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OMUZA!

Umudumuz olan gençlik 
için emek veriyor ve 

gençlik çalışmaları 
yapan kurumlarımız ile 

omuz omuza 
bu yolda yürümeye 

devam ediyoruz.
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Gençlik Için Omuz Omuza!

Kıymetli Üye STK’larımız ve paydaş 
kurumlarımız ile bugün attığımız her 
adımın gençlerimiz ve gelecek nesiller 
için büyük önem teşkil ettiğini biliyor 
ve bu bilinçle hareket etmeye özen gös-
teriyoruz.

Yeri geliyor gençlerle gençler için ça-
lışıyoruz; Tercih Rehberliği projesin-
de olduğu gibi. Gençleri en iyi gençler 
anlar diyerek, tercih döneminde olan 
gençlerimizle üniversite okuyan veya 
mezun olan gençleri fikir alışverişi ger-
çekleştirebilmeleri için bu projede bir 
araya getirdik ve “Tercih Rehberliği” 
projemiz büyük ilgi gördü.

STK’ları daha iyi anlamak, tanımak ve 
STK’lar ile istişare etmek üzere Ana-
dolu Buluşmaları programlarını sür-
dürürken üye kurumlarımız ile Üye 
Buluşmaları gerçekleştirmeye deva 
ediyor ve Gençlik Liderliği Eğitim Prog-
ramı ile gençlik liderliği yapan veya ya-
pabilecek olan gençlerin kendilerini 
geliştirmelerine zemin hazırlıyoruz. 
Diğer yandan Balkanlara düzenlediği-
miz ziyaretler ile gelecek dönemler için 
güzel iş birlikleri gerçekleştirmeyi he-
defliyoruz.

TGSP Ailesi olarak biz durmadık, dur-
muyoruz! Umudumuz olan gençlik için 
emek veriyor ve gençlik çalışmaları ya-
pan kurumlarımız ile omuz omuza bu 
yolda yürümeye devam ediyoruz.

Yarınlar için omuz omuza devam et-
mek temennisiyle…

Ömer Faruk TerziÖmer Faruk Terzi
TGSP YÖNETİM KURULU BAŞKANI
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Dijitalleşme Çalıştayı Yapıldı

Çekmeköy Belediyesi’nin ev sahipliğiyle 
gençlik için önemli bir çalışmaya imza 
atıldı. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), Aile 
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı, İstanbul Mede-
niyet Üniversitesi, Özyeğin Üniversite-
si, ARGETUS Araştırma, Türkiye Genç-
lik STK’ları Platformu (TGSP), ÖNDER 
İmam Hatipliler Derneği, Türkiye Tasa-
rım Vakfı, Uluslararası Genç Derneği ve 

Uluslararası Sosyal Medya Derneği’nin 
destek verdiği “Dijitalleşme Çağında 
Gençler Çalıştayı” Çekmeköy Turgut 
Özal Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Çalıştay akabinde hazırlanan raporda 
ise gençler için önemli projelerin baş-
lıkları oluştu. Oyun Girişimciliği Aka-
demisi, E-Spor Merkezi ve Sosyal Medya 
Akademisi, kısa süre içerisinde gençler 
için ülkemizde hizmet vermeye başla-
yacak.

Neler
 Oldu?

25-26 Ekim’deki Çalıştayın video kaydına 
telefonunuzun kamerasından QR koduna okutarak 
erişim sağlayabilirsiniz.
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Tercih Rehberliği Projesi 
Yoğun Ilgi Gördü

Üniversite tercihlerini yapacak gençler 
ile halihazırda üniversite öğrenimine 
devam eden yahut yakın zaman önce 
mezun olmuş gençleri bir araya getiren 
ve kâr etme amacı gütmeyen bir plat-
form olan Tercih Rehberliği, 2021-2022 
eğitim-öğretim döneminde yoğun ilgi-
ye sahip oldu.

TGSP organizasyonuyla paydaş kurum-
ların güç birliği yaptığı projede, üniver-
site tercihinin yanında bu yıl örgün eği-
time tekrar geçilmesiyle öğrenciler için 
çok önemli bir konu olan yurt-barınma 
gibi ihtiyaçlara da rehberlik sağlandı.

YLSY Tecrübe 
Paylaşım Programı

Yurt dışındaki eğitim kurumlarında 
lisansüstü eğitim almak için ülkemi-
zin sağladığı imkanlar hakkında genç-
lerimizin birçok merak ettiği konu ve 
cevabını almak istediği soruları var. 
Bu noktada burs sağlayan Yurt Dışına 
Lisansüstü Öğrenim Amacıyla Gönde-
rilecek Öğrencileri Seçme ve Yerleş-
tirme (YLSY)’yi enine boyuna masaya 
yatırarak cevap vermeye çalıştık.

YLSY bursiyerleri ve araştırmacıların 
katıldığı “2021 YLSY Tecrübe Paylaşım 
Programı”nda gençlere tecrübe payla-
şımı yapıldı, merak ettikleri konulara 
çözümler üretildi.
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Gençler Çok Sevdiyse;

Gençlik Liderliği Eğitimi’nde

 3. Dönem!
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) pay-
daşlığında hayata geçirdiğimiz “Gençlik 
Liderliği Eğitim Programı”da (GLEP) 3. 
Dönem başladı.

İlk programdan itibaren gençlerin yo-
ğun ilgisine sahip olan GLEP 3, Türkiye 
genelinden 2000’e yakın başvurunun 
değerlendirme süreci ve mülakatları, 
akabinde de İstanbul Sabahattin Zaim 
Üniversitesi’ndeki (İZÜ) yoğunlaştırıl-
mış kamp eğitimi ile devam etti. Kamp 
eğitimi; Hikâye Anlatıcılığı, Sanat Atöl-
yesi, Grup Kimliği Oluşturma, Grup 

Davranış Yönetme, Ders Sunum Planı 
Hazırlama, Etkili Sunum Becerileri, 
Gençlik Liderliğinde Drama Farkındalı-
ğı, Kişilik Yapılandırması, Takım Oyun-
ları ve Gençler için Eğitim Programları 
Hazırlama atölyelerinden ders alarak 
tamamlandı.

Yoğunlaştırılmış Kamp Eğitimi’ni ta-
mamlayan geleceğin liderleri, Aralık 
ayının sonuna kadar staj, mentör otu-
rumları ve seminerler alacak. Süreci 
başarı ile tamamlayanlar ise sertifika 
almaya hak kazanacaklar.



7

G
EN

ÇL
İK

 İÇ
İN

 O
M

U
Z 

O
M

U
ZA

!

4. Dönem Hazırlıkları Başladı!
GLEP’in 4.’sü için ise hazırlıklar başla-
dı. Gelecek dönemin Afyon, Balıkesir, 
Çorum, Düzce, Elazığ, Hatay, İstanbul, 
Kars, Mardin, Muğla, Nevşehir, Sivas, 
Tekirdağ, Trabzon illerinde hayata ge-
çirilmesi öngörülüyor. 21-27 yaş aralı-
ğında olan ve en az lisans öğrencisi veya 
mezunu olan kişilere özel düzenlenen 
kişisel gelişim odaklı programın Kasım 
sonuna doğru aday öneri sürecinin baş-
laması, Aralık ayında mülakata hak ka-
zananlara mülakat yapılması ve Şubat 
ayında ise eğitime hak kazananlar ile 
Yoğunlaştırılmış Kamp Eğitimi gerçek-
leştirilmesi planlanıyor.

O zaman başvurmak isteyenleri şuraya 
alalım: www.tgspliderlik.com

Cep telefonunuzun kamerasına QR kodu okutarak 
web sitemize bağlanabilirsiniz.
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TGSP’nin Türkiye’deki STK’larla bire-
bir temas kurarak kendi bölgelerinde 
buluşmalar organize ettiği “Anadolu 
Buluşmaları”nın 7.’si Kahramanma-
raş’ta gerçekleşti.

Kahramanmaraş ve bölge illerdeki 
gençlik STK’larının gelecek vizyonu-
nun konuşulduğu toplantı; Adana, 
Kayseri, Mersin, Malatya, Osmaniye ve 
Sivas illerinden STK temsilcilerinin ka-

tılımıyla çok verimli bir organizasyona 
vesile oldu. 

“Gençler daha çok yer almalı”

Bölgedeki STK temsilcilerinin faaliyet-
lerindeki olumlu veya olumsuz durum-
ları dile getirdiği, eleştiri ve önerilerde 
bulunduğu toplantıya 300’e yakın kişi 
katılım sağladı. TGSP Yönetim Kurulu 
Başkanımız Ömer Faruk Terzi yaptığı 
konuşmada, “Saha çalışmalarını daha 

Seslerini Duymaya Devam
STK’ların
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iyi hale getirmek için 
hep birlikte istişare 
etmek önem taşı-
yor. Ortak ruh, ortak 
hareket etmekten 
doğar” diyerek STK 
çalışmalarının daha 
etkili olabilmesi için 
birlikte olabilmenin 
önemini vurgula-
dı. “STK temsilcileri 
daha genç kesimden 
olmalı” diyen TGSP 
Yönetim Kurulu Üye-
miz N. Bilal Erdoğan 
ise STK çalışmala-
rında gençlerin daha 
fazla yer alması gerektiğine işaret etti.

TGSP 7. Anadolu Buluşması bir son-
raki bölgede, bir sonraki heyecanımız 

olacak buluşmayı bekleyerek sonlandı. 
Tüm Türkiye’de STK’ların ve özellikle 
de gençlerin seslerini duymaya, kulak 
vermeye devam…
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Bu Hikâyeyi
Beraber Yazıyoruz

TGSP 13. Üye Buluşması Kocaeli Diriliş 
Kampı’nda gerçekleşti. Üye kurumların 
katılımıyla gerçekleşen buluşmada se-
minerler, istişare toplantıları ve sportif 
etkinlikler yapıldı, Türkiye’deki STK’la-
rın Gençlik Çalışmaları ve TGSP’nin 
Pozisyonu, Tokyo 2020’de Türkiye’nin 
Öyküsü, Doğal Afetlerde STK’ların Rolü, 
Sivil Toplum Merkez Üssü ve Proje Des-
tekleri gibi konular ele alındı. 

Gençlik için derdi olan, koşmaya gayret 
eden tüm STK’larımızla yine hem ve-

rimli hem de öz eleştiriler yaptığımız, iş 
birlikleri oluşturduğumuz bir buluşma-
yı geride bıraktık. Ayrıca şehir hayatın-
dan uzakta, doğanın içerisindeki kamp 
alanındaki sportif etkinlikler; el topu, 
ayak topu, hedef atışı, dart, okçuluk atışı 
ve koşu parkuru ile yarış düzenlenerek 
grupların puanları hesaplandı. Grup-
larla yarışma halindeki etkinlikte kapa-
nış programı ile grupların sıralamaları 
belli oldu ve ödül takdimi yapıldı.
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Üye Buluşmaları “Güçlü Iletişime” Işarettir
Muhammed Fatih Eren / TGSP Yönetim Kurulu Üyesi

TGSP üye buluşmaları üye STK’larımı-
zın bir araya gelerek iletişimlerini güç-
lendirmesi, ortak çalışma alanlarını 

müzakere etmesi ve kendilerine 
iş birliği fırsatları oluştur-

ması amacıyla düzenlen-
mektedir.

Üye buluşmaları vesi-
lesiyle STK yöneticileri 
birbirleriyle yakından 
tanışma imkânı bu-

lurken farklı çalış-
malar üreten diğer 
kurumları tanı-
maktadırlar. Bu 
da bir taraftan 

kurumlar arasındaki bağı ve samimiye-
ti artırırken, diğer taraftan da birbirleri-
nin gözünden eksik veya iyi taraflarını 
görmelerini sağlamaktadır.

Şimdiye dek 13 Üye Buluşması’nı geride 
bıraktık ve birçoğunu Kocaeli’ndeki Di-
riliş Kampı’nın doğal atmosferinde ger-
çekleştirmiş olduk.

Ortalama 150 STK yöneticisinin katıl-
dığı üye buluşmalarına gösterilen ilgi, 
sivil toplum kuruluşlarının araların-
daki iletişimin güçlü olduğunu göster-
mektedir. Yeni buluşmalar tabii ki hız 
kesmeden, yeni gündemler ve her daim 
heyecanımızla devam edecek.

müzakere etmesi ve kendilerine 
iş birliği fırsatları oluştur-

ması amacıyla düzenlen-
mektedir.

Üye buluşmaları vesi-
lesiyle STK yöneticileri 
birbirleriyle yakından 
tanışma imkânı bu-

lurken farklı çalış-
malar üreten diğer 
kurumları tanı-
maktadırlar. Bu 
da bir taraftan 
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STK’larımıza

“Doğru Yazım” Yakışır

STK’larımızın tüm proje 
ve etkinliklerinin yanın-
da bir de gençleri doğru 
temsil ile hayatlarına an-
lam katacak fikirler üret-
mek gibi bir mesuliyeti 
var. Bu temsil ise kendi-
sini sadece medya ve ka-
muoyunda değil; resmi 
toplantılar ile yazışma-
larda da gösteriyor.

Daha önce kamu kurum-
ları ile yapılan resmi ya-
zışmalarda oluşan yazım 
hataları, T.C. Cumhur-
başkanlığı İdari İşler Baş-
kanlığı’nın yayınladığı 

“yanlış yazım” listesiyle, yazışma-
ların bundan sonra daha dikkatli 
oluşması talep edilerek paylaşıldı.

STK’larımız için istifadeli olacağı 
düşüncesiyle buradan biz de akta-
ralım. Telefonunuzun kamerasını 
QR koda okutarak detaylı bilgiye 
ulaşabilirsiniz.QR kodu okutunuz.
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Balkanlardan Gelen

Samimi Hava Dalgası

Ülkemizdeki gençlik STK’larının ka-
pasitelerini artırma noktasındaki fa-
aliyetlerimiz, dünyada gençlik adına 
çalışma yapan STK’larla kurduğu-
muz ilişkilerle daha kapsamlı ve öz-
gün atmosferlerin oluşmasına imkan 
sağlamasıyla nitelikli olabiliyor. Bu 
bağlamda hem Türkiye’nin dışarıdan 
nasıl gözüktüğünün fotoğrafını çeke-
bilmek hem de fikir paylaşımı ve isti-
şareler gerçekleştirebilmek amacıyla 
ülkemiz dışında da ziyaretler gerçek-
leştiriyoruz.

Balkan ülkelerinde yaptığımız ziyaret-
ler de bunlardan biriydi. TGSP Yöne-
tim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Ter-
zi, Başkan Yardımcısı Ahmet Sözbilir, 
Başkan Yardımcısı Ali Haydar Ustaos-
manoğlu, Başkan Yardımcısı M. Kür-
şat Karaca ve TGSP Genel Müdürü Ya-
vuz Kaan Akın’ın katıldığı programda 
Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükel-
çisi ve Türkiye Cumhuriyeti Priştine 
Büyükelçisi ziyaret edildi, Milli Eğitim 
Bakanlığı Müşaviri ve STK temsilcileri 
ile bir araya gelindi.

Güzel Iş Birliklerinin Habercisi Oldu
Ülkemizdeki STK çalışmalarının kap-
sam ve mahiyetlerinin yanında TGSP’ye 
dair bilgilendirmeler yapılırken, birlik-

te ne tür faaliyetler yapılabileceği hak-
kında yapılan istişareler gelecek günler 
için güzel iş birliklerinin habercisi oldu.
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Her STK Kendi Bölgesinde 
Aktif Rol Alsın

Sivil Topluma Yakışan:

TGSP Anadolu Buluşmaları’nın 8.’si Er-
zurum’da çevre illerdeki gençlik STK’la-
rının da katılımıyla gerçekleşti. 

TGSP Yönetim Kurulunun ve üye ku-
rumların da hazır bulunduğu buluşma-
da, yine “Gelecek Vizyonu” başlığından 
hareketle Ardahan, Bingöl, Elazığ, Er-
zincan, Erzurum, Kars ve Tunceli ille-
rinden STK temsilcileri fikir alışverişi 
ve istişarelerde bulundu.

Erzurum Valisi Okay Memiş’in de ka-
tılım gösterdiği TGSP 8. Anadolu Bu-
luşması’nda mesaj netti: Her STK’nın 
kendi ilinde aktif rol alması ve gençlik 
çalışmalarını kapsamlı bir şekilde sür-
dürerek gençleri de işin içerisine alma-
larının ne kadar önemli olduğu bir kez 
daha vurgulandı. 

Anadolu Buluşmaları hız kesmeden de-
vam ediyor. Bir sonraki buluşma yine 
ülkemizin güzide bir bölgesinde, bölge 
STK’larının katılımıyla gerçekleşecek. 
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Geleceğe Yapılan Yatırımdır
Ihsan Açık

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti II. Başkanı

Türkiye Diyanet Vakfı’nın faaliyetleri 
hakkında bilgi verir misiniz?

“Yeryüzünde İyilik Egemen Oluncaya Ka-
dar” hedefiyle çalışmalarını yürüten Tür-
kiye Diyanet Vakfı, İnsanlığın şefkat ve 
merhamete her zamankinden daha fazla 
muhtaç olduğu bu dönemde yurt içinde 
1003 şubesiyle başta ülkemizde olmak 
üzere dünyanın 149 ülkesinde eğitimden 
hayri ve sosyal hizmetleri destekleme fa-
aliyetlerine kadar hayata dokunan her 
alanda mazluma dayanak, muhtaca sığı-
nak oluyor.

 Eğitim faaliyetlerimiz kapsamında bu 
zamana kadar yurt içi ve yurt dışında 
300 binden fazla öğrenciye burs desteği 

sağladık. Yurt dışı eğitim faaliyetlerimiz 
kapsamında 12 ülkede 23 eğitim projesiy-
le 7 bin öğrenciye mahallinde eğitim des-
teği sağlarken Uluslararası Burs ve Eğitim 
Programları kapsamında ise 111 ülkeden 
5 bin 82 öğrenciye Türkiye’de burs ve eği-
tim hizmeti sunuyoruz.

“Kanayan yaralara merhem oluyoruz”

Yurt içinde deprem ve sel felaketlerinin 
yaşandığı bölgelere hızlı bir şekilde ula-
şan vakfımız, sıcak yemek, çadır, dini hiz-
metleri destekleme faaliyetleri başta ol-
mak üzere acil insani yardım alanlarında 
hizmet vererek vatandaşların zorlu süreci 
daha kısa sürede ve en az zararla atlatabil-
mesine yardımcı oluyor.

Bizim gönül coğrafyamız sadece yaşa-
dığımız ülkeyle sınırlı değil. Dünyanın 
neresinde bir mazlum varsa elinden tut-
maya gayret ediyoruz. Bu kapsamda Su-
riye, Arakan, Yemen, Endonezya, Sudan, 
Filistin, Lübnan gibi kriz bölgelerindeki 
mazlumlara da yardım ulaştırıyoruz. Su-
riye’de “İyilik Konutları” projemiz kap-
samında bu zamana kadar 5 bine yakın 
konutu tamamlayarak çadır kentlerde 
yaşam mücadelesi veren savaş mağduru 
ailelerimizi sıcak yuvaya kavuşturduk. 

TGSP üye kurumlarını ve temsilcilerini tanımaya devam ediyoruz. Bu sayımızda TGSP 
Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyeti II. Başkanı İhsan 
Açık Hocamızla bir araya geldik ve TDV’yi, gençlik çalışmalarını ve TGSP faaliyetlerine 

dair konuştuk. Buyurun okumaya...

Gençlere Yapılan Yatırım,
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Vakfımız gerçekleştirdiği bu yardımlarla 
Türkiye’nin iyilik hareketi olmuştur.

Vakfımızın en önemli faaliyetleri arasın-
da yer alan vekalet yoluyla Kurban orga-
nizasyonu kapsamında bu zamana kadar 
ülkemiz başta olmak üzere dünyanın 149 
ülkesinde 3 milyon 391 bin 173 hisse kur-
ban keserek ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık.

“Kardeşlerini Unutma Beklenen Sensin” 
temasıyla yürütülen Ramazan yardımları 
kapsamında 2021 yılında Türkiye’de ve 75 
ülkede 1,9 milyon kişiye 78,3 milyon lira 
tutarında yardım ulaştıran Vakfımız, gö-
nül köprüleri kurmaya devam ediyor. 

“Bir Damla Hayat” projesi kapsamında 
maddi zorluklar ve fiziki şartlar nedeniy-
le temiz içme suyuna erişmekte zorluklar 
yaşayan Afrika ve Asya kıtaları başta ol-
mak üzere mazlum ve mağdur coğrafya-
larda su kuyusu açarak suya olan hasreti 
dindiren vakfımız, bu zamana kadar 33 
ülkede 639 su kuyusu ve vakıf çeşmesi 
yaparak yaklaşık 6 milyon insanın istifa-
desine sundu.

“Hediyem Kur’an Olsun” projesi kapsa-
mında bu zamana kadar 1 milyon 838 bin 
141 Kur’an-ı Kerim bağışı aldık. 1 milyon 
205 bin 522 Kur’an-ı Kerim’i Türkiye ile 
birlikte toplamda 81 ülkede Kur’an Kurs-
ları, cami, imam hatip, yetimhane başta 
olmak üzere ihtiyaç sahiplerine hediye 
ettik.

“Vakıf işi gönüllülük işidir”

Gençlik ve gönüllülük Türkiye Diyanet 
Vakfı çalışmalarının neresinde alıyor? 
Faaliyetlerde gençlere yer veriliyor 
mu?

Yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştir-
diğimizin çalışmaların tamamını görev-
lilerimizle birlikte gönüllülerimizin des-
tekleriyle birlikte yürütüyoruz. Şunu çok 
açık yüreklilikle söyleyebilirim ki gönül-
lülerimizin yer almadığı, elinin değme-

diği bir çalışmamız neredeyse yok. Vakıf 
hizmetleri zaten başlı başına gönüllülük 
işidir. Vakfımız bünyesinde “Kadın Aile ve 
Gençlik Hizmetleri Müdürlüğümüz” bu-
lunuyor. Son dönemde Gençlik Kollarımı-
zı da aktive ettik. Bizim gönüllülerimizin 
büyük çoğunluğu zaten gençlerden olu-
şuyor. Gençlik Kollarımızın da aktif olma-
sıyla birlikte çalışmalarımıza daha fazla 
genç arkadaşımız destek oluyor.

TGSP’nin çalışmalarını nasıl değerlen-
diriyorsunuz?

Gençlik bir ülkenin en önemli kazanımla-
rı arasında yer almaktadır. Türkiye de Av-
rupa ülkeleri arasında genç nüfusuyla ön 
plana çıkıyor. Gençlere yapılan yatırımı 
ülkenin geleceğine yapılmış bir yatırım 
olarak görüyoruz. Gençlere fırsat verilince 
neler yapabileceklerinin en güzel örnek-
lerinden birisinin Selçuk Bayraktar oldu-
ğunu düşünüyorum. TEKNOFEST etkin-
liklerinde de görüyoruz ki önümüzdeki 
yıllarda onlarca Selçuk Bayraktar çıkarak 
bu ülkeye çok önemli katkılar sunacak. 
TGSP de geleceğimizi emanet edeceğimiz 
gençlerimiz için kurulmuş, onların hem 
dünyevi hem de uhrevi hayatlarına yöne-
lik çok önemli çalışmalar gerçekleştire-
rek geleceğe hazırlıyor. Gençlerin günü-
müzde yaşadığı sorunlara yönelik çözüm 
odaklı projelere üretip onlara yön vermek, 
rehber olmak önem arz ediyor. Bunu da 
geldiğimiz noktada TGSP’nin başarılı bir 
şekilde yerine getirdiğini düşünüyorum. 
Ama bununla yetinmeyip hep daha iyisi-
ni daha güzelini kovalamamız gerekiyor. 
Ne kadar çok gencin hayatına dokunabi-
lirsek bu ülkeye o kadar fazla hizmet et-
miş oluruz. Şu an geldiğimiz noktadan 
çok daha ilerilere ulaşmamız gerekiyor. 
Bunun için de maalesef zamanımız yok. 
Bizim boş bıraktığımız alanları başkaları 
çok hızlı bir şekilde doldurarak gençleri 
farklı yönlere kanalize edebiliyor. Bunun 
da önüne geçebilmek için daha çok mesai 
harcamamız gerekiyor.
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Hüseyin Kara
Öncü Spor Kulübü Başkanı

Öncelikle yeni başkanlık vazifeniz ha-
yırlı olsun. Öncü Spor’da çok değerli 
çalışmalarda sizi göreceğimize eminiz. 
Tabii kısaca kendinizden de bahseder-
seniz memnun oluruz…

Yıllar önce sporun birleştirici ve eğitici 
yönüne hakim büyüklerimizin temelini 
attığı Öncü Gençlik ve Spor Kulübümüz, 
hamdolsun bugün imam hatip gençli-
ğimiz için sporu bir vasıta olarak görüp 
duruşuyla, ahlakıyla, başarılarıyla süs-
leyeceği mücadelede bir mihenk taşı ol-
mak için gayret etmektedir. 

Kısaca kendimden bahsedecek olursam; 
1987 yılında Diyarbakır’da doğdum. İs-
tanbul İmam Hatip Lisesi 2005 mezunu-
yum, İstanbul Üniversitesi Beden Eğiti-
mi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği 

Bölümü’nde lisans eğitimimi tamamla-
dım. Çeşitli spor kulüplerinde tenis, yüz-
me, fitness antrenörlükleri yaptım, aynı 
zamanda spor okulları yöneticiliğinde 
bulundum. Çeşitli belediyelerde spor 
tesisi yöneticilikleri, Türkiye Modern 
Pentatlon Federasyon Yönetim Kurulu 
Üyeliği yaptım. 2016 yılından itibaren 
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda görev yap-
maktayım. Bunların yanı sıra çeşitli sivil 
toplum kuruluşlarında görev aldım. Şu 
an ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Ge-
nel Başkan Yardımcılığı görevini sürdü-
rüyorum.
Öncü Gençlik ve Spor Kulübü’nde 
gençlik de var, spor da. Bu iki çalışma 
alanında çok önemli işlere imza atıldı 
daha önce. Yakın zamanda da Kocae-
li’nde “Sağlıklı Spor İçin Sivil Toplum-
la İş Birliği Çalıştayı” başlıklı bir çalış-
tay düzenlediniz. Bundan bahsedebilir 
miyiz biraz?

Sporun kitlelere ulaşma noktasında sun-
duğu katkı hepimizin malumudur. Nite-
kim sporla ilgili hemen her gün sosyal 
medyada müspet yahut menfi haberler 
önümüze düşmektedir. Bu durum bizle-
re gösteriyor ki; boş bıraktığımız her alan 
gençlerimizi yıpratmak ve kendi düşün-

TGSP Üye STK’ları, Türkiye’deki gençlik için birçok alanda faaliyet gösteren 
çalışmalara imza atıyorlar. Tabii spor da bunlardan biri ve aslında gençlik deyince 

hemen yanına yazılacak en önemli alanlardan. Biz de ülkemizde spor alanında 
güzel işlere imza atan Öncü Spor Kulübü’nü bu doğrultuda tanımak ve yeni başkan 

Hüseyin Kara’ya hayırlı olsun demek için bu sayımızda misafir ettik.

Ileride Bir Çınara Dönüşecek
Gençlik Için Atılan Her Tohum 
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ce sistemlerinin esiri etmek için doldu-
rulmaktadır. Öncü Gençlik ve Spor Ku-
lübü olarak; gereken her mecrada doğru 
şekilde, doğru zamanda kendi sözlerimi-
zi söyleyecek, düşüncelerimizi net bir şe-
kilde aktaracağız. Gerek saha içinde, ge-
rek saha dışında ülkemizin geleceği olan 
gençlere ulaşma noktasında her türlü 
mecrada yer alacak; güncel, yeni branş-
larımızla ciddi uğraşlar vereceğiz. 

Bu kapsamda 50 ilden imam hatip okul-
larımızda görev yapan beden eğitimi öğ-
retmenleri ile sporun bilimsel, fiziksel ve 
sivil toplum yönünü konuştuğumuz Sağ-
lıklı Spor İçin Sivil Toplumla iş birliği Ça-
lıştayı’nı Kocaeli’nde gerçekleştirdik. İki 
gün süren çalıştayımızın ilk oturumun-
da panel, öğleden sonraki oturumunda 
yuvarlak masa formatında çalışmaları-
mızı yaptık.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Üyesi 
ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Spor 
Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilge 
Donuk ile “Okul Sporlarının Yönetimsel 
Açıdan Değerlendirilmesi”, Kocaeli Üni-
versitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden 
Eğitimi ve Spor Bölüm Başkanı Doç. Dr. 
Kürşat Sertbaş ile “Spor ve Rekreasyon 
Organizasyonlarında Gönüllü Yöneti-
mi”,  Spor yazarı Fatih Doğan ile “Ant-
renör ve Sporcu Gelişiminde İletişimin 
Önemi”, Gelişim Üniversitesi Spor Yöne-
ticiliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Kubilay 
Çimen ile “Hareket Eğitiminin Toplu-
ma Yansıması”nı ve Kocaeli Üniversitesi 
Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Levent Atalı ile 
“Spor Ekosistemi” konularını konuştuk. 

50 İlimizden gelen beden eğitimi öğret-
menleriyle 8 masa etrafında pandemi 
sonrası spor ve imam hatip okulları-
mızda spor konusunu ele almış olduk. 
Bilimsel temeller üzerine oturttuğumuz 
çalıştay raporumuzu yakın zamanda 
açıklamış olacağız.

Çalıştayımızın ikinci gününde ÖNDER 
Başkanlar Kurulu Üyesi ve yazar Halit 
Bekiroğlu ile “Hareketli Yaşam”, TGSP 
Başkanı Ömer Faruk Terzi ile “STK’la-
rın Kulüp Çalışmalarının Stratejik Planı 
Nasıl Olmalı?” ve Üsküdar Müftüsü Esad 
Yapıcı ile “Cami, Gençlik ve Spor” üzeri-
ne konuşarak panelimizi gerçekleştirmiş 
olduk.

“TGSP araştırmaları birer kılavuz”

Gençlerin sporla ilişkileri çok mühim. 
Tabii bir de STK’ların ilişkileri var. Bu 
ilişki gençlere de yansıyor malumu-
nuz. TGSP’nin bu anlamdaki kampla-
rı, organizasyonları ve üye STK’ları ile 
sağlamaya çalıştığı birlikteliği nasıl 
görüyorsunuz? Sizin bu anlamda ça-
lışmalarınız olacak mı?

Vaktiyle ekilmiş her tohum yeşerip filiz-
lenene kadar, çeşitli süreçleri takip ede-
cek, çektiği zorluk ve çabanın akabinde 
büyüyüp gelişip zamanla koca bir çınara 
dönüşecektir. İşte sivil toplum kuruluş-
larının yaptığı çalışmaları da bu şekilde 
değerlendiriyorum. Gençlere yönelik her 
faaliyet ileride hayatlarına etki edeceği 
için çok değerli çalışmalardır.

TGSP’nin gençlere ve sivil toplum ku-
ruluşlarına yönelik araştırmalarını ve 
rehber kitaplarını birer kılavuz olarak 
görüyorum. Bu anlamda Türkiye’nin 
Gençleri Spor Araştırmaları bizim için 
gençlere yönelik yapacağımız sportif fa-
aliyetlere danışmanlık yapacaktır.

Aynı zamanda TGSP bünyesinde bulu-
nan STK spor kulüpleri ile üniversitele-
rin spor bilimleri fakültelerinde okuyan 
gençlere yönelik çeşitli projeler yapma 
hazırlığındayız. Bu projeler, gençlerimi-
zin kişisel gelişimlerine katkı sunması ve 
diğer spor kulüplerinin de ortak paydada 
buluşması açısından kıymetli olacaktır.
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Bu Masada
Gençlik ve Medya Ilişkisi

Ülkemizdeki medya mensuplarıyla 
“Medya Buluşmaları” başlığı adı altın-
da “Türkiye’nin Gençleri 2020 Araştır-
ması” gündeminde bir araya geldik.

Ana akım ve yeni medya alanında aktif 
olan davetlilerle, araştırmadaki başlık-
lar: Gençlerin Genel Profili, Mutluluk 
Düzeyi, Koşullar-Beklentiler, Madde 
Kullanımı, Gündelik Hayat ve Boş Za-
man Etkinlikleri, Eğitim, Bilim Okur-
yazarlığı ve Bilgi, Sosyal ve Ekonomik 
Hayat, Kültürel Dini Kimlik ve Değerler, 
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İyi Yaşam Endeksi, Sosyal Medya Alış-
kanlıkları, STK İlişkileri, Mutlu Olmak 
İçin Gerekenler başlıkları hakkında 
gençlerin verdiği yanıtlar konuşuldu.

Buluşmadaki davetlilerin medya men-
subu olması, tabii ki gençlik-medya 
ilişkisinin üzerinde durulmasına ze-
min hazırladı. “Gençler güvenilir ha-
beri konvansiyonel medyadan alıyor” 
görüşünün paylaşıldığı buluşma, tüm 
katılımcıların görüş ve önerilerini pay-
laşmalarıyla sonlandı.

İlki 2018 yılında yapılan Türkiye’nin 
Gençleri Araştırması’nın önemi ve 
Türkiye fotoğrafını görebilmek adına 
gerekliliği, medya mensuplarınca vur-
gulandı. Gençlik çalışmalarında ve-

rilerden, gençlerin düşünce ve gönül 
dünyalarından hareketle yol haritası 
çizme ufkumuzu bu buluşmada da 
paylaşmış olduk. 
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TGSP Genel Merkez binamız gençlik adına 
çalışan veya projeler geliştiren kurumla-
rı, isimleri ağırlamaya devam ediyor. Aynı 
zamanda yönetim kurulumuz da davetle-
re icabet ederek üye kurumlarımız başta 
olmak üzere birçok ziyarette bulunuyorlar.

Tabii yıl içerisinde gerek faaliyetlerimiz 
gerek gençlik adına gençlik adına faydalı 
olabilecek içerikteki yayınlara katılarak 
TGSP’nin çalışmalarından bahsederek, 
gençliği konuşmaya; gençliği gündemde 
tutmaya da devam ediyoruz.

Gündemde
“Gençlik”
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Seç, al, oyna,
sevdiğin oyunlar burada
Birbirinden popüler oyunlar, avantajlı fiyatlarla Türkiye'nin 
en geniş kataloğuna sahip dijital oyun mağazası playstore.com’da.

Faturaya ek 12 aya varan taksit ayrıcalığından sadece Türk Telekom bireysel evde internet abonelerinden, en az 
4 fatura döneminden beri abone olan, ödenmemiş veya taksitlendirilmiş fatura borcu bulunmayan, Seyirnet veya 
Hazırnet abonesi olmayan müşteriler yararlanabilir. Ayrıca Türk Telekom evde internet abonesi olmayan ya da 
Türk Telekom evde internet abonesi olup da faturaya ek ödeme seçeneklerini tercih etmeyen abonelerimiz kredi 
kartı, debit kart veya mobil ödeme seçeneklerinden yararlanabilmektedir. Ayrıntılı bilgi için: www.playstore.com
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