
TGSP

KURUMSAL



İÇİNDEKİLER

Türkiye Gençlik Stk’ları Platformu (Tgsp)
Mutabakat Metni Amacı
Genel Bilgiler
TGSP’nin Yasal Dayanağı
Tanımlar
TGSP’nin Vizyonu ve Misyonu
TGSP’nin Faaliyet Alanları
TGSP’nin İlke Ve Değerleri
TGSP’nin Hedefleri
TGSP’nin Organları ve İşleyişi
Üyeler
Çıkma / Çıkarılma / Uyarı / Statü Değişikliği
TGSP Adına Bildiri Yayınlanması Basın Toplantısı Yürüyüş Düzenlenmesi
Bütçe
Mutabakat Metni Değişiklikleri
TGSP’nin Feshi

TGSP Yönetim Şeması
Kurucular
Üyeler 
Yönetim Kurulu
Danışma Kurulu

STK Birimleri
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Birimi
Kamu-STK Birimi
Kültür Sanat Birimi
Spor Birimi
Eğitim Birimi
Üniversite Birimi

Merkezi Birimler
Proje & Strateji Geliştirme Birimi
Medya İletişim & Dış İlişkiler Birimi
Bilim ve Teknoloji Birimi & Girişimcilik Birimi
Gençlik Politikaları ve Savunuculuk Birimi

4

4

5

6

8

8

9

10

12

20

21

22

22

23

23

26

28

30

31

36

37

38

40

43

45

48

50

52

53



TÜRKİYE

GENÇLİK STK’LARI 

PLATFORMU

(TGSP)



4 5

TGSP - KURUMSAL 

Mutabakat
Metni Amacı

TGSP’nin
Yasal Dayanağı

Genel Bilgiler

Mutabakat Metni:

“Türkiye Gençlik STK’ları Platformu (TGSP)” yapısının kuruluş, işleyiş, gö-
rev, yetki, sorumluluk ve faaliyet alanlarını düzenlemektedir.

5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 2. maddesinin f bendi:  “Plâtform: 
Derneklerin kendi aralarında veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum 
kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere girişim, hareket ve 
benzeri adlarla oluşturdukları tüzel kişiliği bulunmayan geçici nitelikteki 
birliktelikleri”  ifade eder.

5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 25. maddesinde “Dernekler, 
amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, kendi 
aralarında veya vakıf, sendika ve benzeri Sivil Toplum Kuruluşlarıyla or-
tak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve yetkili organlarının kararı ile plat-
formlar oluşturabilirler” ifadesi yer almaktadır.

25772 sayılı Dernekler Yönetmeliği 94. maddesinde “Platformların 
oluşturulabilmesi için derneklerin yetkili organlarınca alınacak kararlar-
da, derneği temsille görevlendirilecek kişi veya kişiler belirlenir. Bir plat-
formun faaliyete başlayabilmesi için, temsilciler tarafından bir mutabakat 
tutanağı düzenlenir. Bu tutanakta, platformun oluşturulma amacı, çalış-
maların yürütüleceği yerleşim yeri ile yönetim grubu üyeleri ve koordina-
törünün isimleri belirtilir.” şeklinde düzenlenmiştir.

Kuruluşun Adı:  Türkiye Gençlik STK’ları Platformu

Kısa Adı:             TGSP

Kuruluş Tarihi:  Aralık 2017

Genel Merkez:  Beylerbeyi (Hamidi Evvel) Camii
   müştemilatı muvakkithanesi
   Üsküdar / İSTANBUL
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Tanımlar

TGSP: Gençlik alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının gelişimi 
için; rehberlik, koordinasyon, iletişim, istişare ve işbirliği amacıyla oluştur-
dukları çatı kuruluştur.  

TGSP Platformu: Üniversite, Okul,  Yurt, Yetkinlik kursları, Gençlik ve Spor 
kulübü vb. gençliğe yönelik milli ve manevi değerler doğrultusunda faaliyet-
ler yapan dernek, vakıf, federasyon, konfederasyon, platform, sendika vb. ör-
gütlenmiş sivil toplum kuruluşlarını bünyesinde barındırır. 

TGSP Mutabakat Metni: TGSP’nin işleyişiyle ilgili esas ve ayrıntılı bilgileri 
içeren metinlerden oluşur. 

Platform: TGSP’nin yapılanma şeklini tanımlayan kelimedir.

Genel Kurul:  Platforma üye Sivil Toplum Kuruluşlarından oluşan üst kuruldur.

Yönetim Kurulu: Mutabakat Metni’nde belirlen seçim sistemi uyarınca Ge-
nel Kurul tarafından seçilmiş kuruluş temsilcilerinden oluşur.

Danışma Kurulu: Gençlik alanında uzman, TGSP’nin çalışmalarına görüş, 
veri ve analiz sağlayabilecek akademisyen, siyasetçi, hukukçu, iç ve dış politi-
ka uzmanı, STK temsilcileri ve benzeri kişilerdir.

Birimler ve Komisyonlar: Yönetim kurulunun öngördüğü alanlar çerçeve-
sinde bir araya gelerek çalışma yapan organlardır. 

Genel Sekreter: TGSP’nin organları arasında koordinasyon sağlayan ve genel 
merkezdeki sekretarya çalışmalarından sorumlu ve yetkili kişidir.

Sekretarya: Platform üyeleri arasında iletişim ve ortaklık çalışmalarını yürü-
tür. Platforma teknik ve lojistik destek sağlar. Genel Sekretere karşı sorum-
ludur.

Temsilci: Yönetim Kurulu izni ile etkinliklerde konu veya zamanla sınırlı ola-
rak  temsil eden kişidir.

Destekçi: TGSP’nin çalışmalarına kaynak sağlayarak destek veren kurum, 
kuruluş veya kişidir.

Aday STK: TGSP de yer almak için başvuruda bulunan, üye olma şartları-
nı yerine getirme sürecindeki gönüllü kuruluştur.

Üye STK: TGSP üye olma şartlarını yerine getirmiş ve üyeliği kesinleşmiş 
gönüllü kuruluşlar (dernek, vakıf, girişim grubu, meslek grubu, kulüp,  fe-
derasyon, konfederasyon, platform vb.) ile bu kuruluşu temsil eden yetkili 
kişidir. 

İletişim Ağı Üyesi: TGSP’nin üyesi olmadığı halde platformun çalışma 
alanı ile ilgili bilgi, birikim ve deneyimleri ile katkıda bulunmak ve çalış-
malardan haberdar olmak isteyen kişilerin (uzman, akademisyen vb.), ku-
rum ve kuruluşların (STK, kamu, yerel yönetim, özel sektör) temsilcileri 
ve bu kuruluşlarda görev alan kişilerin içinde yer aldığı haberleşme ağıdır.

Kurucu Üye: TGSP’ nin mutabakat metnini hazırlayan ve kurucu olarak 
kurumlarından onay almış sivil toplum kuruluşlarıdır.

Genel Merkez: TGSP’nin sekretarya çalışmalarının yürütüldüğü merkez-
dir.

STK: Sivil Toplum Kuruluşudur.
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TGSP’nin
Vizyonu ve Misyonu

Vizyonumuz: Medeniyet tasavvurumuzdan hareketle; nitelikli genç, nitelikli 
kurum ve nitelikli toplumun inşasına katkıda bulunacak STK’ları bir araya 
getirecek platform olmak.

Misyonumuz: İlkelerimiz doğrultusunda, STK’lar arasında ortak çalışma ze-
mini hazırlamak, projeler üretmek ve politikaları etkileyecek çalışmalar ya-
parak gençlik STK’larının kapasitesini arttırmak.

TGSP’nin
İlke Ve Değerleri

• Platform çalışmalarını, “Mutabakat Metni” çerçevesinde yapmak,
• İstişare ile hareket etmek, 
• Yerli ve milli değerlere sahip çıkmak,
• İcraat odaklı olmak,
• Üyeleri arzuları olmayan herhangi bir göreve zorlamamak, baskı yap-

mamak, sevgi, saygı ve hoşgörü ortamını muhafaza etmek,
• Üyelerin farklı kimlik yapılarını zenginlik kaynağı olarak kabul etmek,
• Bireysel ve kurumsal dayatmalardan, otoriter tutumlardan uzak dur-

mak, üyeler arasında eşitlik prensibiyle hareket etmek, 
• Platformdan ayrılmak isteyen kuruluşları, üye olarak kalmaya zorla-

mamak ve kınamamak,
• Adalet, özgürlük, hikmet, ibadet, ahlak, kardeşlik, ümmet, düşünce 

gibi kavram ve olguları önemsemek, düşünce ve tasavvur dünyasını 
bunlar üzerine inşa etmek, 

• Tanımlamaktan çok tanımaya, anlatmaktan çok anlamaya dayalı bir 
yaklaşımı esas almak, 

• Toplumsal sorunlara duyarlı olmak ve sorunun taraflarıyla çözüm 
üretmeye çalışmak,

• Eminlik, katılımcılık, birleştiricilik, fedakârlık, çalışkanlık, hasbilik, 
gönüllülük, hoşgörü, meşruluk, açıklık, şeffaflık, hesap verilebilirlik 
gibi ilkelerle kurumsallaşmak,

• Siyasal kurum ve kadrolar karşısında bağımsız bir duruş göstererek, 
tüm siyasal yapılara eşit mesafede durmak, gençliğin yararına yapılan 
çalışmaları desteklemek; gençlik ve gençlik STK’ları ile ilişkili olan her 
türlü yanlış politik karar ve uygulamalara karşı çıkmak,

• Gençlik ve manevi değerlerimizi muhafaza etmek, konuyla ilgili savu-
nuculuk yapmak,

• Evrensel değerleri içinde barındıran kültürel kimliğimiz ve öz değer-
lerimizin, gençler tarafından da yaşanması ve yaşatılması için, ulusal/
uluslararası platformlarda çalışmalar yapmak.

TGSP’nin
Faaliyet Alanları

• Bilim
• Bilişim
• Edebiyat
• Eğitim
• Gençlik Politikaları
• Helal ve Organik Beslenme 
• İnovasyon
• İnsan Hakları

• Kamu Diplomasisi
• Kurumsal Gelişim
• Kültür ve Sanat  
• Lobi ve Savunuculuk
• Medya
• Sağlık ve Çevre
• Spor
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TGSP’nin Hedefleri

• Resmi ve özel kuruluşlarla, ticari şirket ve sivil toplum kuruluşları (Va-
kıf, dernek, platform vs.) ile üniversitelerle ikili protokoller imzalaya-
rak eğitim, araştırma ve benzeri çalışmalar yapmak,

•  Yurtiçi ve yurtdışında lobicilik faaliyetlerini gerçekleştirerek hükume-
ti ve karar vericileri bilgilendirmek üzere, kamu oyu araştırmaları yap-
mak, raporlar hazırlamak ve ilgililere sunmak,

• Kamplar, gençlik merkezleri vb. yerler için gençlik lideri yetiştirmek,
• STK’ların kapasitelerini geliştirmek.

• Ülkemizde gençlik ile ilgili çalışmalar yapan STK’ların dökümünü çı-
karmak, bu kuruluşların iletişim bilgileri, faaliyet alanları, raporları ve 
projelerini diğer üyelere tanıtarak, iletişim, işbirliği, istişare ve ortak 
çalışma alanı oluşturmak, çalışmalara hız kazandırmak,

• Ulusal/Uluslararası düzeyde çalışma yapan resmi/özel kurumlar, 
STK’lar, uzmanlar ve akademisyenlerle işbirliği yapmak, 

• Daha önce yapılanmasını tamamlamış ilgili ulusal/uluslararası çatı 
kuruluşlarda (platform, federasyon, konfederasyon, sendika vb.) yer 
almak, işbirliği zemini oluşturmak,

• Oluşturulan komisyonlar kanalıyla projeler, sosyo-kültürel etkinlikler, 
anket, ilmi çalışma ve araştırmalar yapmak/yaptırmak, eğitim prog-
ramları, konferans, panel, sergi, gezi, zirve, sempozyum vb. faaliyetler 
düzenlemek, düzenlenen etkinliklere temsilcileriyle katılmak,

• TGSP Yönetim Kurulunun onayladığı üye projelerini desteklemek, 
formata uygun olarak ortak proje kabul edilenlerin yurt içinde yaygın-
laşmasını ve hayata geçirilmesini sağlamak,

• Gençliği etkileyen tüm faaliyetleri (resmi/özel kurum ve kuruluşların, 
şahısların gençlikle ilgili çalışmalarını, kanun, yönetmelik, tüzük vb. 
hukuki düzenlemeleri, televizyon, internet, reklamlar gibi yazılı ve 
görsel yayınları) izlemek, olumlu etkisi olan çalışmaları desteklemek, 
zarar veren faaliyet ve yayınlara bildiri, basın toplantısı vb. etkinlikler-
le tepki göstermek, savunuculuk yapmak,

• Her yerde TGSP’nin ortak görüşü ve projelerini temsilciler veya ileti-
şim kanallarıyla sunmak,

• Bilgi ve belge arşivi oluşturmak, çalışmalarını bülten, katalog, internet 
(web sitesi, sosyal paylaşım ağları) vb. aracılığı ile ilgililere duyurmak,

• Gençlik ve sivil toplum kuruluşları ile alakalı literatür oluşturulmasına 
katkı sağlayacak yayın çıkarmak ve arşiv oluşturmak,
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Genel Kurul’un Görevleri 

• Platformun genel politikasını, temel stratejisini, vizyon ve misyonunu 
belirlemek,

• Çalışmaları Genel Sekreterin raporları ve ekleri üzerinden değerlen-
dirmek,

• TGSP’nin Mutabakat Metni’nde değişiklik yapmak, gerektiğinde fesih 
ve tasfiye kararı vermek, mevzuatın ve mutabakat metninin kendisine 
yüklediği diğer görevleri yerine getirmektir,

• Yönetim Kurulunu seçmek,
• Yönetim Kurulu tarafından sunulan Yıllık Faaliyet Raporu’nun değer-

lendirerek karara bağlamak,
• Yönetim Kurulunu denetlemektir.

TGSP’nin Organları
ve İşleyişi

GENEL KURUL VE ÇALIŞMA ESASLARI 

• TGSP Genel Kurulu, TGSP’nin tüm üye kuruluşlarından oluşur.
• Genel Kurul 2 yılda 1 kez yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve 

saatte olağan olarak toplanır. 
• Genel Kurulda her kuruluş 2 delege ile temsil edilir. Genel Kurul’a üye 

olarak katılacak kuruluş 1 asil 1 yedek temsilci belirlemelidir. Asil tem-
silcinin katılamadığı durumlarda yedek temsilci üye kuruluşu temsil 
eder. Her üye kuruluşun 1 oyu vardır.

• İletişim ağında yer alan STK’lar ve kurum temsilcileri genel kurulda 
yalnızca misafir statüsünde bulunabilirler.

• Genel Kurul üye kuruluşların 2/3’nin katılımıyla toplanır. Kararlar, ka-
tılanların salt çoğunluğu ile alınır.

• Olağan toplantı dışında Genel Kurul, Yönetim Kurulunun gerekli gör-
düğü hallerde veya delegelerin 2/5 ’nin yazılı isteği üzerine olağanüstü 
toplanır. 

• Genel Kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. An-
cak toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/5’i tarafından görüşülmesi 
yazılı olarak divan başkanlığına iletilen konuların gündeme alınması 
zorunludur.

• Seçimli genel kurulun haricinde genel kurulda toplantı yeter sayısı 
aranmaz. Seçimli genel kurulda, açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek 
üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek di-
van heyeti oluşturulur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlan-
ması divan başkanına aittir.
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YÖNETİM KURULU VE ÇALIŞMA ESASLARI 

• Yönetim Kurulu 13 üyeden oluşur. TGSP’nin karar verici mekanizmasıdır. 
• Yönetim Kurulu 2 yıl için seçilir. 2 yıllık görev süresi, Genel Kurul top-

lantısının sona ermesinden sonra başlar. Seçilen Yönetim Kurulu üye-
leri art arda en fazla üç dönem görev yapabilirler. 

• Kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. 
• Yönetim Kurulu olağan çalışmalarını elektronik posta ve diğer iletişim 

araçları kullanılarak yürütür ve toplantı çıktıları sekretarya tarafından 
TGSP’nin iletişim kanallarında paylaşır. 

• Yönetim Kurulu toplantılarına sekretarya düzenli olarak katılır. Sekre-
taryanın oy hakkı yoktur. 

Yönetim Kurulu’nun Görevleri 

• TGSP’nin hızlı ve etkin çalışmalar yürütmesi misyonunu yerine getirir.
• Çalışmalarda şeffaflığı sağlar. 
• TGSP’nin temsilciliğini ve sözcülüğünü yapar.  
• Yıllık faaliyet planlama süreçlerini yürütür.  
• Ortak faaliyet ve kampanya planlarının içeriklerini belirler.
• Birimler ve Komisyonlardan gelen önerileri gündemine alır, değerlen-

dirir ve karara bağlar. 
• Genel Kurula toplantı çağrısı yapar ve yıllık faaliyet raporunu sunar. 

DANIŞMA KURULU VE ÇALIŞMA ESASLARI 

• Danışma Kuruluna seçilecek üyeler, Genel Kurul tarafından, üye 
STK’lardan ve dışarıdan gençlik alanında çalışan uzmanlardan 2 yıl-
lığına seçilebilir. Seçilen danışma kurulu üyeleri art arda en fazla üç 
dönem görev yapabilirler.

• Danışma Kurulu savunuculuk, ağ oluşturma, görünürlük ve belirli ko-
nularda strateji belirleme faaliyetlerine dönük etkili olabilecek kişiler-
den oluşur. 

Danışma Kurulu’nun Görevleri  

• Yönetim Kuruluna tavsiye niteliğinde tekliflerde bulunurlar.
• Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu’na, Birimler’e, Komisyonlar’a, Sek-

retarya’ya uzmanlık alanlarına göre teknik, hukuki ve akademik alan-
larda destek verirler.

• Danışma Kurulu TGSP’nin düzenli ve düzensiz aralıklarda çıkan rapor 
ve yayınlarına içerik desteği verir.

• Danışma Kurulu TGSP’nin yıllık faaliyet planlarının hazırlanmasında 
teknik destek verir. 
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GENEL SEKRETER VE ÇALIŞMA ESASLARI 

• Yönetim Kurulu’na bağlı çalışır.
• Yönetim Kurulu toplantılarına katılır ve oy hakkı yoktur.
• Yönetim Kurulu tarafından 2 yıllığına seçilir.

Genel Sekreter Görevleri  

• TGSP organları arasında koordinasyon sağlayan yetkili kişidir. Yöne-
tim Kuruluna bağlı olarak çalışmak,

• Yönetim Kurulu adına Genel Kurul toplantı çağrısını yapmak,
• Yönetim Kurulu ve Genel Kurul toplantılarına hazırlık yapmak,
• TGSP’nin tanıtımını yapmak, geliştirilen iş birlikteliklerinde koordi-

nasyon sağlamak,
• TGSP adına yapılacak planlama çalışmalarında sorumluluğu yürüt-

mek.

SEKRETERYA VE ÇALIŞMA ESASLARI 

• Sekretarya Genel Sekreter’e karşı sorumlu kişidir.

Sekretarya’nın Görevleri   

• Üye kuruluşlara bilgi sağlar.
• TGSP toplantıları için lojistik destek sağlar.
• Ulusal ve Uluslararası alanda yayınlanan hibe ve fon çağrılarını takip 

eder.
• Birim ve Komisyonlara teknik ve lojistik destek verir.
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BİRİMLERİN VE KOMİSYONLARIN
ÇALIŞMA ESASLARI 

• Birimlerde TGSP’ye üye kuruluşlar yer alır.
• TGSP’ye üye kuruluşlar tüzüklerindeki çalışma alanlarına göre ilgili 

birimlerde yer alır.
• Birimler gerekli gördüğü takdirde komisyonlar kurabilir. Komisyonlar 

en az üç üyeden oluşur. 
• TGSP’ye üye kuruluşlar Birimler’de  bir üye ile temsil edilir.
•  Her üye kuruluş istediği kadar Komisyonlar’da yer alabilir. 
• Komisyonlar yalnızca kendi alanlarına giren konularda karar alabilir. 
• Birimler, yıllık faaliyet planları ile ilgili çalışmalarını Yönetim Kurulu 

ile tartışarak gerçekleştirir. 
• Her Birim kendisine destek olacak alanları ile ilgili Danışmanlarla ça-

lışır. Danışman sayısında bir sınır yoktur. 
• Her Birim’e Sekretarya destek verir. Birimler raporlarını arşivlenmek 

üzere düzenli olarak Sekretarya ile paylaşır. 
• Birimlerin yıllık faaliyet raporları tüm genel kurul üyelerine açıktır. 
• Birimler ve komisyonlarda kararlar toplantıya katılanların salt çoğun-

luğu ile alınır.

Birimlerin ve Komisyonların Görevleri  

• Çalışma alanları ile ilgili ar-ge çalışmaları yürütmek,
• Çalışma alanları ile ilgili rapor hazırlamak,
• Çalışma kurallarını üyeleriyle birlikte oluşturmak,
• Projeyi yüklenecek üye STK’ları, işbirliği yapılacak üyeler dışındaki 

kurum, kuruluş, uzman, akademisyen ve diğer destekçileri belirlemek,
• Üzerinde çalışılması istenen proje veya konuları hayata geçirmek, faa-

liyet raporlarını Sekretarya kanalı ile Yönetim Kuruluna sunmak.

TEMSİLCİ VE ÇALIŞMA ESASLARI 

• Konu merkezli ve zamanla sınırlı olarak, mutabakat tutanağı veya ve-
rilen görev çerçevesinde TGSP’yi temsil eden kişidir. “Üye” olma şartı 
yoktur. Yönetim kurulu tarafından seçilir. Katıldığı etkinliğin raporu-
nu genel merkeze iletir. 

• Temsilci, TGSP tarafından onaylanmış yazılı dokümanlardaki bilgiler 
dışında fikir beyan edemez.

DESTEKÇİ VE ÇALIŞMA ESASLARI 

• TGSP çalışmalarına destek veren kurum, kuruluş ve şahıslardır. 

• Destekçi, üye STK’lar arasında veya iletişim ağı içinde bulunabilir.
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Üyeler

Üyelerin TGSP’ye Girişi ve Çalışma Esasları

• TGSP’ye üye olmak isteyen aday STK’lar mutabakat metnini kabul 
edip üyelik formunu doldurur.

• TGSP’ye ulusal ve uluslararası alanlarda faaliyet gösteren dernekler, 
federasyonlar, konfederasyonlar, birlikler ve platformlar üye olabilir.

• Üye olmak isteyen kuruluşlar sekretarya tarafından bilgilendirilir. Üye 
olmak isteyen kuruluşların başvuruları sekretarya tarafından alınır ve 
Genel Sekretere iletilir. 

• Üyelik kabulü Yönetim Kurulu değerlendirmesi ve kararıyla olur.
• Üyelik değerlendirme süresi 90 gündür. Bu süre içerisinde cevap veril-

mediği takdirde üyelik başvuru süreci olumsuz sonuçlanmıştır.
• Üyeliği kabul edilen STK  “Üye STK” statüsü kazanmış olur.
• İletişim Ağı Üyesi, TGSP Üyeleri arasında bulunmadıkları halde plat-

form çalışmalarına bilgi ve birikimleriyle katkıda bulunabilecek kurum, 
kuruluş ve kişiler (STK, Yerel Yönetim, Kamu/Özel Sektör temsilcileri 
ve/veya bu kurumlarda yer alanlar; uzmanlar, akademisyenler, TGSP’nin 
temsilci, destekçi vb.) iletişim ağında yer alırlar. Şahıs olarak başvuran-
lar; İletişim Ağı Formunu (Ek-2) doldurarak özgeçmişleri ile birlikte ge-
nel merkeze göndermeleri gerekmektedir. Yönetim Kurulu onayından 
sonra seçimli Genel Kurul haricindeki toplantılarda misafir statüsünde 
yer alabilirler. Platform faaliyetleri hakkında bilgilendirilirler. 

Üyelerin Sorumlulukları   

• TGSP’nin genişleme çalışmalarına katkıda bulunmak,
• TGSP üyeleri arasından projeler yoluyla ortaklık ve işbirliği kurmak,
• Komisyonların faaliyetlerine aktif olarak katılmak,
• Sekretarya tarafından talep edilen bilgi ve belgeleri sunmak,
• TGSP yıllık çalışma planına aktif bir şekilde dâhil olmak.

Çıkma / Çıkarılma / Uyarı 
Statü Değişikliği

• Her TGSP Üyesi, bağlı bulunduğu STK’nın Yönetim Kurulu veya yetkili 
organının yazılı bildirimi ile TGSP’den ayrılma hakkına sahiptir. Dilek-
çe Genel Merkeze ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır.

• TGSP’nin “Mutabakat Metni’ne” uygun hareket etmeyen üyeler, üyelik-
ten çıkarılmak için üyelerin 2/5’i tarafından önerilerek Yönetim Kuru-
lu’na gönderilir. Yönetim Kurulu gerekli araştırmaları ve üyelerden sa-
vunmaları alarak salt çoğunluk kararıyla üyelikten çıkarma kararı alır.

• Bir çalışma döneminin sonunda, Genel Kurul toplantılarına katılma-
yan veya yıllık aidatını ödemeyen üyelere, Genel Sekreterlik tarafın-
dan, yönetim kurulunun onayı dâhilinde uyarıda bulunulur.

• Devamsızlığın veya ödeme aksaklığının sürmesi halinde 1 yıllık üyelik 
süresinin neticesinde üye STK Yönetim Kurulunda değerlendirilir, de-
vamsızlık durumunda İletişim Ağı katılımcıları arasında yer alır.

• İletişim Ağındaki STK’lar üye kıstaslarını kazandıklarında Yönetim 
Kurulu onayı dâhilinde statülerinde değişiklik yapılabilir.

• Mutabakat Tutanağına aykırı davranışlarda bulunan, yetki verilmediği 
halde TGSP adına sözlü-yazılı beyanat veren, bir yıl içinde görev ve 
sorumluluğunu yerine getirmeyen Üye STK temsilcilerine ve kuruluş-
larına; kural ihlallerinin boyutları dikkate alınarak, Yönetim Kurulu-
nun  3/4 oy çokluğu ile ilk olarak sözlü/yazılı hatırlatma yapılır, tekrarı 
durumunda yazılı olarak uyarılır veya bu kuruluş ve temsilcileri İle-
tişim Ağı üyeliği içinde mütalaa edilir. Platformla ilişik kesme kararı, 
Yönetim Kurulunun 3/4 oy çokluğu sağlanırsa uygulanır.

• Kanun dışı, ayırımcı, bölücü, yıkıcı vb. faaliyetlerden hüküm giymiş 
STK’ların ve temsilcilerinin TGSP ile ilişiği Yönetim Kurulu salt ço-
ğunluğu kararı uyarınca derhal kesilir. Yönetim Kurulunun  kararı, 
tüm Üye kuruluşlara yazılı olarak bildirilir.
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Bütçe

• Giderler; Üye STK’lar, destekçiler ve sponsorlar tarafından karşılanır. 
• Yönetim Kurulu Başkanının bağlı olduğu sivil toplum kuruluşu üze-

rinden bütçe yürütülür.

TGSP Adına
Bildiri Yayınlanması
Basın Toplantısı
Yürüyüş Düzenlenmesi

• TGSP’nin adı zikredilerek yapılması düşünülen basın toplantısı, yürü-
yüş, bildiri yayınlaması vb. etkinlikler  yönetim kurulunun yazılı onayı 
ile gerçekleştirilir.

Mutabakat Metni
Değişiklikleri

• Genel Kurulda oy kullanma hakkı olan Üye STK’ların 3/4 oy çoklu-
ğuyla yapılır.

TGSP’nin Feshi

• Genel Kurulda oy kullanma hakkı olan Üye STK’ların 3/4 oy çokluğu 
ile feshedilir.



TGSP

YÖNETİM

ŞEMASI
STK BirimleriMerkez Birimleri

Medya Tanıtım

Kaynak Geliştirme

Gençlik Politakaları

Proje-Strateji
Geliştirme

Bilim Teknoloji
Girişimcilik

Danışma Kurulu

Yurtdışı İlişkiler

Kamu-STK İlişkileri

Eğitim

Sağlık ve Sosyal

Hizmetler

Kültür ve Sanat

Üniversite

Spor

Kurumdışı İlişkiler

Kütüphane

Yurtdışı İlişkiler

Dernek

Genel Kurul

Yönetim Kurulu

Etik Kurul
Denetleme

Genel Sekreter
İdari İşler



26 27

TGSP - KURUMSAL 

1. Alperen Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı
2. Anadolu Öğrenci Birliği
3. AYSİT-P Anadolu Yakası STK Platformu
4. BESADER-Balkan Müslümanlarıyla Yardımlaşma ve Dayanışma 

Derneği
5. Bilim ve İnsan Vakfı
6. BİSAV-Bilim ve Sanat Vakfı
7. Cihannuma Dayanışma ve İşbirliği Platformu Derneği
8. Divan Araştırma ve Eğitim Derneği
9. Türkiye Diyanet Vakfı
10. Eğitim Birsen
11. Enderun Özgün Eğitimciler Derneği
12. Dünya Etnospor Konfederasyonu
13. EHAD-Evrensel Hafızlar Derneği
14. Genç ASKON
15. Genç Birlik
16. Genç Ensar
17. Genç Hak-İş
18. Genç Hareket
19. Genç İDSB
20. Genç İGİAD
21. Genç İHH
22. Genç İhlas
23. Genç Kadem
24. Genç Kızılay
25. Genç Memur-Sen
26. Genç Müsiad
27. Genç Öncüler
28. Genç Önder
29. Genç TÜMSİAD
30. Genç Yeşilay
31. Genç-Kon

32. Gönül Erleri Kültür Derneği
33. Hamidiye Kültür ve Eğitim Vakfı
34. Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı
35. Hayrat Vakfı
36. Hikmet Eğitim ve Kültür Vakfı
37. Hukukçular Derneği
38. Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı-Hüdayi Gençlik Hizmetleri
39. İlim Yayma Cemiyeti
40. İlim Yayma Vakfı
41. İSAP-Uluslararası Öğrenci Platformu
42. İsra Derneği
43. İUDER-İstanbul Üniversitesi Mezunları Mensupları Derneği
44. KASAV-Kadın Sağlıkçılar Eğitim ve Dayanışma Vakfı
45. Medeniyet Derneği- Medeniyet Gençliği
46. Milli Birlik Cemiyeti
47. MTTB- Milli Türk Talebe Birliği  
48. Mutlu Aile Mutlu Çocuk Derneği
49. MÜMDER-Marmara Üniversitesi Mezun ve Mensupları Derneği
50. Okçular Vakfı
51. Öz Kevser Vakfı
52. Özgür-Der
53. Safa Vakfı
54. Siyasal Vakfı
55. Suffa Vakfı
56. T3-Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı
57. TGTV - Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı
58. TÜGVA-Türkiye Gençlik Vakfı
59. TÜRDEB-Türkiye Dergiler Birliği Derneği
60. TÜRGEV-Türkiye Gençlik Ve Eğitime Hizmet Vakfı
61. UDEF-Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu
62. Uluslararası Genç Derneği
63. USMED-Uluslararası Sosyal Medya Derneği
64. Uluslararası Vizyon Gençlik Derneği
65. Yavuz Selim Gençlik Derneği
66. Yedi Hilal Derneği
67. Yekder-Yaygın Eğitim Ve Kültür Derneği
68. Yeni Dünya Vakfı
69. Zinde Gençlik Spor Ve İzcilik Kulübü

Kurucular
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Üyeler

1. Meşale Uluslararası Öğrenci Derneği
2. İGA ( İnovatif Gençlik Akımı )
3. ÜNDER Üniversite Öğretim Elemanları Dayanışma Derneği
4. Deniz Feneri Derneği
5. Pendik Gönülver Dernegi
6. Medya Kültür ve Gençlik Derneği
7. Siyasal Vakfı
8. Mostar Gençlik Federasyonu
9. (BİLGENÇ) Bilim İrfan Liyakat Gençlik ve Spor Külübü Derneği
10. Türk Telekom İstanbul Spor Okulları
11. Ümmet Gençleri Derneği
12. GENÇ MEHİR-Gençleri Evlendirme Eğitim Kültür Yardımlaşma ve 

Dayanışma Derneği
13. Sağlık-Der
14. İGEDER-İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği
15. Burak Mukaddes Mekanları Tanıtma ve Kültür Derneği
16. Mavi Haliç Gençlik ve Spor Kulübü Derneği
17. AGÂH Uluslararası Sinema Derneği
18. Öncü Gençlik ve Spor Kulübü
19. Genç Beşir
20. Dünya Balkan Dernekleri Federasyonu
21. Sosyal Akıl Derneği
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Halit Bekiroğlu   Başkan 

Necmeddin Bilal Erdoğan  Yönetim Kurulu Üyesi 

Dr. Ahmet Özdinç   Yönetim Kurulu Üyesi
     Proje & Strateji Geliştirme Birimi

Ahmet Sözbilir   Yönetim Kurulu Üyesi
     Spor Birimi

Enes Güney    Yönetim Kurulu Üyesi
     Bilim Ve Teknoloji & Girişimcilik Birimi

İdris Topçuoğlu   Yönetim Kurulu Üyesi
     Kaynak Geliştirme Birimi

Metin Uçar    Yönetim Kurulu Üyesi
     Medya İletişim & Dış İlişkiler Birimi

Reyyan Beyza Büyükgümüş  Yönetim Kurulu Üyesi
     Kültür Sanat Birimi

Ömer Faruk Terzi   Yönetim Kurulu Üyesi
     Kamu-STK Birimi

Av. Safa Koçoğlu   Yönetim Kurulu Üyesi
     Gençlik Politikaları Ve Savunuculuk Birimi

Süleyman Ragıp Yazıcılar  Yönetim Kurulu Üyesi
     Üniversite Birimi

Dr. Veysel Dinç   Yönetim Kurulu Üyesi
     Sağlık Ve Sosyal Hizmetler Birimi

Yrd. Doç. Dr. Yusuf Alpaydın  Yönetim Kurulu Üyesi
     Eğitim Birimi

Murat İnkaya    Genel Sekreter 

Ahmet Özdemir 
Ali Yalçın
Alparslan Durmuş
Av. Ali Kurt
Av. Cavit Tatlı
Av. Hilmi Türkmen
Av. Özlem Zengin
Av. Safa Koçoğlu
Av. Serpil Balat
Bekir Gezer
Betül Soysal Bozdoğan
Do. Dr. Ömer Miraç Yaman
Doç Dr. Murat Şentürk
Doç. Dr. Lütfi Sunar
Doç. Dr. Yusuf Tekin
Dr. Hüseyin Korkut 
Dr. İbrahim Altan
Dr. Mehmet Dinç
Dr. Mehmet Güllüoğlu 
Dr. Şerafeddin Kalay
Erol Erdoğan
Halit Bekiroğlu
İdris Topçuoğlu 
Kenan Sofuoğlu
Mahmut Bıyıklı
Mehmet Ali Bolat
Mehmet Baykan
Mesut Albayrak
Mustafa Şen

N. Bilal Erdoğan
Osman Doğan
Ö. Faruk Terzi
Ömür Akkor
Prof. Dr. Ali Köse
Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç
Prof. Dr. Mehmet Ali Büyükkara
Prof. Dr. Mücahit Öztürk
Prof.Dr. Ergün Yıldırım
Raif Nas
Selçuk Bayraktar
Süheyla Subaşı
Sümeyye Ceylan

Yönetim Kurulu Danışma Kurulu



BİRİMLER

STK BİRİMLERİ

MERKEZİ BİRİMLER



STK

BİRİMLERİ

Sağlık Ve Sosyal Hizmetler Birimi

Kamu-STK Birimi

Kültür Sanat Birimi

Spor Birimi

Eğitim Birimi

Üniversite Birimi
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Sağlık ve Sosyal
Hizmetler Birimi

1. Kızılay, GSB, Sağlık Bakanlığı, AFAD gibi kurumlarla protokol zemin-
leri değerlendirilerek, kurumlara yönelik Temel İlk Yardım Eğitimleri 
başlıklarında hizmetler vermek

2. Engelli, yaşlı, şiddet, bağımlılık, dezavantajlı gençler gibi konularda 
farkındalık oluşturmak için STK’lar ile ortak projeler yapmak.

3.  STK’lar için kurum içi ve tabana yönelik uygulanabilir sağlıklı ve helal 
beslenme, duruş bozuklukları için pratik günlük önlemler gibi faali-
yetler içeren kitapçık hazırlamak

4. STK bünyelerindeki hekim grupları, tıp ve diğer sağlık bölümlerinde 
okuyan gençler gibi topluluklarla iletişime geçmek, insan kaynağı pay-
laşımı ve tecrübe aktarımları sağlamak

5. Yurtdışındaki gönüllü sağlık çalışmalarına katılan sağlık çalışanları-
nın “Görevlendirme” kapsamı içine alınması ile katılımın artırılması, 
“Kamu STK ve Gençlik Politikaları Birimleri” ile koordineli hareket 
etmek.

Kamu-STK Birimi

1. Yeni Cumhurbaşkanlığı Sisteminde uyum yasaları çerçevesinde Dev-
let ile STK’ ların bir ‘’SİSTEM’’ içerisinde iletişim, bilgi akışı, istişare, 
işbirliği ve ortak iş yapmalarına dönük hukuki alt yapı çalışmalarını 
yapmak. 

2. Hemşeri Derneklerinin gençlik kolları ile irtibata geçmek suretiyle 
burs ve hemşericilik bilincini geliştirmeye dönük çalışmaların nasıl 
yapılacağına dair bir el kitapçığı çıkarmak. 

3. Etnik ve Kültürel yapıların (Romanlar, Aleviler vb.) gençlik yapılan-
maları ile tanışmak ve beraber işbirliğine gitmek. 

4. Cami merkezli çalışmaları STK’ lar ile uyumlu hale getirmek  
5. Resmi ve Yarı Resmi Kurumların başkan ve bürokratlarını ziyaret etmek 
6. Siyasi ve sivil yapıları ziyaret etmek 
7. STK başkan ve kurumların birbirlerini daha yakından tanımalarını 

sağlayacak etkinlikler yapmak. 
8. STK’ ların 2023 sonrasına hazırlıklı olmalarını sağlayacak vizyon bel-

geleri çıkarmalarına yardımcı olmak.
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Kültür Sanat Birimi

Kültür Sanat Komisyonu, gençlere yönelik sivil toplum çalışmalarında 
yönlendirici olmayı hedeflemektedir. Bunun için doğrudan aktiviteler 
oluşturmak yerine platformda yer alan kuruluşlara kültür sanat alanında 
çalışmalar yürütürken yararlanacakları içerikler ve tavsiyeler oluşturmak 
amaçlanmaktadır.Gençlerin kültür sanat alanına erişilebilirliğini arttırıcı 
ve sürdürülebilir faaliyetlere kaynaklık eden çalışmalarda bulunmak.

1. Saha Araştırması
Gençlerin kültür sanat alanına ilişkin olarak özelde STK’lardan genelde ise 
tüm kuruluşlardan beklentilerinin ne olduğuna yönelik bir anket çalışması 
yapılacaktır. Ayrıca anket çalışmasından elde edilen sonuçlarla çeşitli grup-
larla odak görüşmeler yapılacaktır. Bu çalışmada farklı sosyo-ekonomik 
gruplardan, farklı eğitim seviyelerinden gençlerin kültür sanat alanına dair 
beklentilerinin, tutumlarının ve beğenilerinin ölçülmesi hedeflenecektir. 
Araştırma sonucunda elde edilecek raporun alanın ilgilileriyle paylaşılarak 
geliştirildiği bir çalıştay organize edilecektir. Bunun ardından platforma 
üye STK’larla paylaşılacak ve çalışmalarını yürütürken referans alabilecek-
leri bir kaynak elde edilmiş olacaktır.

2. Kültür Sanat Vizyonu Söyleşileri
Aylık olarak TGSP bünyesinde kültür sanat alanında vizyon söyleşileri orga-
nize edilecektir. Bu söyleşilerde paydaş olarak çalışabileceğimiz kuruluşla-
rın üyelerimize tanıtılması, yeni yaklaşımların ve faaliyetlerin duyurulması 
hedeflenecektir. Kültür Sanat alanına dair üyelerimiz arasında bir gündem 
oluşması sağlanarak kurulacak yeni ortaklıklarla faaliyetlerini geliştirmele-
rine katkıda bulunulacaktır. Ayrıca TGSP’nin kültür sanat alanında yönlen-
dirici olma amacı çerçevesinde bilinirliğine katkıda bulunulacaktır.

3. İstanbul’u Anlamak Atölyesi
Dünya’nın birçok ülkesinde kültür sanat hayatı bakımından önemli şehirle-
rin düzenlenen seminerlerle tanıtımı yapılmaktadır. İstanbul gibi göç alan 
ve her yıl yüz binlerce öğrencinin eğitim amacıyla geldiği bir şehirde bu 
eğitimin gerekliliği daha fazladır. Günümüzde birçok kuruluş İstanbul’u bir 
şehir olarak anlamaya yönelik faaliyetlerde bulunmaktadır. Düzenlenecek 
atölye çerçevesinde İstanbul’u anlamaya yönelik yapılan çalışmalar değer-
lendirilerek üyelerimizin gençlere yönelik bu alanda nasıl çalışmalar yürü-
tebileceğine dair bir rapor hazırlanacaktır. Hazırlanan rapor üyelerimizle 
ve kamuoyuyla paylaşılacaktır.

4. Anadolu’da Kültür Sanat ve Sivil Toplum
Kültür sanat alanına ilişkin metropol şehirlerde erişilebilir faaliyetler bu-
lunsa da özellikle sosyo- ekonomik olarak az gelişmiş ve nüfus yoğunluğu 
düşük olan şehirlerimizde bu konuda güçlükler yaşanmaktadır. Büyükşe-
hirlerde ve özellikle İstanbul’da yapılan iyi uygulamaların Anadolu’ya nasıl 
yaygınlaştırılacağı konusunda komisyon üyelerimizle düzenli çalışmalar 
yapılacaktır. Bunun için farkındalık oluşturma çalışmaları ve buluşmalar 
gerçekleştirilecektir.

5. Görsel Sanatlar Gelişim Çalıştayı
Görsel sanatlar camia olarak içerisinde aktör olarak az bulunduğumuz ve 
maalesef ülkemizde bizim değerlerimize aykırı şekilde gelişme gösteren 
mecralar olarak tanıtılmaktadır. Bunun önüne geçebilmek için üyelerimiz-
le görsel sanatlar alanında sahip olunan tecrübeyi inceleyen, iyi uygulama-
ları paylaşmayı ve geliştirmeyi amaçlayan bir çalıştay organize edilecektir. 
Bu çerçevede zorluklar, imkânlar ve gelişim alanları tespit edilerek hem bu 
alanda çalışmalarda bulunan üyelerimiz hem de gelecekte bu alanda yer 
alacaklar için uygun stratejilerin ne olduğuna, hangi kurum ve kişilerle or-
taklıklar kurulabileceğine dair tavsiyeler hazırlanacaktır.
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1. Spor Yarışmaları: 
‘’STK’lar Yarışıyor Kardeşlik Kazanıyor’’ yarışmasının ikincisini yapmak

• Bu yarışmanın il düzeyine indirgenip pilot il olarak İstanbul 
veya Ankara’da ki STK temsilcilerine benzeri bir kamp yaptır-
mak, farklı illerde bu yarışmayı devam ettirmek.

• Mayıs ayında yapılacak  ‘’İstanbul Gençlik Fuarı’nda’’ STK’lar 
arasındaki kardeşliği görünür kılacak bir turnuva yapmak.

2. Spor Federasyonları İle Ortak Çalışmaların

Yürütülmesi
• Türkiye Geleneksel Spor,  İzcilik, Herkes İçin Spor, Okul Spor-

ları, Okçuluk Federasyonu, Oryantring, Gelişmekte Olan 
Sporlar, Masa Tenisi, Satranç Federasyonu vb. Yetkilileri yapı-
labilecek çalışmalar üzerine ağırlamak.

• STK’ların ilgi alanına göre spor alanında çalışma yapan fede-
rasyonlarla bir araya getirilmesi,

• Bu konularda Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdür-
lüğü ile istişarelerde bulunulması,

• Üye derneklerinde yararlanabileceği protokol çalışmalarının 
yapılması

3. Rol Model Olabilecek Milli Sporcularla Gençlerin 
Buluşturulması

• Toplumun gönlünde taht kurmuş sporcuların Federasyonlar 
vesilesiyle ilgi alanına göre ilköğretimden üniversiteye kadar 
farklı yaş gruplarıyla buluşturulmasını sağlamak

• Üniversiteler ’de Gençlik STK’ları ile paydaş olan Öğrenci ku-
lüp ve topluluklarıyla birlikte bu programları icra etmek

• Gençleri bu vesileyle spora yönlendirmek

4. Spor Birimi AR-GE Çalışma Grubu
• TGSP Genel Merkezi’nde, alanında uzman akademisyenle-

rinde katılımıyla öncelikli olarak geleneksel spor alanında ya-
pılan çalışmaları ve yazılan makaleleri incelemek ve STK’ları 
yönlendirmek

• Spor’da ahlak başlığını incelemek ve bu doğrultuda yazılan 
makaleleri teşvik etmek

• Gençlere sporun daha özel şekilde anlatılması ve yaygınlaştı-
rılmasına yönelik çalışmalar yapmak

5. Medya - Tanıtım Çalışmaları
• Sporun dindeki yeri, Sünneti Seniyye ve Spor gibi başlıklarla 

Sporun farklı bakış açılarıyla milli- manevi duygular eksenin-
de tanıtılmasını sağlamak

• STK’larda Spor konusunda yapılabilecek çalışmaların artışını 
sağlamak

• Spor dallarıyla alakalı gençliğe faydası olan felsefi bir altyapı 
çalışması ortaya koymak ve bu kapsamda;Kısa film, Kamu 
spotu, Sporda Ahlak vb konular üzerine yarışmalar yapmak

Spor Birimi
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6. DİĞER
• STK’ların Amatör Spor Kulübü kurmalarına teşvik etmek
• Lise ve ortaöğretim öğrencilerine spor yapma imkânlarını 

yaygınlaştırılmasına ve desteklenmesine yönelik çalışmalar 
yapmak

• Büyük Taraftar gruplarıyla koordinasyon sağlamak
• Spor Liselerinde Geleneksel sporları teşvik etmek
• Lisanslı sporcu yetiştirme konusunda STK’lara bilgilendirme 

desteği vermek
• İzcilik ve Kampçılık Faaliyetlerinin tanıtılması ve yaygınlaştır-

mak (Okçuluk ile beraber Tanıtım Tırı Projesi)
• Kızılay, GSB ve Afad ile koordineli Sivil Savunma Eğitimlerini 

vermek
• Geleneksel Çocuk Oyunları ve Zekâ- Strateji Oyunlarının 

STK’larda özellikle hafta sonu yaygın eğitim programlarına 
dâhil edilerek tanıtımını sağlamak

Eğitim Birimi

1. Gençlik Eğitimleri Rehberi: 2017 yılında eğitim komisyonu tarafından 
hazırlanan gençlik eğitimleri rehberine farklı hedef kitlelere yönelik üye 
kurumlar tarafından uygulanan model eğitim çalışmalarını eklemek ve 
yeni bir tasarımla üyelere sunmak

2. Türkiye Gençlik Zirvesi: Zirve’nin içeriği ve zirvede gerçekleştirilecek 
etkinlikleri geliştirmek, Zirve’de sunum olarak yer alacak ‘En Yenilikçi 
STK Uygulamaları’nın seçimini yapmak.

3. STK’larda yetenek fark etme ve geliştirme: Üye STK’ların hitap etti-
ği gençler arasında ülkemizin nitelikli insan kaynağına ihtiyaç duydu-
ğu bilim, teknoloji, girişimcilik, liderlik, sanat gibi alanlarda yetenekli 
gençlerin tespit edilmesi ve yetiştirilmesi süreçlerinin nasıl gerçekleşti-
rilebileceğine dair bir rehber hazırlamak ve bu konuda ilgili STK’lara 
eğitim vermek  

4. Lider eğitimi: Gençlik liderlerinin eğitimi konusunda üye STK’lar-
da gerçekleştirilen eğitimlerin ve eğitimcilerin tespit etmek, en etki-
li yöntem ve eğitimcilerin yer alacağı örnek bir uygulamanın TGSP 
merkezinde gerçekleştirmek. Lider eğitiminin bir eğitim programı 
mantığıyla (amaç, kazanımlar, yöntem ve teknikler, etkinlikler) bir 
kitapçığa dönüştürmek

5. Kurumlar arası ziyaretler: Planlanacak ziyaretlerle kurumlar ara-
sında tanışma, işbirliği, tecrübe ve model paylaşımı çalışmalarını ge-
liştirmek.
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1. Üniversite birimi olarak ilk etapta şu dört hedefimiz var:
• STK’lar arası aktif ve yapıcı iletişimi sağlamak, 
• Nitelikli istişarelerde bulunmak, 
• Çok sesliliği korumak 
• İlham alışverişine güzel bir zemin oluşturmak

Bunların neticesi olarak da gerektiğinde esaslı bir dayanışmayı ortaya çı-
karmak
2. TGSP Üniversite Birimi olarak Youtube Kanalı açmak. Her hafta STK 

temsilcileri 10 dakikalık konuşmalar yapacak, beş ayın sonunda kanal-
da özgün ve kıymetli bir içerik oluşacak. İlerleyen zamanlarda buraya 
yeni ve dinamik içerik eklenecek. 

3. STK’ların üniversite gençliğine yönelik neler yaptığını 5N 1K ilkele-
rine göre özet bir şekilde metne döküp, ilgili kişilerle söyleşi yapıp, 
görseller eşliğinde güzel bir bülten, dergi vs. hazırlanacak. Bunun tüm 
Türkiye’de özellikle üniversitelerde yaygınlaşması sağlamak. STK’ların 
merkezlerinde bulundurulmalarını sağlamak. 

4. TV Programı: TRT’de mümkünse, her programda, 6 STK’dan 6’şar 
temsilci olacak, Kemal Sayar gibi bir misafirle soru cevap şeklinde 
gençlik meseleleri konuşulacak. 

5. Üniversitelerdeki Konsey Seçimleri konusunda ortak adayları destek-
lemek.

6. Her hafta, bir STK diğer bir STK’yı kendi kurumunda ağırlayacak. 5’er 
kişilik ekiplerle. Sivil toplumun geleceği adına önemli bir adım, “ye-
rinde tanımanın” etkileri daima daha kalıcıdır. Bunun planlaması ve 
koordinesi yapılacak.

7. STK’lar diğer STK’larla hangi imkânlarını (salon, burs, konaklama, 
eğitimci vs.) paylaşabileceğini bildirecek, paslaşma ve dayanışma adı-
na büyük bir adım olacak. TGSP çatısı altında ne alacağımızdan çok ne 
vereceğimizin de önemli olduğunu göstermek.

8. STK’ların kapasitelerini artıracak çalışmalar yapmak. Bu kapsamda 
Farabi ve Erasmus eğitimleri hazırlamak. 

9. Üniversite Birimi’nde yer alan STK’lara, yapacakları faaliyetleri üni-
versite bünyesinde yapmaları istenecek. Çalışmalar mümkün mertebe 
kampüse yönlendirmek. 

10. TGSP çatısı altında düşündüğümüz tüm süreçlerde STK’lar aktif bir 
şekilde sorumluluk üstlendiği takdirde birlikte güzel şeyler yapılabi-
leceğine inanıyoruz. Yani her STK’nın özgünlüğünü ve özgürlüğünü 
koruduğu, ortak istişareyle kararlaştırılan konularda da aktif sorumlu-
luk üstlendiği bir işleyişi başarabilirsek akıbet de güzel olacak. Bu ko-
nuda sorumluluk birimdeki tüm STK’ların omuzlarındadır. Üniversite 
Birimi olarak STK’ların aktif sorumluluk aldıkları bir çerçeve içinde 
hareket etmek.

Üniversite Birimi
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Kaynak Geliştirme
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1. STK Gelişim Akademisi: STK’lara yönelik bir web portalı üzerinden 
tüm eğitim materyalleri (video, sunum, rehber kitap, broşür, ölçme 
testleri, vs.) ile offline eğitimler sunmayı amaçlar. STK eğitim progra-
mında aşağıdaki konular işlenir.

• Gönüllü yönetimi
• Kaynak geliştirme
• Örgüt yönetimi
• Muhasebe
• Savunuculuk
• Sosyal içerme
• Strateji
• Proje döngüsü

2. STK Mükemmeliyet Merkezi: Belirli kriterler dâhilinde STK’ların sınıf-
landırılması ve sınıflar arası geçişin sağlanması amacıyla gerekli reh-
berliğin sunulmasıdır. STK’ların hâlihazırdaki kapasitesinin tanım-
lanmasını, süreç dâhilinde gelişimini ve etkililiğini hedefler. EFQM 
(Avrupa Kalite Yönetim Vakfı) gibi uluslararası alanda kalite derece-
lendirmesi yapan kuruluşlar ile işbirliği yapılabilir.

3. Gençlik Veri Tabanı: Kamuda, verilerin farklı kaynaklarda ve farklı 
formatlarda tutuluyor olması, kurumların veri analizinde kendi faali-
yet alanını ilgilendiren noktalara odaklanması, bir bütünlük olmaması 
nedeniyle analiz sonuçları yeterli faydayı sağlamamaktadır. İhtiyaca 
yönelik projeler geliştirmek, doğru durum değerlendirmesi yapabil-
mek ve hizmet kalitesini artırabilmek için güvenilir verilerin doğru ve 
zamanında analizi gerekir. Bu da ihtiyaç duyulan verilerin farklı kay-
naklardan ortak standartlar çerçevesinde temin edilerek tek merkezde 
toplanması ve araştırmaların bu veri kümesi üzerinden gerçekleştiril-
mesine imkân tanıyacak bir ortak veri tabanı ile mümkün olacaktır.

4. Hibe Programları İçin Proje Rehberi: Ulusal ve uluslararası düzeyde 
çağrıya çıkılan proje destek programlarına ülkemizdeki STK’lar yete-
rince başvuramamaktadır. Bu bağlamda kendi kurumsal kapasitelerini 
geliştirememiş STK’lar için, belirlenecek rehber kişilerle proje yazım 
ve yönetim süreçlerinde desteklenmeleri ön görülmektedir. Profesyo-
nel rehberler projeye dâhil olarak usule uygun bir şekilde süreçlerin 
yönetimi sağlanacaktır.

Proje & Strateji
Geliştirme Birimi
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Medya İletişim
ve Dış İlişkiler Birimi

1. Portal Projesi: 
• Bütün üyelerimizin ve iletişim ağımızda bulunan kurumlarımızın bir-

birlerinden ve faaliyetlerinden haberdar olabileceği,
• Birimlerimizin faaliyetlerine göre eklenecek modüllerin çalışılabileceği,
• Pek çok etkinliğimizi takip edebileceğimiz,
• Farklı fırsat ve yarışmalarla hem içeride hem de dışarıda gençlere ula-

şacağımız bir portal çalışması yapmak

2. Telefon Uygulaması: 
• Bu portala bağlı olarak -veya duruma göre bağımsız- telefon uygula-

maları geliştirmek
• Logo ve kurumsal kimlik çalışmaları yapmak
• Portal ve uygulamaya yönelik içerik üretme ve kullanma ile ilgili ku-

rumların ilgili kişi ve birimleri ile kapasite geliştirmeye yönelik çalış-
malar yapmak

• Farklı zaman ve zeminde yapılan faaliyetler çerçevesinde reklam, med-
ya, tanıtım çalışmaları yapmak, içerik üretimini sağlamak

• Üniversite komisyonu ile birlikte TV programı organize etmek
• Birimlerin hedeflerine göre hareketlilik projesi üzerinden yarışmalar 

düzenlemek
• Gençliğin sosyal medya çalışmalarına katkı sağlamak, onların fikirleri 

üzerinden yönlendirmeler yapmak
• Uluslararası lobi faaliyetleri yapmak

• Uluslararası faaliyetlerde Kamu-STK Birimi ile ortak çalışmalar yürüt-
mek. Bu anlamda yurtdışı faaliyetinde bulunan STK’ların sahada ya-
şamış oldukları tecrübeleri ve sorunları paylaşabileceği bir mecranın 
oluşturulmasına katkı sağlamak.

• Ülkemizi idrak etmiş, iyi yetişmiş bir Uluslararası Öğrencinin yurt-
dışında faaliyet gösteren Kamu kurumlarımız için son derece önemli 
bir insan kaynağı olduğunu ve ülkemizin tanıtımında önemli bir yere 
sahip olduklarını göz ardı etmeden, Uluslararası Öğrenci çalışması ya-
pan kurumların bakış açılarına katkı sağlamak.

• Kurumsal medya organlarımıza yurtdışına yayın yapan bir boyut ka-
zandırmak ve bu yayınların o ülkede neşredilmesi hususunda STK’ları 
teşvik etmek.

• Uluslararası bağlamda faaliyet yapan çatı kuruluşların danışmanlığın-
da gönüllü ekipler oluşturarak, ülke gündemimizi, en doğru kaynak-
lardan toplumun kılcal damarlarına kadar sirayet edebilme özelliğine 
sahip STK’lar marifetiyle yurt içi ve dışında anlatmak.
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• Bilim ve teknoloji üretiminde öncü rol üstlenmesi beklenen Fen Lisesi 
öğrencilerinin STK olarak örgütlenmesine ve üretim kapasitelerinin 
artırılmasına çeşitli projeler ve organizasyonlarla öncülük etmek.

• STK ‘ların gençlik kitlelerinin mobil oyun ve uygulamalar üretmesine 
zemin hazırlamak ve bu alanda aralarında iletişimi kuvvetlendirmek.

• STK arasında bilgisayar oyunu turnuvaları düzenlemek
• STK’lar ile bilim ve teknoloji alanda hizmet veren yerlere geziler dü-

zenleyerek kapasitelerinin artırılması ve farkındalık oluşturmak
• Bilimsel bilgi ve teknolojik mal üretmenin felsefi arka planını İslami 

düşünceyle şekillendirmek için çalıştay yapmak.

Bilim ve Teknoloji Birimi 
& Girişimcilik Birimi

• Toplumu ve Gençliği ilgilendiren mevzuatların kabul veya reddini sa-
vunacak bir taraf olmak, 

• Sivil toplum kuruluşlarının yürüttükleri proje, program ve eylem plan-
larını politika yapıcılar ve uygulayıcılar ile paylaşmak suretiyle onların 
konu hakkında fikir sahibi olmalarını sağlamak,

• STK’lara karar vericilerle nasıl iletişime geçileceği hakkında bilgi ver-
mek (lobi çalışmaları),

• Sivil toplum örgütlerinin kurulması, ihtisaslaşması, finansal sürdürü-
lebilirliklerinin sağlanabilmesi için yasal çerçeve oluşturacak çalışma-
lara öncülük yapmak,

• STK’ların kurumsal kapasitelerinin ve insan kaynaklarının geliştiril-
mesi sürecine aracı olmak,

• STK’ların toplumsal duyarlılık projeleri yürütmelerine destek sağla-
mak ve bu konuda karar vericilerle lobi çalışmaları gerçekleştirmek,

• STK’ların yaygınlaşması için (il ve ilçelerde şube ve temsilcilikler aç-
masına) kolaylaştırıcılık yapmaktır.

Gençlik Politakaları
ve Savunuculuk Birimi








