ikincisi, 
10. Üye Buluşmamız, 4. Anadolu Bu-
luşmamız ve yine çok önemsediğimiz 
bir projemiz olan STK Mükemmeliyet 
Merkezi sizlere şimdilik vereceğimiz 
güzel haberlerimizden yalnızca birkaçı-
nı oluşturuyor.

Ülkemizin dünya siyasetindeki amansız 
mücadelesi ve gençlerimizde her geçen 
gün artan gelecek kaygısı, ne kadar bü-
yük bir sorumluluk sahibi olduğumuzu 
ve hiç durmadan çalışmamız, üretme-
miz gerektiğini gösteriyor. 

O zaman yürümeye değil; koşmaya de-
vam diyelim. Yeni sayımızda tekrar gö-
rüşmek üzere bizleri ‘’İSTİKAMET ÜZE-
RE’’ yaratan Rabbimize emanet olun.

Ömer Faruk TerziÖmer Faruk Terzi
TGSP YÖNETİM KURULU BAŞKANI



Tercih Rehberliği Ile
Gençler Bir Bilene Danıştı!

Üniversite tercihini yapacak gençler ile 
halihazırda üniversite öğrenimine devam 
eden yahut yakın zaman önce mezun ol-
muş gençleri bir araya getiren ve kâr etme 
amacı gütmeyen bir platform olan “Tercih 
Rehberliği” projemiz meyvelerini verdi.

“Bir Bilene Danış” mottosuyla 178 farklı 
üniversiteden 204 farklı bölümde öğren-
ci olan gönüllü, Outbond IVR sistemi ile 3 
aşamalı oryantasyon eğitimi aldı ve 2378’i 
aktif rehber oldu.

192 farklı üniversite ve 218 farklı bölüm 
hakkında bilgi talebinin geldiği projede, 
2800’den fazla aday ile 5100’den fazla 
görüşme yapıldı, yüzde 98 memnuniyet 
oranına ulaşıldı.

Ayrıca “Yurt Rehberi” projesi ile de 14 pay-
daş kurumun 76 ildeki 485 yurt ve 65 öğ-
renci evi hakkında bilgi verildi. Şimdi bir 

de bazı gençlerin proje hakkındaki görüş-
lerine bakalım:

(KVKK kapsamında öğrencilerin soy isim-
leri ve fotoğrafları paylaşılmamıştır.)

Tanımadığı Birine Vakit Ayıran 
Insanlar

Abdurrahman D.

Projeyi çok faydalı buldum. Bu zamanda 
karşılıksız iyilik yapan; hiçbir neden yok-
ken tanımadığı birilerine vakit ayıran in-
sanlar olduğunu bilmek çok güzel…

Tüm Soru Işaretleri Netleşti
Yağmur D.

Tercih Rehberliği’ni çok yararlı buldum. 
Tesadüf eseri Instagram’da denk gelmiş-
tim. Böylesine yararlı bir şeyin çok bilin-
memesi büyük bir kayıp… Kafam çok ka-
rışıktı ve tüm soru işaretleri netleşti. Çok 
teşekkür ederim.

Neler  Oldu?Neler  Oldu?
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Bayıldım Bu Uygulamaya
Şeyma B.

Projeyi çok faydalı buldum 
ve herkesle paylaştım. Bayıl-
dım bu uygulamaya… Ka-
famdaki soru işaretleri azal-
dı, teşekkürler.

Rehberim Çok Tatlı Bir 
Insandı

Büşra B.

Kesinlikle tavsiye ediyorum. 
Rehberim çok tatlı bir in-
sandı, aşırı yardımcı oldu. 

Her şey çok ayrıntılı ve düz-
gün bir şekilde cevap verdi. 
Teşekkür ederim herkese.

Arkadaşlarıma Tavsiye 
Edeceğim

Talha T.

Kesinlikle harika bir proje 
ve yardımcı olan her reh-
ber beni çok motive etti. Bu 
projeyi oluşturan herkese 
çok teşekkür ederim. Arka-
daşlarıma kesinlikle tavsiye 
edeceğim.

Artık Sudan’da 
Bir “Türk Köyü” Var
Geçtiğimiz yıl Sudan’da ya-
şanan sel felaketinin ardın-
dan ülkemizdeki STK’ların 
girişimiyle temelleri atılan 
Türk Köyü, selzedeler için 
yepyeni bir yaşam alanı 
olarak açıldı.

Başkent Hartum’un Ceyli 
bölgesinin Ebu Salah kö-
yünde yerel mimariye uy-
gun inşa edilen 100 konut, 
Türkiye’nin Hartum Bü-
yükelçisi İrfan Neziroğlu, 
Türk Kızılay Genel Müdürü 
İbrahim Altan, Sudan Kı-
zılayı Genel Sekreteri Afaf 
Ahmed Yahya’nın katıldığı 
törenle hak sahibi Sudanlı-
lara verildi.

Bildiğiniz üzere 2019’da İs-
lam Dünyası Sivil Toplum 
Kuruluşları Birliği (İDSB) 
İnsani Yardım Platformu 
üyesi 20’nin üzerinde STK, 

“Sudan’ın Yaralarını Birlik-

te Saralım” sloganıyla bir 
yardım kampanyası başlat-
mıştı. Ayrıca Türkiye Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan imzasıyla geçen 
yıl ekim ayında Resmi Ga-
zete’de yayımlanan kararla 
da AFAD koordinasyonun-
da insani yardım kampan-
yası başlatılmıştı.

“Bir Bilene 
Danış” 
mottosuyla 
178 farklı 
üniversiteden 
204 farklı 
bölümde 
öğrenci olan 
gönüllü, 
Outbond 
IVR sistemi 
ile 3 aşamalı 
oryantasyon 
eğitimi aldı 
ve 2378’i aktif 
rehber oldu.

“
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Geleceğin Liderleri Nerede?
CEVAP:

Gençlik Liderliği Eğitimi 

Projesi’nde!

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) desteği 
ile gerçekleşen projenin il ayağı tamam-
landı. 250 gönüllü, gençlik liderliği için 
kampa alındı ve eğitim süreçlerini ta-
mamladı. Sırada projenin diğer aşama-
ları var. Bu sayımızda hem proke koor-

dinatörü Doç. Dr. Yusuf Alpaydın hem 
de GSB Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ha-
lis Yunus Ersöz ile konuşarak detaylıca 
GLEP’ten bahsedeceğiz. O zaman başla-
yalım, öncelikle GLEP’in gerekliliğini ve 
nasıl ortaya çıktığını konuşalım.

Programın Gerekçesi
Sosyal organizasyonların gençliğe eriş-
me, gençlerin yaşamlarına dokunma ve 
sahip olduğu değerleri gençlere aktar-
mada yaşadıkları sorunlar analiz edil-
diğinde kurumların ‘gençliğin dilini 
yakalayamama’ tespiti ön plana çıkmış-
tır. Bu tespitin doğruluk payı olmakla 
birlikte, iyi organize edilen gençlik faa-
liyetlerinde ‘dil’ sorununun ikinci plan 
düştüğü ve nitelikli bir katılımın, per-
formansın ve gelişimin mümkün oldu-
ğu da görülmektedir. Buradan hareketle 
gençliğe erişim sorununun daha büyük 
kısmının gençliğe yönelik faaliyetlerin 
yönetiminde olduğu ortaya çıkmakta-

dır. Yani, gençliğe yönelik kullanılan 
dil, üslup ve mesajın içeriğinden ziyade 
gençlik çalışmalarının yönetiminde-
ki zafiyetler (gençlik liderlerini motive 
etme, uygun ortamlar oluşturma, iz-
leme ölçme değerlendirme) ve gençlik 
liderlerinde yetersiz kalan liderlik bece-
rileri (organizasyon, ekip yönetme vb.) 
ve pedagojik beceriler (eğitim tarzları, 
rehberlik ve yönlendirme gibi) çalış-
maların etkililiği ve sürdürülebilirliğini 
olumsuz etkilemektedir. Bu program bu 
alandaki sorunların çözülmesine katkı 
sağlamak ve gençlik liderliğinin geliş-
tirmek amacıyla hayata geçirilmektedir.

Programın Amacı
Programın amacı, 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 yapan 
gençlerin liderlik ve rehberlik becerile-
rini geliştirmektir.

TGSP yepyeni ve uzun soluklu bir projenin startını verdi: 
Gençlik Liderliği Eğitimi Projesi (GELP)
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Programın Hedef Kitlesi
Program gençlik STK’ları, GSB ve ye-
rel yönetimlere bağlı gençlik ve eği-
tim merkezleri, KYK yurtları, diyanet 
yaz kursları, gibi farklı mecralarda 

milli manevi değerleri merkeze alan 
gençlik çalışmalarında gençlik grup-
larına liderlik yapan/yapacak olan 
gençlerdir.

Programın Eğitim Öğretim Yaklaşımı
Uygun kişilik özelliklerine sahip olma, 
gerekli tutum, değer ve becerilere sahip 
olmayı gerektirmesi bakımından lider-
lik, çok yönlü bir eğitimsel strateji ve 
uzun bir eğitim süreci gerektirmektedir. 

Program, katılımcıları liderlik ve 
rehberliğe hazırlamada; 

Zihinsel ve manevi-duygusal hazır-
lık bakımından seminerler, kitap, film 
okumaları ve analizler, Pratik becerile-
rin kazandırılması amacıyla da yaparak 
yaşayarak öğrenme yaklaşımı ile tasar-
lanan atölyeler, proje görevleri vb. uygu-

lamalı eğitimler şeklinde hizmet öncesi 
ve işbaşı eğitimlerini kapsamaktadır.

Programın Kazanımları
Programı hak kazanan katılımcılar li-
derlik ve organizasyon, pedagojik be-
ceriler ileri düzey eğitimlerini tamam-
layarak dört aylık staj süreci boyunca 
mentörlük desteği alma fırsatına sahip 
olacaklardır. Programı tamamlayan ka-
tılımcılar projenin paydaş kurumların-

da gençlik çalışmaları alanında istih-
dam önceliğine sahip olabileceklerdir. 

Sertifika Takdimi

Programı başarıyla tamamlayan katı-
lımcılara TGSP ve GSB tarafından Genç-
lik Çalışanı Sertifikası verilecektir.
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En Önemli Unsur!
Doç. Dr. Yusuf Alpaydın

Gençlik Liderliği Eğitimi Projesi Koordinatörü

TGSP Gençlik Liderliği Eğitimi Pro-
jesi nasıl ortaya çıktı ve neler hedef-
liyorsunuz?

Gençlik liderliği eğitim programı 
TGSP’nin misyonunu yerine getirme-
si açısından önem verdiği bir çalışma. 
TGSP’nin gayelerinden biri gençlik ala-
nında çalışan sivil toplum kuruluşları-
nın kurumsal kapasitesini geliştirmek.  
Kurumsal kapasitenin en önemli un-

suru ise tabii ki nitelikli insan kaynağı. 
TGSP’nin üyesi olan kuruluşlara nasıl 
destek verebileceğine ilişkin planlama 
toplantılarında öne çıkan başlıklardan 
biri de gençlik STK’ların da hedef kitlele-
re ulaşmada aracılık eden gençlik lider-
lerinin vasıflarını yükseltmeye yönelik 
faaliyetler oldu. 

Bu hedefe yönelik olarak bir ekiple bir-
likte yaklaşık bir yıl süren bir araştırma 
hazırlık süreci geçirdik.  Gençlik kuru-
luşlarında gençlerle muhatap olan lider-
ler rehberlerin ne tür eğitimlere ihtiyaç 
duyacağı, bu eğitimin nasıl bir sistemde 
verilmesi gerektiği konusunda araştır-
malar ve görüşmeler yaptık. Neticesinde 
bu eğitim programını hazırlamış olduk. 
Önümüzdeki yıllar içerisinde gençlerle 
ilgilenen onlara liderlik ve rehberlik ya-
pan binlerce gönüllü lidere bu eğitimleri 
vermiş olmayı planlıyoruz.

“Çekirdek Eğitim Modeli”

Bu eğitimin en özgün tarafı hem eği-
timlerin atölyeler şeklinde uygulamalı 

Insan,

TGSP’nin STK’ların kurumsal kapasitelerini geliştirmenin yanında; gençlerin 
de kapasitelerini, gelişimlerini yükseltmek gibi bir amacı var. Bu doğrultuda 

şimdiye dek birçok projeni yapıldığını, geleceğe yönelik güzel adımlar atıldığını 
görüyoruz. Doç. Dr. Yusuf Alpaydın’ın koordinatörlüğünde gerçekleşen ve 

hâlâ devam eden “Gençlik Liderliği Eğitimi Projesi (GLEP)” de bunlardan biri. 
Kendisiyle hem GLEP’i hem de gençliğe dair meseleleri konuştuk.
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Bu çalışma 
insan 
kaynakları 
boyutunu 
geliştirmeyi 
amaçlıyor 
ki eğitsel 
çalışmalarda 
insan en 
önemli 
unsur.

“

olması, hem de içerisinde 
staj ve mentörlük gibi ka-
tılımcıların gerçek dene-
yimler edineceği ve dene-
yimleri hakkında nitelikli 
geri bildirim alabilecek-
leri bir yöntemin takip 
edilmiş olmasıdır. Ayrıca 
bu eğitimde çekirdek eği-
tim ve ona eklenebilecek 
küçük eğitimlerin olduğu 
modüler bir yapı tercih 
ettik. Yani çekirdek eğitim 
farklı türdeki kurumlarda 
farklı hedef kitlelere yöne-
lik gençlik çalışmalarında 
gereken temel becerile-
ri kapsıyor. Özel ihtiyacı 
ve sorunları olan gençlik 
gruplarına liderlik yap-
mak istediğinizde o gruba 
yönelik olarak kısa ek eği-
timler almanız gerekiyor. 

Şu an ne aşamadayız? 
Devam niteliğinde olan 
veya planladığınız çalış-
malar var mı?

Şu anda 7 farklı şehirden 
22-25 yaş aralığında 250 

kişilik lider adayı ile staj 
ve takip eğitimleri aşama-
sındayız. Bu yılın Nisan 
ve Mayıs aylarında eğitim 
için kurumların önerdiği 
1000 adayın başvuruları-
nı aldık. Bu arkadaşları-
mıza bazı testler uygula-
dık, mülakatlar yaptık ve 
250 kişiyi eğitime kabul 
ettik. Ağustos ayında İs-
tanbul Sabahattin Zaim 
Üniversitesi’nde bir hafta-
lık yoğunlaştırılmış eğiti-
mimizi gerçekleştirdik. Bir 
anlamda teorik eğitimi 
burada vermiş olduk. Te-
orik derken yanlış anlaşıl-
masın, oldukça etkileşim-
li ve deneyime dayanan 
metotlarla bu eğitimi ver-
miş olduk. 

Şimdi 250 gençlik lideri 
adayı, kendi bulundukla-
rı şehirlerde kendi genç-
lik gruplarını kurdular ve 
gruplarına yönelik bir dö-
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nem boyunca bazı eğitimler ve etkin-
likler gerçekleştirecekler. Bu esnada 
gençlik liderliği ve rehberliği konusun-
da okumalar yapmaya, seminerler al-
maya devam edecekler. Daha da önem-
lisi gençlik çalışmalarında deneyimli 
uzmanlardan mentörlük desteği ala-
caklar. Mentörlük esnasında hem diğer 
adayların deneyimlerini dinleyecekler 
hem de karşılaştıkları sorunlar konu-
sunda mentörden tavsiyeler alacaklar. 

İlk grubumuzun eğitimi güz dönemi 
sonunda tamamlanmış olacak. Stajları-
nı başarıyla tamamlayanlar gençlik ça-
lışanı sertifikası alacaklar ve çeşitli ku-
rumlarda istihdam öncelikleri olacak. 

Bahar döneminde de yeni bir grubun 
eğitimine başlamayı planlıyoruz. Ba-
har döneminde eğitime katılacak kişi-
ler için yeni başvuruları da önümüz-
deki aylarda alacağız inşallah. Yani bu 
proje bir liderlik akademisi olarak bü-
yüyerek zenginleşerek devam edecek 
diye umuyoruz. 

GLEP’ten hareketle soruyorum; 
Türkiye’de gençlere erişim nokta-
sında bir problem söz konusu mu 
sizce?

Evet kesinlikle. Bu durum zaten TGSP 
ya da başka kurumların araştırmaların-
da da ortaya çıkıyor. STK’ların gençliğe 

erişimi çok yetersiz. Biz bunun temel 
sebebinin kurumsal kapasitenin yeter-
sizliği olduğunu düşünüyoruz. Kurum-
sal kapasitenin temelde üç boyutu var. 
Yönetim-organizasyon yapısı, insan kay-
nakları ve maddi (mekân, finans, tekno-
lojik araçlar vb.) kaynaklar. Bu çalışma 
insan kaynakları boyutunu geliştirmeyi 
amaçlıyor ki eğitsel çalışmalarda insan 
en önemli unsur.

Iyi Yönetim Çözüm Olacaktır

Konuyu şöyle somutlaştıralım. Görebil-
diğimiz kadarıyla aslında birçok genç 
STK’larla bir temas kuruyor, fakat bu 
teması sürekli hale getiremiyor kurum-
lar. Başlayan gençlerin çoğu çalışmala-
ra devam etmiyor. Sürdürülebilirlik çok 
düşük. Bugüne kadar bunun temel se-
bebinin gençliğin dilini yakalayamamak 
olduğu düşünüldü. Halbuki meseleyi 
derinlikli bir şekilde analiz ettiğimizde 
daha önemli sorunun gençlik liderleri-
nin ve kurumun yönetim organizasyon 
kapasitesindeki sorunlar olduğunu gör-
dük. Yani gençlerle hangi etkinlikleri 
yaptığınız hangi mesajı verdiğinizden zi-
yade bunu etkili bir organizasyonla verip 
vermemeniz daha önemli. Hem kurum-
lar hem de gençlik rehberleri süreçleri 
iyi yönetirse erişim ve sürdürülebilirlik 
sorunu önemli ölçüde azalacaktır. 
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Fikir Sizden, Uygulama Sizden!
Prof. Dr. Halis Yunus Ersöz

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı

Gençler; 

Efendim, GSB hem gençlik liderliği 
hem de liderlik eğitimi projelerini 
uzun yıllardır yapıyor ve sürdürüyor. 
Bu hususu önemsemenizin ve des-
teklemenizin temel nedeni nedir?

Öncelikle gençliğin bir ülkenin geleceği 
ve en önemli kaynağı olduğunu, gücü 
olduğunu ifade etmek isterim. Ülke-
mizin geçmişi, medeniyet birikimi ile 
bulunduğu coğrafya ve coğrafyanın ge-
tirdiği zorluklar dikkate alındığında ise 
yetkin bir gençliğe, lider niteliklere haiz 

bir gençliğe sahip olmanın önemi çok 
daha fazla artmaktadır.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın temel gö-
revi ise gençlerin ruhi, bedeni ve fikri 
gelişimleri için imkânlarını artırma, 
kişisel ve sosyal gelişimlerini destekle-
yici politikaları hayata geçirme, kendi 
potansiyellerini gerçekleştirebilmele-
rine imkân sağlama, karar alma ve uy-
gulama süreçleri ile sosyal hayatın her 
alanına etkin katılımlarını sağlamak 
olarak sıralanabilir. Bu noktada liderlik 
konusu ise ayrı bir öneme sahip. Çün-
kü liderlik temelinde fayda sağlamayı 
barındırmaktadır. Liderlik bir topluma 
veya organizasyona fayda sağlama, de-
ğişimi yönetebilme, çevresindekileri bir 
ideal ve hedef etrafında birleştirebilme 
ve yönlendirebilme demektir. Liderlik 
kavramı sadece iş hayatıyla sınırlı de-
ğildir. Aile ve toplum yaşamında, sos-
yal ilişkilerimizde liderlik becerilerine 
sahip olmak önemlidir. Gencin kendi 
hayatını etkin bir şeklide yönetebilmesi 
için bu liderlik becerilerin sahip olma-
lıdır. Karar almadan, sosyal ilişkilere; 
iletişimden katılıma kadar birçok bece-

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), gençlik liderliği ve gençlik liderliği eğitimi 
faaliyetleri sürdürüp; gençlerin lider oldukları atmosferler oluşturmaya 

çalışıyor. Aynı zamanda TGSP’nin yürüttüğü Gençlik Liderliği Eğitimi Projesi de 
bu güzel düşüncelere eklenen, GSB’nin desteklediği bir proje olarak karşımıza 

çıkmakta. Hem bu projeyi hem de genel olarak GSB’nin gençlikle alakalı 
tutumlarını GSB Bakan Yardımcısı sayın Prof. Dr. Halis Yunus Ersöz ile konuştuk 

ve sorularımıza cevaplar aradık.
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ri liderlik eğitimleri ile veri-
lebilmektedir.

Bu bağlamda gençlik mer-
kezlerimizdeki gençlik li-
derliği sistemi gençlerimi-
ze öncülük edebilecek bir 
kadroyu tesis etmek ama-
cıyla oluşturulurken lider-
lik eğitiminin daha geniş 
kitlelere verilerek gençle-
rin güçlendirilmesi hedef-
lenmektedir. 

Yeni Liderlerin Yetişme-
sine Imkân Sağlayacak

Yine GSB desteğiyle ger-
çekleşen Gençlik Liderli-
ği Eğitimi Projesi gençler 
için çok önemli bir imkân 
sunuyor. Bu projeden 
bahsedebilir misiniz bi-
raz? Nasıl gelişti süreç?

GSB’nin sadece kendi pro-
jelerini dışında; STK’lara da 
olanaklar sağlayarak fark-
lı sesteki projelerin hayata 
geçmesine olanak sağlayan 
bir yapısı var. 

Aslında bu durum tüm 
devlet kurumlarımız için 
geçerli. STK’lar bu ülkenin 
temel dinamiklerinden ve 
saha tecrübesini yansıtma-

ları açısından gençlere olan 
etkileri de oldukça önemli.

Bu doğrultuda gençlik ça-
lışmaları için bir çatı ku-
ruluş olan Türkiye Gençlik 
STK’ları Platformu (TGSP) 
desteklediği ve geliştirdiği 
projelerle gençlerin seve-
ceği ve istifade edeceği iş-
ler yapmaya gayret ediyor. 
Bunu görüyor ve destekli-
yoruz. Gençlik Liderliği Eği-
timi Projesi de bu anlamda 
hem desteklediğimiz hem 
de gençlik liderliği tecrü-
bemizi paylaştığımız bir ça-
lışma oldu. 22-25 yaş aralı-
ğındaki 250 gencin liderlik 
eğitimi aldığı bu proje; ina-
nıyoruz ki uzun vadede nice 
yeni liderlerin yetişmesine 
de imkân sağlayacak.

GSB Türkiye’deki genç-
lere ulaşma ve kucakla-
mada ne durumda siz-
ce? Gençlik merkezleri, 
kamplar ve dahası için 
gençlere nasıl bir daveti-
niz var?

Öncelikle gençlikle ilgili 
tüm politika ve yaklaşım-
ları genç odaklı ve gençleri 
merkeze alarak, gençlerle 
birlikte onların beklenti-

Biz gençlik 
bakanlığıyız ve 
bu bakanlığın 
merkezinde 
genç odaklı 
olmak, genç 
düşünmek, 
gençliğin 
beklentilerini 
karşılamak var.

“
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lerine uygun bir biçimde belirlemeye 
yönelik bir anlayış içinde olduğumuzu 
ifade etmeliyim. Biz gençlik bakanlığı-
yız ve bu bakanlığın merkezinde genç 
odaklı olmak, genç düşünmek, gençli-
ğin beklentilerini karşılamak var.

İkinci temel yaklaşımımız ise hizmetle-
rimizi ve tesislerimizi gençlerin serbest-
çe düşündükleri faaliyet ve etkinlikleri 
gerçekleştirebilecekleri ortamlar olarak 
hazır bulundurmaktır. Diğer bir deyişle 
gençlerin tasarladığı etkinliklerin haya-
ta geçirilmesine yönelik gerekli altyapı 
ve lojistik imkânların sağlanmasıdır. 
Öyle ki, gençlik merkezlerinde kurulan 
Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Kulübü, 
Güzel Sanatlar Kulübü, Bilim ve Tekno-
loji Kulübü, Sağlıklı Yaşam ve Spor Ku-
lübü ve Gönüllülük Kulübü ile de genç-
ler bu merkezlerde kulüp faaliyetlerini 
bizzat kendileri yerine getirmektedirler.

“Düşün, Tasarla, Uygula”

Gençlik merkezleri ve gençlik kampla-
rında faaliyetlerimiz bu anlayışla tasar-
lanıp doğrudan hizmetler sunulmakta 
iken; gençlik projeleri destek programı 
ile gençler ve gençlik alanında çalışma 
yürüten sivil toplum kuruluşlarının hiz-
met potansiyelinden yararlanılmaktadır. 
Böylece gençlik projeleri destek progra-
mı ile Bakanlık tesisleri dışında çok daha 
geniş bir genç kitleye ulaşılmaktadır.

Gençlere yönelik proje destekleri “dü-
şün, tasarla, uygula”; “fikir sizden uy-
gulama sizden” mottolarıyla gençlere 
verilmektedir. Üniversite, lise, ortaokul 
ve ilkokul öğrencilerinin hayallerine 
destek imkânı sunulmakta, Bakanlık 
adına faaliyetler bizzat gençler tarafın-
dan hayata geçirilmektedir. 

GSB Sizin Bakanlığınız

Bakanlığın tüm imkânlarını gençler 
için geliştirmekteyiz. Gençlik ve Spor 
Bakanlığı’nı gençlerin temel başvuru 
kurumu olarak görüyoruz. Gençlerden 
beklentimiz ise bu alanı daha yoğun 
şekilde kullanmaları ve faaliyetlerimi-
ze daha fazla katılım göstermeleridir. 
Nitekim gençlerin Bakanlığımızın tüm 
hizmetlerine erişimini artırmak ve te-
sislerden daha fazla yararlanılmasını 
sağlamak amacıyla tesislerin hizmet 
süresini uzattık. Gençlik merkezlerini 
ve diğer tesislerimizi bölgesel ve yerel 
farklılıkları dikkate alarak 24.00’e ka-
dar açık tutuyoruz.

Ülke genelinde sayılarını 38’e çıkardığı-
mız Gençlik kamplarını yıl boyu esaslı 
hizmet verir hale getirdik. Kamplarda 
sportif, sanatsal ve kültürel aktivitele-
rin yanı sıra çevre gezileri de düzenlen-
mekte, bölgenin ileri gelenleri gençlerle 
tecrübe paylaşımında bulunmaktadır.
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Yine hizmetlere erişimi artırmak ve 
hizmetin hedef kitlenin bulunduğu 
ortamlarda sunulması temel yakla-
şımlarımızdan biridir. Hizmetlerimizi, 
gençlerin ve toplumun ayağına götür-
menin imkânlarını genişletmekteyiz. 
Bunu sağlamak amacıyla uygulamaya 
koyduğumuz diğer bir çalışma gençlik 

merkezlerinin Üniversite ve Lise kam-
püslerinde Genç Ofis biçiminde ku-
rulmasıdır. Gençlik merkezlerindeki 
faaliyetlerin izdüşümünün gerçekleş-
tirildiği bu mekânlar gençlere erişim 
açısından önemli bir fonksiyon icra et-
mektedir. Bu kapsamda mevcut 313 olan 
gençlik merkezi sayısını üniversiteler ve 
liselerde kuracağımız Genç Ofisler ile 
kısa sürede 750’nin üzerine ulaştırmak 
amacındayız. Kısacası hedefimiz, genç-
lerin olduğu yerde onların beklentileri-
ne uygun şekilde hizmet ağımızı geniş-
letmektir. 

Son olarak şunu sormak isteriz: Bir 
eğitimci olarak öğrenciler yetiştir-
diniz ve bu profesörlüğe uzanan bir 
yolla devam etti. GSB’de de bu tec-
rübenizle yine gençler yetişmesi 
için çalışmalar yürütüyorsunuz. Bu 
“derdin” bir sonu yok mu?

Bu soruya son nefese kadar böyle güzel 
bir derdi omuzlayanlardan olarak kal-
mayı niyaz ettiğimi ifade ederek cevap 
vermiş olayım. Hocalık, öğretmenlik 
peygamberlik mesleğidir. En kutsal iş-
lerden birini yapıyor olmanın bahti-
yarlığını hep yaşadım ve yaşıyorum. 
Bakanlık düzeyinde yapılan çalışmalar 
sınıf, okul ve nihayet üniversite ölçeği-
nin ötesine geçip tüm gençleri etkileye-
cek boyuta yükseliyor. Bu nedenle daha 
büyük bir sorumluluk yüklenmekteyiz. 
Bu sorumluluk daha çok gence doku-
nan politikaları hayata geçirmeyi ge-
rektirmektedir. Bu anlayışla çalışıyor 
ve dünyada yaşamanın, var olmanın en 
güzel muradının ve büyüsünün bir in-
san yetiştirmek ve geleceğin daha güzel 
bir dünya olmasına vesile olmak oldu-
ğunu düşünüyorum. 
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“STK SÖZLÜĞÜ”

Ülkemizde ve dünyada aktif olan birçok STK bulunmakta. 
Bu kurumlarımız çalışmalarını sürdürürken bazı sözcükleri kullanmak 

ve kavramsal olarak yerine getirmek onlar için hayati olabiliyor. 
Bir “Sivil Toplum Sözlüğü” hazırlayarak bu kelimelerden başlıcalarını 

her sayımızda paylaşıyoruz.
“ “

Ne Kadar Kelime, O Kadar Kalite!

Bütünsel Yaklaşım 
Proje döngüsünün tüm aşamalarında; 
uygunluk, olabilirlik ve sürdürülebilir-
liğe önem verilip verilmediğinin tutarlı 
olarak incelenmesidir.

Kilometre Taşları
Kısa ve orta vadeli hedefler (genellikle 
faaliyetler) için bir çeşit “tarafsız teyit 
göstergesi” niteliğinde ve proje başarı-
sının sadece sonunda değil tüm proje 
boyunca ölçülmesini sağlayan ara ka-
demelerdir. Kilometre taşları ayrıca, ka-
rarların alınacağı veya faaliyetlerin ta-
mamlanacağı zamanları da gösterirler. Proje Amacı

Projenin ana amacıdır. Proje hedefi, 
esas soruna yönelik olmalı ve hedef kit-
leler için sürdürülebilir faydalar cinsin-
den tanımlanmalıdır. Proje hedefi aynı 
zamanda, hedef kitleler içerisindeki ka-
dın ve erkekler için, adil yararlar ifade 
etmelidir. Her projenin sadece bir pro-
je amacı olmalıdır.

Gönüllü   
Bir işi yapmayı hiçbir yükümlülüğü yok-
ken isteyerek üstlenen.

Kaynak Planı
Araç ve masrafların faaliyetler ile iliş-
kilendirildiği, her bir zaman dilimi 
için detaylandırılan bir proje bütçesi 
dökümüdür.
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Sonuçlar
Gerçekleştirilen faaliyetlerin “ürünle-
ri”dir. Proje hedefine, sonuçların bir 
araya gelmesiyle ulaşılır ki bu, hedef 
kitleler için sürdürülebilir faydaları da 
beraberinde getirir.

Nitelik Faktörleri
Önceden “sürdürülebilirlik kriterleri” 
olarak ifade edilmekteydi. Her projenin 
tasarlanmasında ve uygulanmasında 
dikkate alınması gereken ve geçmişteki 
proje uygulamalarında, projenin ortaya 
çıkartmış olduğu yararların sürdürüle-
bilirliği üzerinde çok önemli bir etkisi 
olduğu tespit edilen kriterlerdir. Kalite 
faktörleri şunlardır: Projenin faydala-
nanlar tarafından sahiplenilmesi, siyasi 
destek, uygun teknoloji, projenin çevre-
sel yönleri, kurumsal ve idari kapasite.

Teknik Yardım
Know-how ve beceri devri ile, kurum-
ların oluşturulması ve güçlendirilmesi 
için uzmanlar, danışmanlar, eğiticiler, 
müşavirler vs. ile yapılan sözleşmelerdir.

Ilgi, Ilişki
Proje genel hedeflerinin, projenin esas 
olarak hitap ettiği varsayılan hedef kit-
lenin ve faydalananların gerçek sorunla-
rına, ihtiyaçlarına, önceliklerine ve pro-
jenin gerçekleştirildiği fiziksel ve siyasi 
çevreye uygunluğudur.

Ön Koşullar
Proje başlamadan önce yerine getirilme-
si gereken koşullardır. Örn: Faaliyetlere 
başlanılması. Ön koşullar (eğer varsa) 
yardım ile ilgili hükümlere eklenirler.

Gannt Çizelgesi
Genellikle faaliyet planlamasında kulla-
nılan, bilgilerin grafiksel olarak sunul-
duğu bir yöntem olup “bar çizelgesi”ne 
benzemektedir.

Kaynak: AB Proje Yönetimi Yaklaşımı ve Mali İşbirliği Çerçevesinde Kullanılan Terimler  - Türk Dil Kurumu (TDK)
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Sosyal Mesaj
Çok Seviliyor

2020 yılı tüm dünyada oldu-
ğu gibi bizler için de sürp-
rizlerle dolu oldu. Covid-19 
salgını sebebiyle pandemi 
yasaklarının olması, birçok 
STK’ımızın da faaliyetlerine 
ara vermesine veya değiştir-
mesine yol açtı.

Bu anlamda biz de, online 
programlar üzerinden bu 
süreci geçiren STK’larımıza 
ve onların gönüllülerine güzel haber-
ler vermek istedik.

TGSP olarak geçtiğimiz Haziran ayında, 
üye sivil toplum kuruluşlarımızı tanıt-
mak, çalışmaları hakkında bilgi ver-
mek ve gençlik meselelerini konuşmak 
için yepyeni bir televizyon programına 
bismillah demiştik: Sosyal Mesaj

TVNET’te her Cumartesi canlı yayınla 
gerçekleşen programda STK’larımızın 
başkan veya yöneticilerini ağırlıyor; hem 
projelerini hem de özel sorularla kendi-
lerini dinliyoruz. Aktarılan güzel proje 
haberlerinin yanında öyle güzel hatıra ve 
anekdotlar da oluyor ki her program bir 
hayat dersi kıvamında işliyor…

Cumartesi Akşamları Kimseye Söz Vermeyin!
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Yine her programda da “Günün Kahra-
manı” adını verdiğimiz bir bölümle can-
lı yayına direkt video bağlantısıyla oriji-
nal bir projeyi izleyicilere aktarıyoruz.

Kayıtlar 
YouTube’da
Sunucuğunu Salih Yüzgenç’in yaptı-
ğı Sosyal Mesaj’ın kayıtları TVNET ve 
TGSP YouTube - sosyal medya adresle-
rinde tekrar sizlerle paylaşılıyor.  

20’den fazla canlı yayının geriye kaldığı 
programlarda, şimdiye dek onlarca üye 
STK’ımız hem ilk kez canlı yayın tecrü-
besini tattı hem de kendilerini ve ku-
rumlarını anlattı, projelerinin yanında 
güzel hatıra ve tecrübelerini paylaştılar. 
Aldığımız geri dönüşler, sosyal medya-
daki etkileşim ve her program sonrası 
gerek kurumlarımız gerekse de bizlere 
olan teveccüh gösterdi ki “Sosyal Mesaj” 
çok sevildi!

“Ben de Sosyal Mesaj’da yerimi almalı-
yım” diyorsanız info@tgsp.org.tr ad-
resine bir mail atmanız yeterli. Canlı 
yayında sizleri de görmek isteriz.
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İlki 3 Kasım 2018’de gerçekleşen ve 
“Türkiye’nin Gençlik Profili” araştır-
masının sunulup; yine alanında bir ilk 
olan “Sosyal Girişimcilik Ödülleri”nin 
verildiği Türkiye Gençlik Zirvesi (TGZ), 
2020’ye henüz veda etmeden, Aralık 
ayı içerisinde tekrar yapılacak.

TGZ demişken, kısaca bahsetmekte 
fayda var: Genç nesillerin geleceğini 
kendisine dert edinerek gençliğin ge-
leceğini inşa etmeye çalışan, gençliğin 

içinde bulunduğu sosyal ve psikolojik 
problemleri aşmasına yardımcı olma-
yı arzulayan ve bu doğrultuda gençlik 
ile alakalı çalışmalar yapan yapıların; 
kurumsal kapasite gelişimlerini önce-
lemek ve onların sahada daha nitelikli 
işler ortaya koymaları için yine kendi 
içinde birikimi olan kardeş kuruluş-
lardan istifade etmeleri amaçlanarak 
oluşturulan Türkiye Gençlik STK’ları 
Platformu’nun düzenlediği bir zirvedir.

Ikincisi Geliyor!
 Türkiye Gençlik Zirvesi’nin 
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Zirvenin Amaçları 
› Gençlik STK’ları yöneticilerini, 

araştırmacıları ve gençlik politika 
yapıcılarını bir araya getirmek,

› Gençliğin temel yönelimleri, so-
runları ve ihtiyaçları konusunda 
istişare zemini oluşturmak,

› Gençlere sunulacak kamu ve sivil 
toplum hizmetlerinde vizyon birli-
ği oluşturmak,

› TGSP Üyeleri ve Komisyonlarının 
çalışmalarını ilgili kuruluşlarla 
paylaşacakları bir mecra oluştur-
mak,

› İlham veren, iyi örneklik oluşturan 
STK uygulamalarını ilgili kuruluş-
larla paylaşmak.

Zirve ile alakalı detaylı bilgi ve duyu-
rular TGSP sosyal medya adresleri ile 
www.tgsp.org.tr adresinden yapıla-
caktır. Takipte kalın!
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Peki Nedir Bu Merkez?

Sivil toplum kuruluşlarının mükemmel-
lik kavram ve kriterlerini dikkate alarak 
kendi değerlendirmelerini yapmalarına, 
güçlü ve iyileştirmeye açık alanlarını tes-
pit etmelerine ve sürekli gelişim yaklaşı-
mıyla gelişim planlarını hazırlamalarına 
yardımcı olmak için kurulacak bir mer-
kezdir. Bu amaçla gençlik alanında çalı-
şan girişimcilerin ve sivil toplum kuru-
luşlarının kurumsal gelişim süreçlerine 
rehberlik yapılacaktır.

 › Merkez; STK Kapasite Gelişim Eği-
tim Programı ile bir STK’da pro-
fesyonel veya gönüllü olarak görev 
alacak bireylerin ihtiyaçları olan eği-

timlerin müfredatını ve materyalle-
rini geliştirmek amaçlandığı; 

 › Sosyal Kuluçka Merkezi ile sekre-
tarya ve eğitim hizmetlerinin sürekli 
sağlanabildiği bir fiziki mekân tasa-
rımının olduğu,

 › Proje Danışmanlığı ile sivil toplum 
kuruluşlarının, yönetim danışmanlı-
ğı ve hibe- teşvik süreç yönetimi alan-
larında destek sağlamak üzere profes-
yonel danışmanlığın verildiği ve

 › STK Mükemmeliyet Süreç Takibi ile 
de sonuçların değerlendirildiği bir 
programda çalışacaktır. Takipte kalın! 

TGSP olarak tüm STK yöneticilerimizin dikkatini çekecek, gelişimlerini 
hızlandıracak bir projenin startını verdik:

 STK Mükemmeliyet Merkezi

Mükemmel Bir STK Için:

STK
Mükemmeliyet Merkezi
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TGSP olarak 4 ayda bir düzenlediğimiz 
üye buluşmalarımızın 10.sunu Kocaeli 
Diriliş Kampı’nda gerçekleştirdik. 4-7 
Eylül tarihleri arasında gerçekleştiri-
len buluşmalara TGSP’ye üye olan 60 
sivil toplum kuruluşu katılım sağladı.

Program ilk günü STK’larla gerçekleş-
tirilen açık oturum ile başlarken, TGSP 
YK Başkanı Ömer Faruk Terzi ve Baş-
kan yardımcıları, TGSP’nin faaliyetle-
ri ve çalışma alanlarına yönelik bilgi-
lendirmelerde bulunuldu. Programın 
ikinci günü ise TGSP YK Başkanı Ömer 

Faruk Terzi, Sağlık Bakan Yardımcısı 
Dr. Şuayip Birinci ve İlim Yayma Vak-
fı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin 
Bilal Erdoğan’ın katılımıyla “Pandemi 
Dönemi ve STK Çalışmaları” başlıklı 
bir panel gerçekleştirildi. 

Buluşmaların en özel ve belki de en 
etkili taraflarından olan kısımda ise 
yine kamp ateşi sohbetleri, sportif et-
kinlikler ve doğa yürüyüşleri yapıldı. 
60 STK hem kurumlarını daha iyi tanı-
dı ve aktardı hem de doğanın sessizliği 
içerisinde enerji depoladı.

Diriliş Kampı’nda Dert Tazeledik!
TGSP 10. Üye Buluşması
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“Ordu’da Bir Aile Olduk!”
Anadolu Buluşmaları

Gençlik alanında çalışan STK’larla bir 
araya geldiğimiz Anadolu Buluşmala-
rı’nın 4.’sünü Karadeniz bölgemizin gü-
zide şehri Ordu’da gerçekleştirdik.

Daha önce sırasıyla Şanlıurfa, Denizli 
ve Konya’da gerçekleştirdiğimiz Anado-

lu Buluşmalarımızın Ordu ayağında, 10 
farklı şehirden 250 STK’ımızla buluştuk.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu B.B. 
Başkanı Dr. M. Hilmi Güler, İlim Yay-
ma Vakfı Mütevelli Heyeti ve Dünya Et-
nospor Konfederasyonu Başkanı N. Bi-
lal Erdoğan, TGSP Başkanı Ömer Faruk 
Terzi ve TGSP Yönetim Kurulu üyeleri-
nin iştirak ettiği programda; STK yöne-
ticilerimizle fikir alışverişi ve istişare-
lerde bulunuldu.

“STK’larda Gelecek Vizyonu” temasıyla 
gerçekleşen buluşmada STK yöneticile-
rimizin gençliğe dair yaptıkları birbirin-
den kıymetli hizmetlere TGSP olarak ka-
tabileceğimiz fikirlerimizi, projelerimizi 
kıymetli yöneticilerimizle paylaştık.
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İşte bu yüzden Mobil Şube ve İnternet 
Şube'den yapılan EFT, havale gibi birçok 
bankacılık işlemi ile 20 bini aşkın kamu 
bankası ve PTT ATM'lerinden yapılan
pek çok işlem BİZDE ÜCRETSİZ.
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