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Gayret Bizden…

TGSP Ailesinin değerli dostları;

Günümüz ve geleceğimizin şekillenmesinde önemli bir rol oy-
nayan gençlerimizin sesine kulak vererek 2012 yılında çıkmış 
olduğumuz bu yolda Türkiye genelinde gençlerimiz için emek 
veren üye STK’larımız ve paydaş kurumlarımız ile gençlerimi-
zin sesini dinlemeye ve gençlerimiz için çalışmalar gerçekleş-
tirmeye devam etmekteyiz.

Nitelikli STK, Nitelikli Genç, Nitelikli Toplum şiarıyla çıktığımız 
bu yolda öncelikli hedefimiz, gençlere hizmet gayesi ile nitelikli 
STK gücünü oluşturmaktır. Bu sayede nitelikli, donanımlı, ça-
lışkan, merhametli ve umutlu genç nüfusun teşekkülüne katkı 
yaparak nitelikli bir toplum oluşturma gayretindeyiz. Gayret 
bizden takdir Allah’tandır.

Gençlik için çalışmalar yürüten kurumlar ile her geçen gün 
daha emin adımlarla hedefimize ilerlerken bizleri yalnız bı-
rakmayan tüm TGSP ailesine katkılarından ve desteklerinden 
dolayı teşekkürlerimi sunuyor ve bundan sonraki çalışmaları-
mızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. 

Ömer Faruk TerziÖmer Faruk Terzi
TGSP BAŞKANI
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TÜRKIYE’NIN GENÇLERI
2020 ANKETI TAMAMLANDI

Ilkini 2018 yılında gerçekleştirdiğimiz ve alanında en nitelikli 
çalışmalarından biri haline gelen “Türkiye’nin Gençleri Araş-
tırması”nın ikincisi tamamlandı. Araştırma kapsamındaki ve-
riler özellikle gençlik çalışması yapacak kişi ve kuruluşlar için 
yine ilham olup, gençleri tanımak adına önemli bulgulardan 
oluşuyor.

Araştırma Hakkında

Örneklem Dağılımı

34 il ve 463 
ilçede toplam 
8196 görüşme 

gerçekleştirilmiştir.

Hedef Kitle

15-30 yaş grubuna 
mensup gençler ile 

görüşülmüştür.

Veri Toplama

Önceden hazırlanmış 
soru formuna bağlı 
yüzyüze görüşmeler 
ve CATI metodu ile 
gerçekleştirilmiştir.

Saha Tarihleri

Görüşmeler, 
1 Kasım- 1 Aralık 2020 

tarihleri arasında 
gerçekleştirilmiştir.
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Gençlerin Sorunları

Mutluluk Düzeyi
/
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Araştırmada “Pandemi” 
Vurgusu

34 ildeki 463 ilçeden 15-30 yaş arası 8 
bin 196 gencin katılımı ile gerçekleştirilen 
bir saha çalışması olan Türkiye’nin Gençle-
ri 2020’de “Mutluyum” ve “Çok Mutluyum” 
gibi olumlu değerlerin yüzdelik toplamı 
yüzde 40,3 iken; olumsuz değerler toplamı 
ise yüzde 27 olarak gözükmekte. Mutluluk 
nedeni olarak “Aile hayatı” ve “Sağlık” seçe-
nekleri öne çıkarken, mutsuzluk nedenleri 
olarak “Ekonomik Durum”, “Gelecek Kaygı-
sı”, “Pandemi” başlıkları öne çıkmıştır. 

Gelecek Kaygısı 
Yine Gündemde

TGSP tarafından ADA Araştırmaya yaptırı-
lan bu araştırmanın sonucuna göre “Gele-
cek Kaygısı”, “Eğitimde Sorunlar Yaşanma-
sı” ve “Geçim Sıkıntısı” başlıkları öne çıkan 
diğer seçenekler olarak görülmekte. Genç-
lerin hayatına yön verebilecek en yüksek 
ortalamaya sahip değerler “Huzur ve Gü-
ven”, “Vatan Sevgisi”, “Aile” iken en düşük 
ortalamaya sahip değer ise “Çocuk Sahibi 
Olmak” olarak karşımıza çıkmaktadır.



9

TÜRKİYE GENÇLİK STK’LARI PLATFORMU

Elimizdeki verilerin sadece gençlik alanın-
da çalışan STK’larla sınırlı kalmaması için 
siyaset, eğitim, akademi ve iş dünyasının 
da kullanabileceği bir anlayışta olduğunu 
görüyoruz. Buradan hareketle gençlerimize 
güvendiğimiz takdirde hem kendilerini daha 
kolay keşfedebileceklerini hem de milleti-
mizin bekasına çok daha fazla hizmet ede-
bileceklerini söyleyebiliriz.

Anketin tamamına  ulaşmak için QR Code’u okutunuz.
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TÜRKİYE GENÇLİK STK’LARI PLATFORMU

TÜRKIYE’NIN GENÇLERI 
2020 ARAŞTIRMASI 
LANSMAN PROGRAMI YAPILDI
Türkiye’nin Gençleri 2020 Araştırması’nın lansman prog-
ramı Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Terzi, Yönetim 
Kurulu Üyesi Dr. Ahmet Özdinç, Yönetim Kurulu, üye STK’lar 
ve basın mensuplarının katıldığı toplantıyla yapıldı.

Araştırmayı koordine eden Dr. Ahmet Özdinç, “Gençlerin 
tatmin oranın en fazla olduğu konuların başında sağlık 
ve aile hayatı ön plana çıkarken, tatmini en düşük konu 
ise ekonomik durumdur. Yine üzerinde durulması gereken 
bir konu Türkiye’de gençlerin yüzde 70’i kendilerine değer 
verilmediğini düşünmektedirler. En güvenilir kurumlar baş-
lığımızda da ‘Hangi kurumları güvenilir buluyorsunuz?’ so-
rusuna her 10 gençten 3’ü hiçbir kuruma güvenmediğini 
ifade etmektedir. Ama güvenilen kurumlar arasında birinci 
sırada Cumhurbaşkanlığı, ikincisinde ordu, üçüncüsünde de 
polis olarak karşımıza çıkıyor” şeklinde konuştu.
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ÖMER FARUK TERZI:

GENÇLER STK’LARI, 
STK’LAR DA 
GENÇLERIMIZI 
BESLEMELI
Türkiye’de çalışma alanı gençlik ve gençle-
rin problemlerine çözüm üretmek olan sa-
yısız sivil toplum kuruluşu var. Bu kuruluş-
larımız kimi zaman kendi başına bir gençlik 
STK’sı iken kimi zaman da köklü kurumla-
rın bir parçası olarak faaliyet gösteriyor. 
Peki bu kurumlarımız birbirleriyle pratik it-
tifaklar kurarak istişareli bir mekanizmaya 
dahil olsa? İşte TGSP’nin çıkış noktası da 
buraya dayanıyor. Bu hususları ve dahasını, 
TGSP Başkanı Ömer Faruk Terzi’ye sorduk.

Sizce Türkiye Gençlik STK’ları Platformu 
(TGSP) ülkemizde ne gibi bir boşluğu dol-
durdu? Çalışmaların seyri hangi motivas-
yonla oluştu?

TGSP ile gençlik alanında faaliyet gösteren 
STK’ların birbirlerinden haberdar olmaları ve 
birlikte hareket edilebilmesi için güzel bir ze-
min hazırlandı diyebiliriz. Birçok kurum aynı 
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çatı altında hem daha yakından birbirini ta-
nıma fırsatı buldu hem de ortak işler başar-
dı. Zaten gençler ile çalışan STK’lar, gençlerin 
enerjilerinden yararlanarak motivasyonlarını 
yükseltebiliyorlar. Bizler de aslında dolaylı 
yoldan aynı motivasyondan faydalanıyoruz. 
Ayrıca yaptığımız araştırmalar ile STK’ları-
mıza yol gösterecek somut veriler sunmak, 
yapılan projeler ile binlerce kişiye ulaşmış ol-
mak bizleri motive ediyor. Biliyoruz ki, bugün 
gençlerin durumunu yakından takip etmek, 
gençlik çalışmaları yapan kurumlar ile ileti-
şim halinde olmak yarınlarımızı daha güzel 
hale getirecektir çünkü bugünün her bir genci 
yarınlarımızda büyük işler başaracak potan-
siyeldedir.

“Nitelikli STK, Nitelikli Genç, Nitelikli 
Toplum”

Ülkemizdeki STK’ların bir araya gelme-
sinde büyük bir rolü olan TGSP’nin si-
zinle beraber oluşan “Nitelikli gençler 
nitelikli kurumları, nitelikli kurumlar da 
nitelikli toplumu oluşturur” şeklinde bir 
anlayışı olduğunu görüyoruz. Bu anla-
yıştan bahseder misiniz?

“Nitelikli STK, Nitelikli Genç, Nitelikli Toplum” 
sloganımız aslında platformumuzun te-
mel amacını yansıtıyor. Gençler ile ilgilenen 
STK’larımız daha nitelikli hale geldiğinde, 
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gençlerimiz STK’lar aracılığıyla daha büyük 
başarılara imza atmak için fırsat yakalayabi-
lecektir. Ancak gençleri başarılı olan bir top-
lum büyük başarılar elde edebilir ve bizlere 
düşen burada STK’larımız ile beraber genç-
lerimize destek olmak. Gençler nitelikli ol-
duğunda STK’lar, STK’lar nitelikli olduğunda 
gençler verimli sonuçlar elde edecektir.

Sivil toplum nelerden ve nerelerden bes-
lenmeli? Siz kendi adınıza yüksek tempo-
lu bu faaliyetlerde enerjinizi nasıl koru-
yorsunuz? 

Aslında sivil toplum her alandan beslenebile-
cek bir yapıdır. Her sivil toplum kuruluşunun 
belirli bir çalışma alanı olur ancak özellikle 
gençlik ile çalışmalar yürüten STK’ların eği-
tim ve araştırma alanlarından faydalanması 
gerekir. Elbette gençlerle sosyal aktiviteler 
yapılmalı, gönül bağı oluşturulmalı. Genç-
ler ile oluşturulan gönül bağının haricinde 
STK’lar gençlerin genel durumlarından da 
haberdar olmalıdır. Gençlerin genel duru-
munu bilmenin STK’lar için önem arz ettiğini 
düşündüğümüz için TGSP olarak Türkiye’nin 
Gençleri Saha Araştırmasını 2 yılda bir ger-
çekleştirmekteyiz. Yapılan işlerin ardından 
olumlu geri dönüşler alınması, birilerinin bu 
çalışmalardan faydalandığını bilmek bizleri 
memnun ediyor. 
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Sizce ülkemiz gençlerinin özellikle STK’lardan 
beklentileri nelerdir? Buradan hareketle STK’ları-
mız ne tür çalışmalar yapmalı?

Gençlerin STK’lardan beklentileri aslında her anlam-
da destek verilmesi ancak yaptığımız Türkiye’nin 
Gençleri 2020 araştırmasının sonucuna göre eğitim 
desteği listenin başında yer alıyor. Ikinci sırada burs, 
üçüncü sırada gençlerin okuma/araştırma/düşünme 
konusunda destekleme yer aldığını görüyoruz ve bu 
doğrultuda aslında gençlerimizin kendilerini geliş-
tirmek istediklerini söyleyebiliriz. STK’lar arasında 
eğitime destek veren, burs veren STK’lar mevcut 
ancak gençlerimiz ile gönül bağını güçlendirmek 
konusu da ihmal edilmemeli ve gençlerin kalplerini 
kazanmak amaçlanmalı.

Gençlerimiz Çaba Sarf Etmeli

Araştırmalara baktığımızda genç arkadaşları-
mızda ciddi anlamda gelecek kaygısı olduğunu 
görüyoruz. Gelecek kaygısı taşıyan gençlerimize 
ilham olacak önerilerinizi paylaşabilir misiniz?

Öncelikle gençlerimizin gelecek kaygısı olmasını 
kötü olarak değerlendirmemek gerekir. Gençlerin 
kaygı duymaları adım atmalarına vesile olacak bir 
duygu. Bu noktada gençler, gelecek için duydukları 
kaygıya takılı kalmamalılar ve harekete geçmeliler. 
Gençler bir problem ile karşılaştıklarında “Bu prob-
lemi nasıl çözebilirim?” sorusuna yanıt aramalılar 
ve bu soruya yanıt ararken STK’lar ile iletişime ge-

çebilirler. Örneğin kaygıları eğitim ise alanı eğitim 
olan STK’lar ile görüşebilirler. Mesela TGSP olarak 
biz, üniversite tercih döneminde olan gençlerin bu 
süreçte bir bilene danışması için zemin hazırladık. 
Üniversite tercih dönemindeki gençler ile üniver-
sitede okuyan ya da yakın zamanda mezun olan 
gençleri bir araya getirecek bir sistem oluşturduk. 
Gençler okumak istedikleri, merak ettikleri bölüm-
leri ve üniversiteleri sistem üzerinden seçiyor, ilgili 
bölümden gençler ise onlar ile deneyimlerini, göz-
lemlerini paylaşıyor. Böylece tercih dönemindeki 
gençler, seçecekleri üniversite ve bölüm hakkında 
biraz daha bilgi sahibi olarak tercihlerini gerçekleş-
tiriyor. Sadece herkes yardım alan olmak istesey-
di, bu projeyi hayata geçiremezdik. Burada önemli 
olan yardım almak kadar yardım eden tarafta da 
gönüllü şekilde yer alabilmektir. Gelecek kaygısı 
taşıyan tüm gençler kendi kaygılarının benzerlerini 
başkalarının da yaşadığını düşünerek benzer kaygı-
lar taşıyan gençler ile hareket ederlerse süreç daha 
kolay işleyecektir. Bu süreçte gençlerimiz kendilerini 
geliştirmek için muhakkak çaba sarf etmelidir.
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Değişen ve dijitalleşen medya ortamının yeni 
mecrası kuşkusuz görüntü odaklı yayına imkân 
sağlayan adreslerden oluşuyor. Birçok online di-
jital içerik platformu oluşsa da bunların dünyada 
ve Türkiye’de başını çeken mecrayı hepimiz bili-
yoruz: YouTube.

TGSP olarak geçtiğimiz yıllarda bir YouTube ya-
rışması düzenlemiş ve en güzel video içeriği 
üreten kanallara ve projelere ödüller takdim et-
miştik. Şimdi ise hem gençlerin medya kullanım 
tercihlerini görmek hem de gerek üye STK’larımı-
zın gerekse kamuoyunun nerede konumlanması 
gerektiğini belirleyebilmek adına alanında uzman 
isimlerin ve üye STK temsilcilerimizin katılımıyla 
kapsamlı bir çalıştay düzenledik.

Hem Yeni Medya Hem de YouTube

Covid-19 salgını sebebiyle pandemi şartları altın-
da online gerçekleşen “Yeni Medya ve YouTube 
Çalıştayı”nda birinci oturumda Seyfullah Şenel’in 
moderatörlüğünde Medeniyet Üniversitesi Öğre-

YENI MEDYA VE 
YOUTUBE ÇALIŞTAYI 
DÜZENLENDI
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tim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Lütfi Arslan, Yeni Şafak Gaze-
tesi yazarı Ismail Kılıçarslan, TV programcısı Ümit Sönmez 
ve Yeni Şafak Internet Yazı Işleri Müdürü Ersin Çelik değer-
li fikir ve tecrübeleriyle bizlerle oldu.

Doç. Dr. Mehmet Lütfi Arslan, medyanın kavramsal ola-
rak ne anlama geldiği ve mesaj aktarımındaki yerini; yeni 
medya sürecinin oluşmasındaki faktörleri aktardı. Ismail 
Kılıçarslan ise YouTube içeriklerinden hareketle özgün ça-
lışmalar hakkında bilgi verdi, ne tür içeriklerin olumsuz 
sonuçlar doğurabileceğini paylaştı. Ersin Çelik’ten hem 
kendi YouTube kanalını hem de GZT ve Yeni Şafak Inter-
net’in içerik tarzlarını dinlemiş olduk. Son olarak Ümit 
Sönmez’le de televizyon ekranın durumunu, yeni medya 
ile senkronizasyon sürecini konuşarak dolu dolu bir otu-
rum gerçekleştirdik.

Salih Yüzgenç’in modere ettiği ikinci oturumda ise “Gençle-
re özel bir YouTube sayfasında nasıl bir içerik olmalı?” soru-
sunun cevabını katılımcılarla beraber aramış olduk. Ayrıca 
bu kısımda çalıştaya katılan üye STK temsilcilerinin yoğun 
katılımıyla fikir paylaşımı yapılmış oldu. Katılımcılar hem 
kendi kurumlarının yeni medya ve YouTube’la olan ilişkisini 
hem de kendilerinin medya kullanımı tercihlerini aktardı.

Ortalama 200’ün üzerinde katılımcının olduğu Yeni Medya 
ve YouTube Çalıştayı’nın çıktılarını somut bir şekilde ka-
muoyu ile paylaşacağız.
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2020 yılının Haziran ayında TVNET’te 
canlı yayın formatında başlayan ve TGSP 
olarak hazırlık ve yapım sürecinde destek 
verdiğimiz Sosyal Mesaj programı 2021 
yılının Nisan ayında, 40. bölümünde final 
yaptı. 

Her Cumartesi aralıksız olarak televizyon 
ekranından evlerimize, hayatlarımıza mi-
safir olan TGSP paydaş kurum, üye STK-
temsilcilerinin veya gönüllülerinin katılı-
mıyla 100’ün üzerinde misafir ağırlandı, 
stüdyoda veya online bağlantı ile canlı 
yayın heyecanı yaşandı. Ayrıca gençlerin 
içerisinde olduğu veya direkt yönettiği 
projeler, girişimler ve oluşumlar da canlı 
yayında dinlenerek kamuoyunun bilgi sa-
hibi olması için olanak sağlandı.

Türk televizyonlarında STK’ların misa-
fir edildiği ve gündem hadiseleri dışında 
kendi faaliyetlerinin anlatıldığı tek prog-
ram olma özelliği taşıyan Sosyal Mesaj’a 

SOSYAL MESAJ’DAN 
IYILIK GÜZELLIKLE 
VEDA
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TGSP üye STK’ları ve televizyon izleyicisi-
nin geri dönüşü ve alakası ise beklentile-
rin çok üzerinde oldu.

Tüm Kayıtlara Ulaşabilirsiniz

Salih Yüzgenç’in hazırlayıp sunduğu, STK 
temsilcilerinin kendilerini rahatlıkla ifade 
edebildiği, birçok kurum ve temsilcisinin 
de ilk kez canlı yayın tecrübesi yaşadığı 
Sosyal Mesaj’ın geçmiş kayıtlarına TVNET 
YouTube kanalından veya QR kodu cep te-
lefonunuzun kamerasına okutarak ulaşa-
bilirsiniz.

SOSYAL MESAJ 
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GENÇLER
TERCIH REHBERLIĞI’NE 
DANIŞTI
Üniversite tercihlerini yapacak gençler ile haliha-
zırda üniversite öğrenimine devam eden yahut 
yakın zaman önce mezun olmuş gençleri bir ara-
ya getiren ve kar etme amacı gütmeyen projemiz 
Tercih Rehberliği’nde bu yıl da gençlerimize rehber 
olduk.

Tercih Rehberliği’nde 37 STK’mız hem rehber hem 
aday öğrenci olarak destek verirken, aynı zamanda 
yaşadıkları şehirlerin dışında üniversite tercihi ya-
pacak öğrencilere yönelik Yurt Rehberi projesiyle 
de güçlerini birleştirdi.

Önümüzdeki dönemde de üniversite tercihinde bir 
bilene danışmak isteyen gençlerimizi ve rehberlik 
etmek isteyen gönüllülerimizi www.tercihrehberli-
ği.com adresine bekleriz.
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MARMARACIK 
KAMPI’NDA
BIR ARAYA 
GELDIK
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın (GSB) Mar-
maracık Kampı’nda düzenlediğimiz TGSP 
Yönetim Kurulu Toplantımızda “Yeni Nor-
malleşmede Gençlik Çalışmaları” hakkın-
da istişarelerde bulunduk.

Toplantılarda tabii ki sosyal mesafe kural-
larına uyuldu; dezenfekte çalışmaları to-
plantı öncesi ve süresince yapıldı.

Üye STK’larımız için yeni normalde ne tür 
gençlik çalışmaları yapılabileceği, hangi 
araçların kullanılabileceği gibi hususları 
değerlendirdik ve kurumlarımızla pay-
laştık.
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GENÇLER VARSA VARIZ
2021 yılı içerisinde projelerimiz, araştırmalarımız ve buluş-
malarımız için onlarca toplantı düzenledik. Gençlerin mer-
kezde olduğu buluşmalarda;

• Anadolu Buluşmaları’nda Gençlik STK temsilcileri ile bir 
araya gelindi,

• TGZ’de GLEP Mezunlarımız davetliydi,

• GLEP 3’te protokolün katılım sağladığı bir akşam etkinliği 
düzenlendi ve gençler ile hasbihal edildi,

• Yönetim Kurulu toplantılarımıza genç arkadaşlarımız dö-
nemsel olarak davet edildi ve talep/önerilerini dinledik,

Ve gençlerimizin buluşma, organizasyon gibi talepleri için 
ofisimizi kullanımlarına açtık. Biliyoruz ki içerisinde ve mer-
kezde gençlerimizin olduğu faaliyetler onlar için hem daha 
samimi hem de daha verimli…
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YARALARIMIZI EL BIRLIĞIYLE SARDIK
Ülkemizde Temmuz ayının sonlarında başlayan orman 
yangınlarında yüz binlerce dekarlık alan maalesef yandı; 
binlerce canlı öldü ve 9 vatandaşımız hayatını kaybet-
ti. Yangın bölgeleri ve yaralılarımız; evlerini, iş yerlerini, 
hatıralarını kaybeden vatandaşlarımıza yardım noktasın-
da ise ülkemizin tamamı her zamanki dayanışmasını 
göstererek seferber oldu, ihtiyaç sahibi bölgelere tüm 
imkanlarla ulaşıldı.

TGSP olarak bizim de yapabileceğimiz şeyler vardı ve 
buradan hareketle Ormancılığı Geliştirme ve Orman 
Yangınları ile Mücadele Hizmetlerini Destekleme Vakfı 
(OGEM-VAK) ile birlikte bir iş birliği başlattık.

“Daha Yeşil Bir Türkiye Için” sloganıyla topraklarımızı 
yeniden canlandırmak; yaralarımızı hep beraber sarmak 
üzere üye STK’larımıza, paydaş kurumlarımıza ve tüm 
gönüllülerimize fidan bağışında bulunmaları için çağrı-
da bulunduk. Bir fidan bedeli olan 10 ₺’lik bağışlarımıza 
olan yüksek geri dönüşler bir nebze de olsa bu zor zam-
anlarda yüzlerimizde tebessüme vesile oldu.
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YÖNETIM KURULUMUZ KAYSERI’DE TOPLANDI
2021’in ilk ayında yönetim kurulu üyelerimiz ve aileleri ile bir-
likte Kayseri Erciyes’te bir araya geldik.

Yönetim kurulu toplantılarının yanı sıra, tabiat ortamında 
geçekleşen kamp organizasyonuyla şehir hayatından uzakta, 

üyelerimizin çeşitli etkinliklere katıldığı ve gelecekteki çalışma-
lar için sağlıklı kararlar alabileceğimiz bir zemin hazırlanmış 
oldu. Ayrıca Istanbul merkezi dışındaki illerde ve bölgelerde 
gerçekleşen toplantılarımızla, gidilen yerlerdeki STK temsilcil-
eri ve öncü isimlerle bir araya gelmeyi ihmal etmedik.
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YLSY TECRÜBE PAYLAŞIM PROGRAMI DÜZENLENDI
Yurt dışındaki eğitim kurumlarında lisansüstü eğitim al-
mak için ülkemizin sağladığı imkanlar hakkında gençler-
imizin soruları, merak ettiği birçok konu var. Bu noktada 
burs sağlayan Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Amacıyla 
Gönderilecek Öğrencileri Seçme ve Yerleştirme (YLSY)’yi 
enine boyuna masaya yatırarak cevap vermeye çalıştık.

YLSY bursiyerleri ve araştırmacıların katıldığı “2021 

YLSY Tecrübe Paylaşım Programı”nda Hakan Emin Öz-

türk, Ali Kadiroğlu ve Fettah Kıran’ın konuşmalarıyla 

gençlere tecrübe paylaşımı yapıldı, merak ettikleri konu-

lara çözümler üretildi.
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YENI NORMALDE 
ÜYE BAYRAMLAŞMASI
2020 yılında hayatımıza giren Koronavirüs salgını, birçok 
alanı etkilediği gibi STK faaliyetlerini de ciddi şekilde et-
kiledi. Buna rağmen gayretlerini sürdürme amacındaki 
kurumların etkinlik ve buluşmalarını online platformlara 
taşıdığı yeni düzende, TGSP olarak biz de online platform-
ları etkin olarak kullandık.

Üyelerimizle bir araya gelmek için fırsat olarak değer-
lendirdiğimiz online platformlarda üye STK’larımızla bay-
ramlaşma gerçekleştirdik, hasret giderdik.
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2020 yılında başlattığımız; 21- 27 yaş ara-
lığındaki gençlik liderliği potansiyeli taşıyan, 
gençlere yönelik proje ve eğitim program-
larının düzenlenmesini sağlayan; gençlerin 
kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemeye 
yönelik çalışmaları yapan gençlerin liderlik ve 
rehberlik becerilerini geliştirmeyi amaçlayan 
Gençlik Liderliği Eğitim Programı (GLEP) pro-
jemiz, 2,3 ve 4’üncü dönemlerle devam etti.

Gençlik alanında çalışmalar yapan kurum-
larda, milli, manevi değerleri merkeze alan, 
gençlik çalışmalarında gençlik gruplarına li-
derlik yapan/yapacak olan gençlere yönelik 
hazırlanan GLEP’e gençlerin ilgisi yine çok 
yoğundu.

2’inci eğitim dönemi için belirlenen 12 ilde 
(Ankara, Antalya, Erzincan, Çanakkale, Istan-
bul, Izmir, Kastamonu, Kayseri, Malatya, Mer-
sin, Ordu, Şanlıurfa) 266 kişi eğitimini başarı 
ile tamamladı. Hazırlık okumaları ile başlayan 
eğitim 6 günlük yoğunlaştırılmış kamp eğiti-
mi ile devam etti. Yoğunlaştırılmış kamp eği-
timinde lider adaylarının liderlik, organizas-
yon ve pedagojik becerilerinin geliştirilmesi 

GENÇLIK LIDERLIĞI EĞITIM PROGRAMI (GLEP) 
DEVAM EDIYOR
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hedeflendi. Bu eğitimin ardından takip eğitimleri ile 
adayların staj ve mentörlük uygulamaları, gerçek-
leştirilen seminerler ile desteklenmiş oldu.

Aynı Heyecan, Farklı Yüzler

1’inci ve 2’inci eğitim dönemlerinde kazanılan tec-
rübe ve güzel dönüşlerle GLEP 3’ün startı verildi. 
Türkiye genelinden 2000’e yakın başvurunun de-
ğerlendirme süreci ve mülakatları, Istanbul Saba-
hattin Zaim Üniversitesi’ndeki (IZÜ) Yoğunlaştırılmış 
Kamp Eğitimi ile devam etti. Kamp eğitimi; Hikâye 
Anlatıcılığı, Sanat Atölyesi, Grup Kimliği Oluşturma, 
Grup Davranış Yönetme Ders Sunum Planı Hazır-
lama, Etkili Sunum Becerileri, Gençlik Liderliğinde 
Drama Farkındalığı, Kişilik Yapılandırması, Takım 

Oyunları ve Gençler için Eğitim Programları Hazırla-
ma atölyelerinden ders alarak tamamlandı.

Yoğunlaştırılmış Kamp Eğitimi’ni tamamlayan ge-
leceğin liderleri, Aralık ayının sonuna kadar staj, 
mentör oturumları ve seminerler alacak. Süreci 
başarı ile tamamlayanlar ise sertifika almaya hak 
kazanmış olacak.

4. Eğitim Dönemi 

GLEP’in 4. dönemi ise başlatıldı. Programın; Af-
yonkarahisar, Balıkesir, Çorum, Düzce, Elazığ, Ha-
tay, Nevşehir, Kars, Mardin, Muğla, Sivas, Tekirdağ, 
Trabzon, Istanbul illerinde hayata geçirilmesi he-
deflenmekte. 21-27 yaş aralığında olan ve en az 
lisans öğrencisi veya mezunu olan kişilere özel 
düzenlenen kişisel gelişim odaklı program Kasım 
sonunda başlarken; Aralık ayında mülakata hak ka-
zananlarla görüşmeler yapılmış oldu. Şubat ayın-
da ise eğitime hak kazananlar ile Yoğunlaştırılmış 
Kamp Eğitim gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Detaylı bilgi almak isteyenleri şuraya alalım: 
www.tgspliderlik.com

Cep telefonunuzun ka-
merasına QR kodu oku-
tarak web sitemize bağ-
lanabilirsiniz.
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TGSP olarak tüm STK yöneticilerimizin dikkatini 
çekecek, gelişimlerini hızlandıracak bir projenin 
startını verdik: Sivil Toplum Merkez Üssü (STMÜ)

Nedir Bu Merkez?

Sivil toplum kuruluşlarının mükemmellik kavram 
ve kriterlerini dikkate alarak kendi değerlendir-
melerini yapmalarına, güçlü ve iyileştirmeye açık 
alanlarını tespit etmelerine ve sürekli gelişim 
yaklaşımıyla gelişim planlarını hazırlamalarına 
yardımcı olmak için kurulacak bir merkezdir. Bu 
amaçla gençlik alanında çalışan girişimcilerin ve 
sivil toplum kuruluşlarının kurumsal gelişim sü-
reçlerine rehberlik yapılacaktır.

Merkez; STK Kapasite Gelişim Eğitim Programı 
ile bir STK’da profesyonel veya gönüllü olarak gö-
rev alacak bireylerin ihtiyaçları olan eğitimlerin 
müfredatını ve materyallerini geliştirmek amaç-
landığı; 

TGSP 
SIVIL TOPLUM 
MERKEZ ÜSSÜ
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Sosyal Kuluçka Merkezi ile sekretarya ve eğitim hiz-
metlerinin sürekli sağlanabildiği bir fiziki mekân ta-
sarımının olduğu,

Proje Danışmanlığı ile sivil toplum kuruluşlarının, 
yönetim danışmanlığı ve hibe- teşvik süreç yönetimi 

alanlarında destek sağlamak üzere profesyonel da-
nışmanlığın verildiği ve

STK Mükemmeliyet Süreç Takibi ile de sonuçların 
değerlendirildiği bir programda çalışacaktır. Takipte 
kalın! 
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Ülkemizdeki medya mensuplarıyla “Medya 

Buluşmaları” başlığı adı altında “Türkiye’nin 

Gençleri 2020 Araştırması” gündeminde bir 

araya geldik.

MEDYA MENSUPLARI ILE 
BIR ARAYA GELDIK
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Ana akım ve yeni medya alanında aktif 
olan davetlilerle, araştırmadaki başlıklar: 
Gençlerin Genel Profili, Mutluluk Düze-
yi, Koşullar-Beklentiler, Madde Kullanımı, 
Gündelik Hayat ve Boş Zaman Etkinlikleri, 
Eğitim, Bilim Okuryazarlığı ve Bilgi, Sosyal 
ve Ekonomik Hayat, Kültürel Dini Kimlik ve 
Değerler, Iyi Yaşam Endeksi, Sosyal Med-
ya Alışkanlıkları, STK Ilişkileri, Mutlu Olmak 
Için Gerekenler başlıkları hakkında gençle-
rin verdiği yanıtlar konuşuldu.

Buluşmadaki davetlilerin medya mensubu 
olması, tabii ki gençlik-medya ilişkisinin 
üzerinde durulmasına da yol açtı. “Gençler 
güvenilir haberi konvansiyonel medyadan 
alıyor” görüşünün paylaşıldığı buluşma, 
tüm katılımcıların görüş ve önerilerini pay-
laşmalarıyla sonlandı.

Ilki 2018 yılında yapılan Türkiye’nin Genç-
leri Araştırması’nın önemi ve Türkiye fotoğ-
rafını görebilmek adına gerekliliği, medya 
mensuplarınca vurgulandı. Gençlik çalış-
malarında verilerden, gençlerin düşünce ve 
gönül dünyalarından hareketle yol haritası 
çizme ufkumuzu bu buluşmada da paylaş-
mış olduk. 
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TÜRKIYE GENELI 
ILAHIYAT GENÇLIK BULUŞMASI
Türkiye’nin geneli 57 farklı üniversiteden 3 binin üzerinde 
genci bir araya getiren 2. Türkiye Geneli Ilahiyat Gençlik Bu-
luşması, TGSP ile Türkiye Ilahiyatlar Derneği (TÜID) ortak-
lığıyla gerçekleşti.

25 Aralık’taki program Üsküdar TVF Burhan Felek Salonu’nda 
gerçekleşirken, ilahiyat ve Islami ilimler öğrencilerin, mezu-
nlarının birlik beraberlik ruhunu taşımaları; bu amaç ve gay-
retle gelecek nesillere öncülük yapmaları vurgulandı. 
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Anadolu Buluşmaları, Türkiye Gençlik Zirvesi ile Gençlik Liderliği Eğitim Programı (GLEP) ve 
Tercih Rehberliği projelerimizi sayılarla paylaşıyoruz. 

SAYILARLA 
2021

ANADOLU
BULUŞMALARI

1310 Katılımcı

TGZ
1980 Katılımcı

TERCIH 
REHBERLIĞI

36 STK 3409 Rehber

3252 Aday

GLEP

800’ün Üzerinde Aday
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DERDIMIZ GIBI; 
DERGILERIMIZ VAR
2020 yılında sivil toplum kuruluşları ve kamuoyu 
için ilham verici çok kıymetli bir çalışmanın daha 
başlangıcını yaptık. 2 aylık periyotlarla yayımla-
dığımız dergi çalışmalarımız hem TGSP faaliyet-
lerine dair genel bir bülten olma özelliği taşıyor 
hem de özgün içerik paylaşımları ile STK’lara dair 
güzel bilgiler veriyor.

2021 yılında da devam ettiğimiz bu çalışmalarda 
şimdiye kadar 6 sayı çıkarırken; TGSP faaliyet ve 
projelerine, STK’larımıza ilham olacak içeriklere 
ve üye STK’larımızdan öncü isimlerle röportajla-
ra yer verdik. Dr. Ahmet Özdinç, Dr. Veysel Dinç, 
Dr. Öğretim Üyesi M. Ikbal Alp, Funda Ozan Ak-
yol, Doç. Dr. Yusuf Alpaydın, Ahmet Sözbilir, GSB 
Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Halis Yunus Ersöz, N. 
Bilal Erdoğan, Ali Haydar Ustaosmanoğlu, Yunus 
Furkan Akbal, Ihsan Açık ve Hüseyin Kara röpor-
tajları sayfalarımızda kendilerine yer buldu.

Dergilerimizi https://tgsp.org.tr/tr/
dokumanlar/dergiler-13 adresinden 
ücretsiz temin edebilirsiniz. Hemen 
erişmek için QR kodu cep telefonu-
nuzun kamerasına okutmanız yeterli.

ŞIMDI KIYAM ZAMANI: 
AYASOFYA 

AÇILDI 

“NE VAR NE YOK?” DIYE 
SORANLARA “SOSYAL 
MESAJ”IMIZ VAR!

STK’LARIN DIKKATINE: 
“TÜRKIYE’NIN GENÇLERI 
COVID-19”

LÜGATIMIZDAKI 
GENIŞLEME IÇIN 

SIVIL TOPLUM SÖZLÜĞÜ

2020

TEMMUZ
AĞUSTOS

www.tgsp.org.tr

GÜZEL 
NIYETLER

GÜZEL IŞLERIN 
HABERCISIDIR

Hem işimiz hem de 
derdimiz çok.

STK’LAR 
KARANTINA 
SÜRECINDE 

NELER YAPTI?

#HIJYEN 
ÖNEMLI DEDIK 
TÜRKIYE’DE 
GÜNDEM OLDUK

LÜGATIMIZDAKI 
GENIŞLEME IÇIN 

KORONAVIRÜS 
SÖZLÜĞÜ

KORONAVIRÜS 
NEDIR?

2020

NISAN - MAYIS
HAZIRAN

www.tgsp.org.tr

KORONA-
VİRÜS

Hayat Eve de Sığar, 
Telefona da, 

Bilgisayara da... 
Yeter ki Farkında Olalım!
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TÜRKIYE GENÇLIK 
ZIRVESI’NIN 

IKINCISI GELIYOR!

MÜKEMMEL BIR STK IÇIN: 
STK MÜKEMMELIYET 
MERKEZI

STK SÖZLÜĞÜ: NE KADAR 
KELIME, O KADAR KALITE!

2020
EYLÜL - EKİM

www.tgsp.org.tr

YÜRÜMEYE 
DEĞIL; 

KOŞMAYA 
DEVAM

Türkiye’nin Gönüllü 
Gücü: Gençlik Liderleri



38

HAYAT KURTARAN RANDEVU
Türk Kızılay’ının düzenlediği, TGSP’nin desteklediği “Hayat 

Kurtaran Randevu” projesiyle, yaşanılan salgın hastalık 

sürecinde daha fazla ihtiyaç duyulan kan ve plazma 

bağışı için üye STK’larımızla beraber ortak bir kampanya 

düzenledik.

TGSP üyesi her STK’nın kendi kitleleri ve ulaşım ağları 

ile bu farkındalığın oluşması, bağışların sağlanması için 

koordinasyon çalışması yaptık. 

Unutmadan, kan ve plazma bağışlarınızla #iyilikkazanacak.
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444 36 55   |   www.emlakkonut.com.tr

EMLAK KONUT

ÇINARKÖY EVLERİ

ŞİMDİ
SATIŞTA

Emlak Konut Çınarköy Evleri’nde, yeşille iç içe doğal bir yaşam başlıyor.
Şimdi siz de bu doğal yaşamda bir ev sahibi olun, rahat bir nefes alın.

doğayaşam
YEMYEŞİL

HUZURLU BİR
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BALKANLARDA 
GENÇLIK GÜNDEMI

Ülkemizdeki gençlik STK’larının kapasite 
artırma noktasındaki faaliyetlerimiz, dün-
yada gençlik adına çalışma yapan STK’lar-
la kurduğumuz ilişkilerle daha kapsamlı 
ve özgün atmosferlerin ulaşmasına imkan 
sağlamasıyla nitelikli olabiliyor. Bu bağ-
lamda hem Türkiye’nin dışarıdan nasıl gö-
züktüğünün fotoğrafını çekebilmek hem de 
fikir paylaşımı ve istişareler gerçekleştire-
bilmek amacıyla ülkemiz dışında da ziya-
retler gerçekleştiriyoruz.

Balkan ülkelerinde yaptığımız ziyaretler 
de bunlardan biriydi. TGSP Yönetim Kurulu 
Başkanı Ömer Faruk Terzi, Başkan Yardım-
cısı Ahmet Sözbilir, Başkan Yardımcısı Ali 
Haydar Ustaosmanoğlu, Başkan Yardımcı-
sı M. Kürşat Karaca ve TGSP Genel Müdü-
rü Yavuz Kaan Akın’ın katıldığı programda 
Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçisi ve 
Türkiye Cumhuriyeti Priştine Büyükelçisi zi-
yaret edildi, Milli Eğitim Bakanlığı Müşaviri 
ve STK temsilcileri ile bir araya gelindi.
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Güzel İş Birliklerinin Habercisi Oldu

Ülkemizdeki STK çalışmalarının kapsam ve 

mahiyetlerinin yanında TGSP’ye dair bilgilen-

dirmeler yapılırken, birlikte ne tür faaliyetler 

yapılabileceği hakkında yapılan istişareler 

gelecek günler için güzel iş birliklerinin ha-

bercisi oldu.
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13. ÜYE BULUŞMASI 
DIRILIŞ KAMPINDA GERÇEKLEŞTI
TGSP 13. Üye Buluşması Kocaeli Diriliş 

Kampı’nda gerçekleşti. Üye kurumların ka-

tılımıyla gerçekleşen buluşmada seminer-

ler, istişare toplantıları ve sportif etkinlik-

ler yapıldı, Türkiye’deki STK’ların Gençlik 

Çalışmaları ve TGSP’nin Pozisyonu, Tokyo 

2020’de Türkiye’nin Öyküsü, Doğal Afetler-

de STK’ların Rolü, Sivil Toplum Merkez Üssü 

ve Proje Destekleri gibi konular ele alındı. 

Üye STK’larımızla istişareler ve öz eleştiri-
ler yaptığımız, iş birlikleri oluşturduğumuz 
bir buluşma daha geride kaldı. Bunun ya-
nında kamp alanındaki sportif etkinlikler; el 
topu, ayak topu, hedef atışı, dart, okçuluk 
oyun ve atışları yapıldı, koşu parkuru ile ya-
rış düzenlenerek grupların puanları hesap-
landı. Kapanış programında puanlamalara 
göre sıralamalar belli oldu ve ödül takdimi 
gerçekleşti.
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ANADOLU’NUN MAYASI BU BULUŞMALARDA

Geçtiğimiz yıllarda temellerini attığımız TGSP 

Anadolu Buluşmalarını 2021 yılı içerisinde de 

sürdürdük. Bu anlamda Çanakkale, Van, Kahra-

manmaraş, Erzurum ve Düzce’de gerçekleşen 

buluşmalarda yine bölge STK’larımızla buluşma, 

istişare etme, fikir paylaşımlarında bulunma, so-

runlara karşı çözüm önerileri getirme amacında 
olduk.

Buluşmalarımızda büyük emeği olan, yine STK’lar-
da görev alan öncü isimlerden de Anadolu Bu-
luşmaları hakkında bilgi almak istedik. Sayfaları-
mızda değerli yorum ve görüşlerini paylaşıyoruz.



45

TÜRKİYE GENÇLİK STK’LARI PLATFORMU

5. Anadolu Buluşmaları / Çanakkale

Buluşmalar Bizlere Işık Tutuyor
Av. Sebahattin Güner
Eğitime Destek Platformu Çanakkale İl Temsilcisi

TGSP Anadolu Buluşmaları, bu buluşmaları-
nın yapıldığı bölgeye diğer bölgelerden gelen 
katılımcılar sayesinde bölgemizdeki siyasal, 
sosyal ve ekonomik hayata dışarıdan bakan 
bir gözlemcinin izlenim ve değerlendirmeleri-
ni birebir müzakere ederek kimi zaman göz-
den kaçırdığımız hususların farkında olabil-
me noktasında bizlere ışık tutuyor. Bu husus 
zaman içerisinde oluşan menfi bir durumun 
içeriden fark edilememesi şeklinde olduğu 
gibi aslında müspet olan bir konuda da kendi 
içimizdeki “acaba” soruları karşısında gön-
lümüzü ferahlatıyor. Veya göz ardı ettiğimiz 
bölgesel bir zenginliğimizi bize hatırlatıyor. 
Bu açıdan bakıldığında TGSP Anadolu Buluş-
maları’nın gerek bölgesel ve gerekse de şahsi 
muhasebemizin yapılabilmesine imkân tanı-
ması vesilesiyle çok faydalı olduğu kanaatin-
deyim. 

Geleceğimiz açısından bakacak olursak TGSP 
Anadolu Buluşmaları sayesinde gerçekleşen 
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tanışmalar ve kurulan dostlukların Türkiye 
genelinde daha büyük bir sinerji oluşturma-
sına zemin hazırlayacağına, ayrıca bu bu-
luşmaların gelecekte karşımıza çıkabilecek 
her türlü sıkıntının aşılmasında “Şu ya da bu 
arkadaş bizim sorunumuzun çözümünü sağ-
layabilir” alternatiflerini bize sunacağına ina-
nıyorum.

6. Anadolu Buluşmaları / Van

Sadece Van’da Değil; Tüm 
Bölgede Heyecan Yaşandı
Av. Kadir Köstekçi 
Eğitime Destek Platformu Doğu Anadolu Bölge 
Koordinatörü 

Öncelikle TGSP özelinde, birbirinden kıy-
metli birçok STK’yı bir araya getirme konu-
sunda emeği geçen herkesi tebrik ederim. 
Zira günümüzde STK’ların gücü, yapabile-
cekleri hepimizin malumudur. Bu nedenle 
de bu kadar kıymetli oluşumu bir araya 
getirip böylesine güzel bir sinerji meydana 
getirmek her şeyden önce büyük bir deha 
ürünüdür. Her biri kendi başına büyük işler 
başarmış yapılardan müteşekkil bir üst ku-
ruluş, neler başarmaz ki?
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Sorunların Özgürce Konuşulduğu 
Bir Toplantı Oldu

Anadolu Buluşmalarının 6.’sının Van’da yapılması sa-
dece şehrimizde değil; bölgedeki tüm illerimizde he-
yecanla karşılandı. Öyle ki henüz toplantının tertip 
aşamasında tüm STK’lar ciddi bir şekilde bu toplantıya 
katılma konusunda peşin irade beyanında bulundular. 
Hakikaten de toplantı büyük bir coşku ile başlayıp, bek-
lenenin üzerinde bir memnuniyetle son buldu. 

Ayrıca bazı STK temsilcileri, bu toplantıda sorunların 
konuşulmayacağını, muhalif olarak değerlendirilen 
hiçbir STK’nın bu toplantıya davet edilmediğini, tabiri 
caizse “Körler sağırlar birbirini ağırlar” yaklaşımında bir 
toplantı olacağını ifade etmişti. Ancak hepimiz gördük 
ki buluşma son derece seviyeli, sorunların rahat ve öz-
gürce konuşulduğu, sorunlara çözüm önerilerinin so-
mut verilerle ortaya konduğu, her kesimden temsilci-
nin davet edildiği, herkesin yüreğine dokunan, samimi, 
içten bir toplantı oldu. Ayrıca dile getirilen sorunların 
anında ilgili mercilere iletildiği, destek istenmek sureti 
ile samimi bir şekilde sorunların çözümüne katkı sunul-
duğu bir toplantı olarak hafızalara kazındı.

Safları Sıklaştıracağız

Başta TGSP Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ömer Faruk Ter-
zi, Ilim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sn. N. Bilal 
Erdoğan, Tertip Komitesi üyeleri Sn. Ali Haydar Ustaos-
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manoğlu, Sn. Kürşat Karaca, Sn. Yavuz Kaan 
Akın başta olmak üzere emeği geçen herkese 
sonsuz şükranlarımızı sunarız. Umarız ki derdi 
gençlik, milli manevi duygularla bezenmiş bir 
nesil hayali taşıyanlar; daha fazla bir araya ge-
lir, daha çok yüreğe dokunur, daha çok sorun 
çözer ve daha büyük hayalleri hayata geçirme 
iradesi ortaya koyar. Böyle olunca eminiz ki bu 
güzel memleketin çimentosu olan STK’lar saf-
ları sıklaştıracak, bağları güçlendirecek ve öz-
lenen günlere tekrar kavuşacağız.

7. Anadolu Buluşmaları / Kahramanmaraş

Buluşmaların Tekrar ve Daha 
Fazla Olmasını Temenni Ederim
Ahmet Asım Demirdöğen 
GSB Kahramanmaraş Gençlik Faaliyetleri Şube 
Müdürü

“Rablerinin çağrısına uyarlar, namazı özenle 
kılarlar. Işleri de aralarındaki danışma ile yü-
rür. Kendilerine verdiğimiz rızıktan başkaları 
için harcarlar. Onlara haksız bir saldırı ya-
pıldığında elbirliğiyle kendilerini savunurlar.” 
(Şura, 38,39)

Anadolu son bin yıl boyunca hala bir Islam 
beldesi olarak yeryüzüne şahitlik eden bir 
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toprak parçası ise, belki de yukarıda zikredilen Ayet-i 
Kerime’yi idrak etmiş ve bunun gereği olan iradeyi or-
taya koymuş Müslümanların sayesindedir. Işte tam da 
bu hakiki geleneği doğru anlamış bir organizasyon ola-
rak TGSP karşımıza çıkıyor. Esasen zaten bu toprakla-
rın Islamlığı için emek veren irili ufaklı onca tecrübeyi, 
hiçbirinin diğerine üstünlüğü, eksiklik ya da fazlalığı ile 
ilgilenmeden, tüm farklılıkları hakiki bir zeminde mecz 
ederek, ortak bir doğruyu bulma çabasının adı ola-
rak görüyorum TGSP’yi. Bu bağlamda gerçekleştirilen 
Anadolu Buluşmaları; bölgedeki STK’ların birbirini ta-
nıması, tanıyanların hasret giderip kucaklaşması ve en 
önemlisi sağlam bir şuraya fırsat vermesi itibariyle çok 
anlamlı, çok yerinde ve sonrasında etkileri çok daha 
kalıcı olarak ortaya çıkacağına inandığım bir organi-
zasyon oldu.

TGSP Çok Önemli Bir Görevi İfa Ediyor

Özellikle çağın sarmalında insanların bir savrulma ya-
şaması ihtimali karşısında, ortak bir Sivil Toplum tec-
rübesine çok ihtiyaç var. TGSP bu bağlamda üyesi olan 
STK’ları başta bir araya getirmek, sonrasında nitelik/
nicelik kapsamında kurumsal kapasitelerini artırmak, 
ortak bir teklif ya da tenkidi doğru adreslere ulaştır-
mak noktasında çok önemli bir görevi ifa ediyor. Ana-
dolu Buluşmaları bir bakıma bu amaçların neredeyse 
tamamını icra eden özellik içermektedir. Bu düşüncey-
le Anadolu ruhunun inkişafına, kurumlarımızın istişare 
edebilmesine, tespit ve teklifler sunmasına vesile oldu-
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ğu için 7. Anadolu Buluşmalarını Kahraman-
maraş’ta gerçekleştiren TGSP ailesine ve bu 
düşünceyi besleyen tüm mensuplarına çok 
teşekkür ederiz. Bu tarz buluşmaların tekrarı 
ve daha fazlasını mutat şekilde icra edilme-
sini teklif ve temenni ederim.

8. Anadolu Buluşmaları / Erzurum

Her STK Bölgesinde Aktif Rol Alsın 

TGSP Anadolu Buluşmalarının 8.’si Erzurum’da 
çevre illerdeki gençlik STK’larının da katılımıyla 
gerçekleşti. 

TGSP Yönetim Kurulu ve üye kurumların da ha-
zır bulunduğu buluşmada, yine “Gelecek Vizyo-
nu” başlığından hareketle Ardahan, Bingöl, Elazığ, 
Erzincan, Erzurum, Kars ve Tunceli illerinden STK 
temsilcileri fikir alışverişi ve istişarelerde bulundu.

Erzurum Valisi Okay Memiş’in de katılım 
gösterdiği TGSP 8. Anadolu Buluşmaları’nda 
mesaj netti: Her STK’nın kendi ilinde aktif rol 
alması ve gençlik çalışmalarını kapsamlı bir 
şekilde sürdürerek gençleri de işin içerisine 
almalarının ne kadar önemli olduğu bir kez 
daha vurgulandı. 
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9. Anadolu Buluşmaları / Düzce

Hep Birlikte Karar Alınabilecek 
Bir Ortam

İsa Yazıcı 

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü

TGSP Anadolu Buluşmaları, aynı amaca hizmet etme 

gayretinde bulunan sivil toplum kuruluşlarının birbir-

leriyle iletişimini çoğaltma, ortak faaliyet yapabilme 

isteklerini ve gayretlerini artırma, birbirlerinin dertle-

rini dinleyerek çözüm önerileri sunma, yapılan iyi; gü-

zel ve faydalı işlerin diğer sivil toplum kuruluşları açı-

sından da örnek oluşturabileceği ve hep birlikte karar 

alabileceği bir ortam sunduğu için oldukça önem arz 

etmektedir.

Yukarıda bahsettiğimiz faydalardan yola çıkarak sivil 

toplum kuruluşlarının aynı amaç ve aynı hedeflerle 

daha kararlı, daha istekli ve organize bir şekilde ça-

lışabileceğinden dolayı, bölgede yapılacak herhangi 

bir gençlik çalışması daha etkili, daha kapsamlı ve 

topyekûn bir çalışma olacağından kısa sürede sonuç 

alınarak bölgeye olan etkisi olumlu olacaktır.
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TÜRKIYE GENÇLIK 
ZIRVESI’NDE ORTAK 
MESAJ: GENÇLERE 
GÜVEN!

Bu yıl ikinci kez düzenlediğimiz ve geleneksel bir hâle 
gelen Türkiye Gençlik Zirvesi Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Muhar-
rem Kasapoğlu, milletvekillerimiz, birçok siyasetçi, san-
atçı ve akademisyen, basın mensupları, TGSP Yönetim 
Kurulu, üye STK’larımız ve gençlerimizin katılımıyla 
Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.

Açılış konuşmasını yapan TGSP Yönetim Kurulu 
Başkanımız Ömer Faruk Terzi, platform olarak kapsamlı 
profil araştırmaları yaptıklarından, rehber kitapçıkların 
yanı sıra liderlik programları ve kapasite artırıcı eğitim-
ler verdiklerinden bahsetti. Türkiye Gençlik STK’ları Plat-
formu’nun bölge toplantıları gerçekleştirdiğine değinen 
Terzi, “Nitelikli STK, Nitelikli Genç ve Nitelikli Toplum” 
vizyonu ile hareket ettiklerini aktardı.

Yarınlar İçin Umut Verici 

Zirvede konuşma yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mu-
harrem Kasapoğlu ise Türkiye’nin gençlerinin tüm in-
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sanlık için çalıştığını, genç fikirlerin ortaya 
konmasının yarınlar için daha da umut verici 
olduğunu aktardı.

“Gençlerin Talep ve Hedeflerini Bilme-
miz Gerekiyor”

Zirvede tiyatral etkinlikler de vardı. “Hür 
Irade” adlı gösteri katılımcılar tarafından 
çok beğenilirken, gösterinin ardından ko-
nuşmalarını yapmak üzere Cumhurbaşkanı 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan sahneye çıktı: 
“Türkiye Gençlik STK’ları Platformu’nda yer 
alan tüm kuruluşlarımızın böylesine önem-
li bir Zirve’ye öncülük etmelerinden dolayı 
kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.” 
cümlesini kullanan Erdoğan, “Ülkemizin en 
kuşatıcı iş birliği zemini olan platform, ku-
ruluşundan itibaren hayata geçirdiği proje-
ler ile önemli bir boşluğu doldurmaktadır. 
Nitelikli Genç, Nitelikli Toplum teması altın-
da yürütülen çalışmalar hem gençlerimizin 
hem de sivil toplum kuruluşlarımızın geli-
şimine, niteliklerini artırmalarına katkı sağ-
lamaktadır. Platformun en önemli özelliği-
nin yürüttüğü tüm faaliyetlerde birleştirici, 
bütünleştirici, gençlerimizin arasındaki kar-
deşliği güçlendirici bir anlayış ile hareket 
etmesi olduğunu düşünüyorum. Özellikle 
milli ve manevi değerleri gözeten sivil top-
lum kuruluşlarına yönelik algı operasyonla-
rının artığı dönemde platform bünyesinde 

tesis edilen dayanışmayı çok kıymetli bulu-
yorum. Gençlerin hassasiyetlerini, kaygıla-
rını, beklenti, talep ve hedeflerini bilmemiz 
gerekiyor” açıklamasını yaptı.

TGZ Ödülleri de Sahiplerini Buldu

Türkiye Gençlik Zirvesi 2021 Ödülleri takdi-
mi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Sayın Emine Erdoğan ve Ömer Faruk Ter-
zi ile gerçekleşti. Türkiye Gençlik Zirvesi 
Ödülleri’ne hak kazanan projelerin isimleri 
sırasıyla; Zorbalığı Engelle Projesi ile TÜR-
GEV, Bir El de Sen Uzat Projesi ile Bir Çocuk 
Bir Umut Derneği, Ticaret Mektebi Projesi ile 
Yedi Hilal Derneği oldu. 

Gelecek Zirve Sizlerin!

Ikinci kez düzenlenen Türkiye Gençlik Zirvesi 
2021 hatıra fotoğrafı çekimi ile son bulurken, 
yeni zirvenin heyecanı daha şimdiden gençler 
tarafından paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere 
Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğ-
lu ve TGSP Yönetim Kurulu Başkanı Ömer 
Faruk Terzi’nin konuşmasında “Gençlere 
Güven” mesajı hakimdi. Kendisine güvenilen 
gençlerden yeni proje ve fikirleri gelecek zir-
velerde görmek temennisiyle…
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ZIYARETLER
Istanbul’un en güzide semtlerinden biri olan Beylerbe-
yi’nde yıl içerisinde birçok kişi ve kurumu ağırladık ve 
biz de misafir olarak, pandemi kısıtlamalarına uygun 
olarak “mesafeli” görüşmelerimizi sürdürdük.

2020 yılın başında henüz pandemi yasakları gelmeden 
önce başlayan ziyaretlerimizde çok kıymetli misafirleri 
ağırlarken kurum olarak üye STK’larımız başta olmak 
üzere yaptığımız çeşitli ziyaretlerde birlik ve beraberlik 
sağlandı ve 2021 yılında bu ziyaretlerimiz sürdürüle-
rek güzel istişarelerle gençlik çalışmaları için planla-
malar yapıldı.
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BASINDA BIZ

Yıl içerisinde birçok TV ve radyo programı, dijital yayın ve çeşitli röportajlarla gerek projelerimizi gerekse de 
ülkemiz gençliği adına ürettiğimiz fikirleri paylaştık.



59



60



61

TÜRKİYE GENÇLİK STK’LARI PLATFORMU

“YILIN SIVIL TOPLUM KURULUŞU TEMSILCISI” ÖDÜLÜ 
TGSP YÖNETIM KURULU BAŞKANI ÖMER FARUK TERZI’YE
Ülkemizde gençlik alanında çalışan STK’ların bir araya gel-
erek nitelikli çalışmalar yapmaları için kapasite artırımı ya-
pan, buluşmalar düzenleyen ve araştırmalar yapan TGSP’ye 
bir ödül daha.

ÜLKE TV’nin düzenlediği “7. Sporun Devleri Buluşuyor” ödül 
töreninde yılın başarılı milli sporcularına ve spor adamlarına 
ödülleri takdim edildi. 

Başkent Ankara’daki bir otelde düzenlenen organizasyon-
da, Yönetim Kurulu Başkanımız Ömer Faruk Terzi “Yılın Sivil 
Toplum Kuruluşu Temsilcisi” ödülünü aldı.

Fedakâr ecdadımızın ve kahraman şehitlerimizin emaneti bu 
vatana, her koşulda sahip çıkacağımızı, devlet-millet bütün-
leşmesiyle  mücadelemizi el ele, omuz omuza vereceğimiz  
bir kez daha vurgulandı.
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TGSP’YE ÜYE STK’LAR

2021 yılı itibariyle TGSP’ye üye olan STK’larımız 
aşağıda alfabetik olarak sıralanmıştır. Mutabakat 
metnine uygun olarak üye STK’larımızın güncelliği 
değişebilmektir.

AGAH ULUSLARARASI SİNEMA DERNEĞİ

ANADOLU ÖĞRENCİ BİRLİĞİ

AZİZ MAHMUT HÜDAYİ VAKFI-HÜDAYİ GENÇLİK HİZMETLERİ

BİLİM VE İNSAN VAKFI

BURA-BOĞAZİÇİ MEZUNLARI DERNEĞİ 

BURAK MUKADDES MEKANLARI TANITMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ

CİHANNUMA DERNEĞİ

DERİNDERE VAKFI

EHAD-EVRENSEL HAFIZLAR DERNEĞİ

GELECEK HAREKETİ DERNEĞİ

GENÇ BEŞİR

GENÇ BİRLİK

GENÇ ENSAR

GENÇ HAREKET

GENÇ İHH

GENÇ İHLAS
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GENÇ KADEM

GENÇ KIZILAY

GENÇ MEHİR-GENÇLERİ EVLENDİRME EĞİ.KÜLTÜR YAR. VE DAY.DER.

GENÇ MEMUR-SEN

GENÇ MÜSİAD

GENÇ ÖNCÜLER

GENÇ ÖNDER

GENÇ TÜMSİAD

GENÇ YEŞİLAY

GENÇ-KON

Girişimci İş Adamları Vakfı

HAK-İŞ

HAMİDİYE KÜLTÜR VE EĞİTİM VAKFI

HAYAT SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER VAKFI

HAYRAT VAKFI

İLİM YAYMA VAKFI

İSRA ULUSLARARASI YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

İSTANBUL GÖNÜLLÜ EĞİTİMCİLER DERNEĞİ

İUDER-İST. ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI MENSUPLARI DERNEĞİ

KASAV-KADIN SAĞLIKÇILAR EĞİTİM VE DAYANIŞMA VAKFI

KEVSER VAKFI

MAVİ HALİÇ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

MEDENİYET YOLCULARI VAKFI

MEDYA KÜLTÜR VE GENÇLİK DERNEĞİ
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MİLLİ TÜRK TALEBE BİRLİĞİ 

MOSTAR GENÇLİK FEDERASYONU

MUTLU AİLE MUTLU ÇOCUK DERNEĞİ

MÜMDER-MARMARA ÜNİ. MEZUN VE MENSUPLARI DERNEĞİ

OKÇULAR VAKFI

ÖNCÜ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ

SADAKATAŞI DERNEĞİ

SAFA VAKFI

SAĞLIK-DER-SAĞLIK MENSUPLARI DAY. TOPLUM SAĞ. 
VE ÇEV. KO. DER.

SERVER GENÇLİK ve SPOR KULÜBÜ

SİYASAL VAKFI

SİYER VAKFI

SUFFA VAKFI

T3-TÜRKİYE TEKNOLOJİ TAKIMI VAKFI

TALEBEHANE DERNEĞİ 

TÜGVA-TÜRKİYE GENÇLİK VAKFI

TÜRGEV-TÜRKİYE GENÇLİK VE EĞİTİME HİZMET VAKFI

TÜRK TELEKOM İSTANBUL SPOR OKULLARI

TÜRKİYE DİYANET VAKFI

UDEF-ULUSLARARASI ÖĞRENCİ DERNEKLERİ FEDERASYONU

ULUSLARARASI GENÇ DERNEĞİ

ULUSLARARASI VİZYON GENÇLİK DERNEĞİ

USMED-ULUSLARARASI SOSYAL MEDYA DERNEĞİ

YAVUZ SULTAN SELİM GENÇLİK DERNEĞİ

*Alfabetik sıralamaya göre listelenmiştir.

YEDİ HİLAL DERNEĞİ

YEKDER-YAYGIN EĞİTİM VE KÜLTÜR DERNEĞİ

YENİ DÜNYA VAKFI

YERYÜZÜ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ

TALEBEHANE DERNEĞİ 

TGTV - TÜRKİYE GÖNÜLLÜ TEŞEKKÜLLER VAKFI

TÜGVA-TÜRKİYE GENÇLİK VAKFI

TÜRDEB-TÜRKİYE DERGİLER BİRLİĞİ DERNEĞİ

TÜRGEV-TÜRKİYE GENÇLİK VE EĞİTİME HİZMET VAKFI

TÜRK TELEKOM İSTANBUL SPOR OKULLARI

TÜRKİYE DİYANET VAKFI

UDEF-ULUSLARARASI ÖĞRENCİ DERNEKLERİ FEDERASYONU

ULUSLARARASI GENÇ DERNEĞİ

ULUSLARARASI HAYRAT ÖĞRENCİ DERNEĞİ

ULUSLARARASI MİHMANDAR DERNEĞİ

ULUSLARARASI VİZYON GENÇLİK DERNEĞİ

USMED-ULUSLARARASI SOSYAL MEDYA DERNEĞİ

ÜMMET GENÇLERİ DERNEĞİ

YAVUZ SULTAN SELİM GENÇLİK DERNEĞİ

YEDİ HİLAL DERNEĞİ

YEDİ RENK TEK YÜREK PLATFORMU

YEKDER-YAYGIN EĞİTİM VE KÜLTÜR DERNEĞİ

YENİ DÜNYA VAKFI
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