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Birlikten Kuvvet Doğar

TGSP Ailesi olarak, kıymetli üye STK’la-
rımız ve paydaş kurumlarımız ile iler-
lediğimiz bu yolun gelecek nesiller için 
ehemmiyetinin bilincinde olarak, orta-
ya nitelikli işler koyma hedefindeyiz. 

Temmuz ayında, Türkiye’nin Gençleri 
2020 Anketini ve Türkiye Gençlik Zir-
vesini düzenlenen lansman ile kamu-
oyuna sunduk. Lansmanın ardından, 
birlikten doğan kuvvetin bir örneğini, 
yakın zamanda geride bıraktığımız 
Türkiye Gençlik Zirvesi 2021 progra-
mımızda değerli davetlilerimizin katı-
lımı ile yaşadık. Sivil Toplum Kuruluş-
larının daha nitelikli hale gelmesinin 
toplumu ileri taşıyacak bir noktada 
olduğunu ön görerek, TGSP olarak Sivil 
Toplum Merkez Üssü projemiz ile tüm 
Sivil Toplum Kuruluşlarına merkez ola-
cak bir zemin hazırlamak için çalışma-
larımızı sürdürüyoruz. Diğer yandan 
ise Gençlik Liderliği Eğitim Programı-
nı başarı ile tamamlayan gençlerimizi 
mezun ediyor ve yeni eğitim dönemine 
adımımızı atıyoruz.

Biz TGSP Ailesi olarak geleceğe dair 
umudumuzu artıran kıymetli gençle-
rimiz için emek veriyor ve gençlik ça-
lışmaları yapan kurumlar ile bir arada 
bulunuyor olmaktan onur duyuyoruz. 
Biliyoruz ki bugünün gençleri yarın-
larımızda büyük işlere imza atacak ve 
bizler bugün gençlerimiz için birlik 
olmalıyız. Gerçekleştirilen ve gerçek-
leşmesi için çaba harcanan tüm çalış-
malarımızın hayırlara vesile olması 
ümidiyle. 

Ömer Faruk TerziÖmer Faruk Terzi
TGSP YÖNETİM KURULU BAŞKANI
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“Sosyal Mesaj” 
Final Yaptı

Geçtiğimiz yıl Haziran ayında TVNET’te 
canlı yayın formatında başlayan ve TGSP 
olarak hazırlık ve yapım sürecinde destek 
verdiğimiz Sosyal Mesaj programı 40. bö-
lümünde final yaptı. 

Her Cumartesi aralıksız ola-
rak televizyon ekranından 
evlerimize, hayatlarımıza 
misafir olan TGSP paydaş 
kurum, üye STK veya gö-
nüllülerden 100’ün üzerin-
de misafir ağırlandı, stüd-
yoda 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 sahibi olması için ola-
nak sağlandı.

Türk televizyonlarında STK’ların misafir 
edildiği ve gündem hadiseleri dışında kendi 
faaliyetlerinin anlatıldığı tek program olma 
özelliği taşıyan Sosyal Mesaj’a TGSP’ye üye 

STK’lardan, televizyon izleyicisinden 
gelen ilgi ve geri dönüşler beklene-

nin çok üzerinde oldu.

Tüm Kayıtlara 

Ulaşabilirsiniz

Salih Yüzgenç’in hazırlayıp 
sunduğu, STK temsilcileri-

nin kendilerini rahatlıkla ifa-
de edebildiği, Birçok kurumun 

ve temsilcisinin de ilk kez canlı yayın 
tecrübesi yaşadığı Sosyal Mesaj’ın geç-
miş kayıtlarına TVNET YouTube kana-
lından veya QR kodu cep telefonunuzun 
kamerasına okutarak ulaşabilirsiniz.

Neler
 Oldu?
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Başkanımız Ömer Faruk Terzi’ye 
Bir Ödül Daha!
Ülkemizde gençlik alanında çalışan 
STK’ların bir araya gelerek nitelikli ça-
lışmalar yapmaları için kapasite artırı-
mı yapan, buluşmalar düzenleyen ve 
araştırmalar yapan TGSP’ye bir ödül 
daha geldi.

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

Başkent Ankara’daki bir otelde düzen-
lenen organizasyonda, Yönetim Kuru-
lu Başkanımız Ömer Faruk Terzi “Yı-

lın Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcisi” 
ödülünü aldı.

Yaralarımızı El Birliğiyle Saracağız
Ülkemizde Temmuz ayının sonların 
başlayan orman yangınlarında yüz-
binlerce dekarlık alan maalesef yandı; 
binlerce canlı öldü ve 9 vatandaşımız 
hayatını kaybetti. Yangın bölgeleri ve 
yaralılarımız; evlerini, iş yerlerini, ha-
tıralarını kaybeden vatandaşlarımı-
za yardım noktasında 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 Or-
mancılığı Geliştirme ve Orman Yan-
gınları ile Mücadele Hizmetlerini Des-
tekleme Vakfı (OGEM-VAK) ile birlikte 
bir iş birliği başlattık.

Siz de Var mısınız?

“Daha Yeşil Bir Türkiye İçin” sloganıyla 
topraklarımızı yeniden canlandırmak; 
yaralarımızı hep beraber sarmak üze-
re üye STK’larımıza, paydaş kurumla-
rımıza ve tüm gönüllülerimize fidan 

bağışında bulunmaları için çağrıda 
bulunduk. Bir fidan bedeli olan 10 ₺’lik 
bağışlarımıza olan yüksek geri dönüş-
ler bir nebze de olsa bu zor zamanlarda 
yüzlerimizde tebessüme vesile oldu.

“Ben de varım!” diyen herkesi fidan ba-
ğışı kampanyamıza bekli-
yoruz. Cep telefonunuzun 
kamerasına QR kodu oku-
tarak bağış sayfasına bağla-
nabilirsiniz.
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Gençlik Çalışmaları Için

Bulunmaz Bir Kaynak

İlkini 2018 yılında gerçekleştirdiğimiz ve 
alanında en nitelikli çalışmalarından biri 
haline gelen “Türkiye’nin Gençleri Araş-
tırması”nın ikincisi tamamlandı. Araştır-

ma kapsamındaki veriler özellikle gençlik 
çalışması yapacak kişi ve kuruluşlar için 
yine ilham olup gençleri tanımak adına 
önemli bulgulardan oluşuyor.

Araştırmada “Pandemi” Vurgusu
34 ildeki 463 ilçeden 15-30 yaş arası 8 
bin 196 gencin katılımı ile gerçekleştiri-
len bir saha çalışması olan Türkiye’nin 
Gençleri 2020’de “Mutluyum” ve “Çok 
Mutluyum” gibi olumlu değerlerin yüz-
delik toplamı yüzde 40,3 iken; olumsuz 

değerler toplamı ise yüzde 27 olarak gö-
zükmekte. Mutluluk nedeni olarak “Aile 
hayatı” ve “Sağlık” seçenekleri öne çı-
karken, mutsuzluk nedeni olarak “Eko-
nomik Durum”, “Gelecek Kaygısı”, “Pan-
demi” başlıkları öne çıkmıştır. 
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Gelecek Kaygısı Gündemde
TGSP tarafından ADA Araştırmaya yap-
tırılan bu araştırmanın sonucuna göre 
“Gelecek Kaygısı”, “Eğitimde Sorunlar 
Yaşanması” ve “Geçim Sıkıntısı” başlık-
ları öne çıkan diğer seçenekler olarak 
görülmekte. Gençlerin hayatına yön ve-
rebilecek en yüksek ortalamaya sahip 
değerler “Huzur ve Güven”, “Vatan Sev-
gisi”, “Aile” iken en düşük ortalamaya 
sahip değer ise “Çocuk Sahibi Olmak” 
olarak karşımıza çıkmaktadır.

Elimizdeki verilerin sadece gençlik ala-
nında çalışan STK’larla sınırlı kalma-
ması için siyaset, eğitim, akademi ve iş 
dünyasının da kullanabileceği bir an-
layışta olduğunu görüyoruz. Buradan 

hareketle gençlerimize güvendiğimiz 
takdirde hem kendilerini daha kolay 
keşfedebileceklerini hem de milletimi-
zin bekasına çok daha fazla hizmet ede-
bileceklerini söyleyebiliriz.

Araştırma Hakkında

Hedef Kitle

30-15 yaş grubuna 
mensup gençler ile 

görüşülmüştür.

Örneklem Dağılımı

34 il ve 463 
ilçede toplam 
8196 görüşme 

gerçekleştirilmiştir.

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.

Anketin tamamına  ulaşmak için QR Code’u okutunuz.
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Türkiye’nin Gençleri 2020 Araştır-
ması’nın lansman programı Yönetim 
Kurulu Başkanı Ömer Faruk Terzi, Yö-
netim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. 
Ahmet Özdinç, Yönetim Kurulu, üye 
STK’lar ve basın mensuplarının katıldı-
ğı toplantıyla yapıldı.

Araştırmayı koordine eden Dr. Ahmet 
Özdinç, “Gençlerin tatmin oranın en 
fazla olduğu konuların başında sağlık 
ve aile hayatı ön plana çıkarken, tatmi-
ni en düşük konu ise ekonomik durum-
dur. Yine üzerinde durulması gereken 
bir konu Türkiye’de gençlerin yüzde 

“Değersiz” Görüyor
Gençler Kendilerini



BI
RL

IK
TE

N
 K

U
V

V
ET

 D
O

Ğ
A

R

9

70’i kendilerine değer verilmediğini 
düşünmektedirler. En güvenilir ku-
rumlar başlığımızda da ‘Hangi kurum-
ları güvenilir buluyorsunuz?’ sorusu-
na her 10 gençten 3’ü hiçbir kuruma 
güvenmediğini ifade etmektedir. Ama 
güvenilen kurumlar arasında birinci 
sırada Cumhurbaşkanlığı, ikincisin-
de ordu, üçüncüsünde de polis olarak 
karşımıza çıkıyor” şeklinde konuştu.
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3’e Geçiyoruz!

Gençlik Liderliği Eğitimi 
Programı 

21- 25 yaş aralığındaki gençlik liderliği 
potansiyeli taşıyan, gençlere yönelik 
proje ve eğitim programlarının düzen-
lenmesini sağlayan; gençlerin kişisel 
ve sosyal gelişimlerini desteklemeye 
yönelik çalışmaları yapan gençlerin 
liderlik ve rehberlik becerilerini geliş-
tirmeyi amaçlayan Gençlik Liderliği 
Eğitimi Programı (GLEP) projemizin 
ikinci kısmı gerçekleşti.

Gençlik STK’ları, GSB ve yerel yönetim-
lere bağlı gençlik ve eğitim merkezleri, 



KYK yurtları, diyanet yaz kursları, gibi 
farklı mecralarda milli manevi değer-
leri merkeze alan gençlik çalışmaların-
da gençlik gruplarına liderlik yapan/
yapacak olan gençlere yönelik hazır-
lanan GLEP’e gençlerin ilgisi yine çok 
sevindirdi.

Program için belirlenen 12 ilde (Ankara, 
Antalya, Erzincan, Çanakkale, İstanbul, 
İzmir, Kastamonu, Kayseri, Malatya, 
Mersin, Ordu, Şanlıurfa) 266 kişi eği-
timini başarı ile tamamladı. Hazırlık 
okumaları ile başlayan eğitim 6 gün-
lük yoğunlaştırılmış kamp eğitimi ile 
devam etti. Yoğunlaştırılmış kamp eği-
timinde lider adaylarının liderlik, or-
ganizasyon ve pedagojik becerilerinin 

geliştirilmesi hedeflendi. Bu eğitimin 
ardından takip eğitimleri ile adayların 
staj ve mentörlük uygulamaları, ger-
çekleştirilen seminerler ile desteklen-
miş oldu.

Üçüncü Program Geliyor!
GLEP 2’nin ardından 1880 aday önerisi 
yapılan Gençlik Liderliği Eğitim Prog-
ramı 3 için 14 ilde (Adana, Adıyaman, 
Ağrı, Batman, Bursa, Diyarbakır, İstan-
bul, Kahramanmaraş, Kırklareli, Kocaeli, 
Konya, Kütahya, Şırnak, Tokat) eğitimin 
açılmasına karar verildi. Ağustos ayının 

sonunda yoğunlaştırılmış kamp eğiti-
mi ile başlayacak olan program, Eylül 
ayından 2021 yılının sonuna kadar takip 
eğitimleri ile devam edecek. Programı 
başarı ile tamamlayan adaylar Gençlik 
Liderliği Belgesi’ni almaya hak kazana-
caklar.
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Türkiye Gençlik Zirvesi’nde 
Ortak Mesaj: 

Gençlere Güvenin!

İkinicisini bu yıl düzenlediğimiz ve ge-
leneksel bir hâle gelenTürkiye Gençlik 
Zirvesi (TGZ), Sayın Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor 
Bakanı Muharrem Kasapoğlu, millet-
vekillerimiz, birçok siyasetçi, sanatçı ve 
akademisyen, basın mensupları, TGSP 
Yönetim Kurulu, üye STK’larımız ve 
gençlerimizin katılımıyla Beştepe Kong-
re ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.

Açılış konuşmasını yapan TGSP Başka-
nımız Ömer Faruk Terzi, platform ola-
rak kapsamlı profil araştırmaları yap-
tıklarından, rehber kitapçıkların yanı 
sıra liderlik programları ve kapasite ar-
tırıcı eğitimler verdiklerinden bahsetti. 
Türkiye Gençlik STK’ları Platformu’nun 
bölge toplantıları gerçekleştirdiğine 
değinen Terzi, “Nitelikli STK, Nitelikli 
Genç ve Nitelikli Toplum” vizyonu ile 
hareket ettiklerini aktardı.
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Yarınlar Için Umut Verici 
Zirvede konuşma yapan Gençlik ve Spor 
Bakanı Muharrem Kasapoğlu ise Türki-
ye’nin gençlerinin tüm insanlık için ça-

lıştığını, genç fikirlerin ortaya konma-
sının yarınlar için daha da umut verici 
olduğunu aktardı.

“Gençlerin Talep ve Hedeflerini Bilmemiz 
Gerekiyor”
Zirvede tiyatral etkinlikler de vardı. “Hür 
İrade” adlı gösteri katılımcılar tarafın-
dan çok beğenilirken, gösterinin ar-
dından konuşmalarını yapmak üzere 
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan sahneye çıktı: “Türkiye Genç-
lik STK’ları Platformu’nda yer alan tüm 
kuruluşlarımızın böylesine önemli bir 
Zirve’ye öncülük etmelerinden dolayı 
kutluyor, başarılarının devamını dili-
yorum.” cümlesini kullanan Erdoğan, 
“Ülkemizin en kuşatıcı iş birliği zemini 

olan platform, kuruluşundan itibaren 
hayata geçirdiği projeler ile önemli bir 
boşluğu doldurmaktadır. Nitelikli Genç 
Nitelikli Toplum teması altında yürütü-
len çalışmalar hem gençlerimizin hem 
de sivil toplum kuruluşlarımızın gelişi-
mine niteliklerini artırmalarına katkı 
sağlamaktadır. Platformun en önemli 
özelliğinin yürüttüğü tüm faaliyetlerde 
birleştirici, bütünleştirici, gençlerimi-
zin arasındaki kardeşliği güçlendirici 
bir anlayış ile hareket etmesi olduğunu 



14

A
ğu

st
os

 - E
yl

ül
   2
02

1

düşünüyorum. Özellikle milli ve manevi 
değerleri gözeten sivil toplum kuruluşla-
rına yönelik algı operasyonlarının arttığı 
dönemde platform bünyesinde tesis edi-

len dayanışmayı çok kıymetli buluyorum. 
Gençlerin hassasiyetlerini, kaygılarını, 
beklenti, talep ve hedeflerini bilmemiz 
gerekiyor” açıklamasını yaptı.

TGZ Ödülleri de Sahiplerini Buldu
Türkiye Gençlik Zirvesi 2021 Ödülleri tak-
dimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan ve Sayın Emine Erdoğan ve TGSP Yö-
netim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Terzi 
ile gerçekleşti. Türkiye Gençlik Zirvesi 

Ödülleri’ne hak kazanan projelerin isim-
leri sırasıyla; Zorbalığı Engelle Projesi ile 
TÜRGEV, Bir El de Sen Uzat Anadoluya ile 
Bir Çocuk Bir Umut Derneği, Ticaret Mek-
tebi Projesi ile Yedi Hilal Derneği oldu. 

Gelecek Zirve Sizlerin!
İkinci kez düzenlenen Türkiye Gençlik 
Zirvesi 2021 hatıra fotoğrafı çekimi ile 
son bulurken, yeni zirvenin heyeca-
nı daha şimdiden gençler tarafından 
paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Sayın Re-
cep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere 
Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet 
Kasapoğlu ve TGSP Yönetim Kurulu 
Başkanımız Ömer Faruk Terzi’nin ko-
nuşmasında “Gençlere Güven” mesajı 
hakimdi. Kendisine güvenilen genç-
lerden yeni proje ve fikirleri gelecek 
zirvelerde görmek temennisiyle…
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Anadolu Buluşmaları’nda

6. Istasyonumuz 
Van’dı

Türkiye’deki gençlik STK’larını ve iş 
dünyasının gençlik yapılanmalarını bir 
araya getirerek daha güçlü projelere ön-
cülük eden Türkiye Gençlik STK’ları 
Platformu (TGSP), 6. Anadolu Buluşma-
sını gerçekleştirdi. Van Valisi Mehmet 
Emin Bilmez’in, bölgedeki STK’ların, üye 
STK’larımızın teşkilatlarının ve yönetim 
kurulumuzun katıldığı buluşmada Van 

ve civar şehirlerdeki STK çalışmaları ve 
TGSP olarak bölgede ne tür faaliyetler ya-
pılabileceği konuşuldu.

Birlik ve beraberliğin, bir arada olarak 
ortak ruhla hareket edebilmenin bir kez 
daha vurgulandığı buluşmada birçok 
farklı kurum; ortak çalışma yapabilme 
noktasında da istişarelerde bulundu. 
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7. Buluşmayı 
Heyecanla Bekliyoruz
TGSP Yönetim Kurulu Üyesi olan Genç 
Kızılay Başkanı Emre Koç ise buluşma-
larla alakalı şöyle konuştu: “Anadolu 
Buluşmaları TGSP’nin organizasyo-
nuyla son 2 yıldır gerçekten de adıyla 
müsemma bir organizasyon oldu. Bu-
luşmaların gerçekleştiği bölgelerdeki 
STK’ların temsilcileriyle ve TGSP Yö-
netimi ile üye STK’ların o bölgelerdeki 
teşkilatlarıyla bir araya geliyoruz. Bura-
da hem onların sorunlarını, talepleri-
ni dinlemiş oluyoruz hem de kardeşlik 
ortamında bir araya gelerek daha fazla 
tanış oluyoruz. Bir sonraki buluşmamız 
olan 7. buluşmamızda farklı bir gölgede-
ki STK’larımızla bir araya gelmeyi heye-
canla bekliyoruz.”
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Bağlarımızı Güçlendiriyoruz
Ali Haydar Ustaosmanoğlu

TGSP Başkan Yardımcısı

Kısaca kendinizden bahseder misiniz? 
Temsil ettiğiniz kurumda hangi görev-
desiniz, TGSP’de ne tür çalışmalar ya-
pıyorsunuz?

Aslen Trabzon Of’lu olup 1979’da İstanbul 
Fatih’te dünyaya gelmişim. İlköğretimden 
sonra ortaokul ve liseyi hafızlık ve Arapça 
eğitimiyle beraber tamamladım. İnşaat 
sektöründe iş hayatını sürdürmekteyim. 
İsmailağa câmiâsının gençlik yapılanma-
sı olan Yavuz Sultan Selim Gençlik Derne-
ği’nin kuruluşunda aktif olarak rol aldım. 
Hâlen derneğimizin başkan yardımcılığı 
görevini yapmaktayım. Çeşitlik STK’ların 

özellikle gençlik yapılanmalarıyla tanış-
ma, iş birliği yapma ve fikir alışverişinde 
bulunma gibi bir görevi üstlenmekteyim. 
TGSP’de hâli hazırda başkan yardımcılığı 
görevini icrâ etmekteyim. Bunun yanın-
da Anadolu Buluşmaları programların-
dan sorumluyum. Aynı zamanda Gençlik 
Liderliği Eğitim Programı’nda (GLEP) üç 
ayda bir olmak üzere programa katılan 
genç kardeşlerimizin mülakatını yapan 
kurulda görevliyim. Evli ve iki çocuk ba-
bası bir kardeşinizim. 

TGSP Anadolu Buluşmaları yurt ge-
nelindeki STK’ların bir arada iş yapa-
bilmeleri açısından çok kıymetli. Bu 
çalışmalar nasıl devam ediyor, ileride 
nasıl buluşmalar var ve ne tür çıktılar 
elde ettiniz?

TGSP, Anadolu’muzdaki STK’larımızın 
çalışma alanları kısıtlı ve irtibatsızlıkla-
rından dolayı birbiriyle kopuk halde bu-
lunan bağlarını güçlendirmeye matuf bir 
misyonu üstlenmiş bulunuyor. Anadolu 
Buluşmaları gibi programlarla birlik ve 
beraberliğimizin nasıl güzel sonuçları in-
taç edeceğine ilişkin bir fikir oluşmasında 
büyük katkı sağladığını ifade etmeliyim. 
Buluşmalarımızı güzel Anadolu’muzun 

TGSP’nin birlik ve beraberliği sağlaması bakımından belki de misyonunu tamamlayan 
faaliyetlerin başında yer alan Anadolu Buluşmaları hız kesmeden devam ediyor. Bu 

buluşmaların arkasında ise emek, samimi niyetler ve milletimize güzel işler yapabilme 
derdi var. Anadolu Buluşmaları’ndan sorumlu TGSP Başkan Yardımcısı Ali Haydar 

Ustaosmanoğlu ile hem kendisini hem de bu buluşmalardaki derdi konuştuk.

Anadolu’muzla
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farklı bölgelerinde yapmaya 
gayret ediyoruz. Anadolu Genç-
lik Buluşmaları kapsamında 
Ege, İç Anadolu, Güneydoğu 
Anadolu ve Karadeniz bölge-
lerimizde belirlediğimiz mer-
kez illerimizde, Denizli’de 180, 
Konya’da 240, Şanlıurfa’da 470, 
Ordu’da 220, Çanakkale’de 240 
ve Van’da 210 kişi olmak üzere 
toplam 1110 STK temsilcisi kar-
deşimizle temas kurup, ziya-
retlerde bulunduk.

Anadolu’muzun 
Bu Tarz Organizasyonlara İh-
tiyacı Var

Sivil toplum kuruluşlarında 
tematik çalışmaların ve kü-
çük gruplar halinde çalışma 
yapmanın önemi büyük. Bu 
anlamda Anadolu Buluş-
maları özelinde ne tür göz-
lemleriniz oldu? STK’ların 
çalışmalarında neleri önce-
lemeleri gerekir? 

Anadolu’muzun bu tarz orga-
nizasyonlara kesinlikle ihtiya-
cı var. Şunun farkına vardık ki 
bizim insanımız lider bir orga-
nizasyonun, kişinin, STK’ların 
sistematik bir şekilde içinde ol-
duğunda ve samimi bir ortam 
yakaladığında, mutlaka ama 
mutlaka milletin menfaatine 
işler başarabiliyor. Siyasî, et-
nik vs. ayrılıklarından sıyrılıp 
ümmet olma bilincine ulaşan 
kardeşlerimizin içinden nice 
cevherler çıkıyor. Bizi bir araya 
getiren yüce dinimizin erdem 
ve örnekliğine öykünüp bam-
başka bir insan haline gelebi-
liyor. Belli bir tema etrafında, 
sadece teorik değil pratik ola-
rak da bir olgu olarak önümüze 
koyulan faaliyetler, bir şeyleri 

başarabileceğimize dair ümit-
lerin artmasına vesile oluyor. 
Bunun dışında ülkemizin kıyı-
sında, köşesinde kendi halinde 
bir hayat yaşayan irfan sahibi 
birçok büyüğümüz olduğunu 
da müşahede ettik. Bu insan-
ların da bir şekilde bu organi-
zasyonlara tecrübeleriyle dahil 
olması gerekiyor. Tabii bunun 
için de birilerinin öncülük et-
mesi elzem.

Farkındalık, Bilgi, Ubudiyet…

STK’ların çalışmalarında ön-
celemesi gereken birçok husus 
var. Ancak naçizane kanaati-
miz o dur ki yaptığımız faaliye-
ti niçin yaptığımızın farkında 
olmak ve o işi sağlam ve dona-
nımlı bir şekilde yapıp, sami-
miyetten ayrılmamak başı çeki-
yor. Yani STK’ların farkındalık, 
bilgi ve ubudiyeti gözden kaçır-
madan faaliyette bulunmaları. 
Bunlar tamam olduktan sonra 
gerisi bir şekilde halledilebi-
liyor. İşimizi sağlam yapmak 
hakkında Taberânî’nin rivayet 
ettiği bir hadis-i şerifte Rasu-
lullah Sallallâhu Aleyhi ve Sel-
lem Efendimiz: “Aziz ve Celil 
olan Allah, birinizin, yaptığı işi en 
iyi şekilde yapmasından memnun 
kalır.” buyuruyor. Yani bu biz-
zat Rasulullah’ın emri. Şunu 
da ifade etmemiz gerekiyor 
ki riyaset ve diğer kardeşinin 
önüne geçme çabası STK’lara 
her zaman zarar olarak dön-
müş davranışlardır. Liyakate ve 
ahlaki meziyetlere son derece 
riayet edilmesi gerekmektedir. 
Muvaffak olmanın en temel öl-
çüleri olan bu unsurları devam 
ettiremediğimizde yaptığımız 
işin ne tadı ne de tuzu kalır. 

Anadolu 
Gençlik 
Buluşmaları 
kapsamında 
Ege, İç 
Anadolu, 
Güneydoğu 
Anadolu ve 
Karadeniz 
bölgelerimizde 
belirlediğimiz 
merkez 
illerimizde, 
Denizli’de 180, 
Konya’da 240, 
Şanlıurfa’da 
470, Ordu’da 
220, 
Çanakkale’de 
240 ve Van’da 
210 kişi olmak 
üzere toplam 
1110 STK 
temsilcisi 
kardeşimizle 
temas kurup, 
ziyaretlerde 
bulunduk.

“
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Yunus Furkan Akbal
Genç MÜSİAD Başkanı

Kendinizden bahseder misiniz? Genç 
MÜSİAD’da da çok kıymetli projeler var, 
onları da kısaca dinlemek isteriz…

2013 yılından beri Genç MÜSİAD’ın içeri-
sindeyim. Üniversite zamanında başlayan 
birlikteliğimiz iş yaşantımıza başlama-
mızla devam etti. Buradan aldığımız bilgi 
ve tecrübelerimizle 2019’da bayrağı dev-
raldık. Bizi Genç MÜSİAD çatısı altında bir 

ve beraber tutan davamız milli ve manevi 
değerlerin her daim saklı tutulmasıdır. 
Sloganlarla değil icraatlerimizle öne çıkma 
gayesi içerisindeyiz.

Üye profili olarak Genç MÜSİAD geniş bir 
skalaya sahip; öğrenciler, genç girişimci-
ler, profesyonel çalışanlar, kendi şirketi-
ni kuranlar ve akademisyenler bu profili 
oluşturuyor. Genç MÜSİAD, kendi alanın-
da dünyanın en yaygın ve etkin gençlik 
oluşumlarından biri olmanın haklı guru-
runu yaşıyor. Yapılan projeler ve eğitim-
ler bağlamında iş dünyası ile girişimcinin 
tanışmasına, onlarla hemhâl olmasına ve 
sonraki süreçte girişimcinin sektöre girip 
maksimum şekilde katkı sağlamasına ve-
sile olmak için gayret ediyoruz.

Her yıl farklı bir üniversite ile beraber ya-
pılan Young Business Academy eğitimleri 
2020 yılında pandemi sebebiyle online 
platformda gerçekleştirildi. Türkiye’nin 
dört bir yanında faaliyette bulunan ihracat-
çı ve ihracata başlamak isteyen firmalara 
yönelik Altın Konteyner projemiz, ihracat 

TGSP bir gençlik STK’ları platformu. Tüm üye STK’ların gençlik adına dertli, 
güncel ve gelecek hadiselere karşı çalışmalar yapıyor olması büyük zenginlik. 
İş dünyası ile gençleri buluşturan ve ciddi eğitimlerle onları hayata hazırlayan 
Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği’nin (MÜSİAD) gençlik yapılanması 

Genç MÜSİAD da bu oluşumlardan biri. Bu bağlamda Genç MÜSİAD’ın başkanı 
Yunus Furkan Akbal ile kendisini ve projelerini konuştuk. 

Gayretindeyiz
Bayrağı Bir Adım Ileri Taşıma 
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başarı hikayesi olan iş insanlarını ağırladı-
ğımız Export Talks, kendi sektöründe veya 
hizmet verdiği sektörlerde faaliyet yürü-
ten iş insanlarıyla bir araya geldiğimiz 3T, 
Export Akademi, yurt dışından ülkemize 
eğitim almaya gelen misafir öğrencilere 
yönelik Ticaret Elçileri projemiz, Rekabet, 
Ortaklık, Tecrübe, Analiz (R.O.T.A) eğitim-
leri ve NEXT Temasıyla pandemi sonrası 
hızlanan yeni dünya gerekliliklerini ele 
alarak alanında uzman konuşmacılarla 
birçok farklı hususu ele aldığımız progra-
mımız diğer projelerimiz.

TGSP Çok Önemli Bir Buluşma Yeri

TGSP çalışmalarını nasıl görüyorsu-
nuz, sizce Türkiye’de ve dünyada kar-
şılık geldiği hususlar nelerdir?

TGSP tamamen gençlik alanında çalışma-
lar yapan kuruluşları bir araya getirmek 
için öncülük eden bir platform olmaya 
gayret ediyor. Bugün ülkemizde birçok 
alanda binlerce STK’nın çalışma yürüttü-
ğünü görüyoruz. Bunların birçoğunun bu 
çalışmaları yürütürken farkında olmadan 
mükerrer çalışmalara imza attığını, aynı 
faydayı daha çok kaynak harcayarak elde 
etmeye çalıştığına şahit oluyoruz. Aslında 
temel gaye her STK için aynı: Ülkemize, 
milletimize, coğrafyamıza hizmet etmek. 
İşte bu noktada aynı hedef ve doğrultu-
da giden STK’ların bir araya getirilmesi, 
birbirlerinin çalışmalarından haberdar 
olunması, hatta güçlerin birleştirilip or-
tak projeler ortaya konulması anlamında 
TGSP çok önemli bir buluşma yeri niteliği 
taşıyor. Aynı zamanda ülkemiz ve gençlik 
için önemli olan projelerin tüm tarafların 

katılımıyla ortaya çıkması için de önemli 
bir platform vazifesi görüyor. Tabii TGSP 
sadece STK’ların bir araya gelmesi anla-
mında değil, STK’ların kurumsal gelişi-
mine katkı sağlamak için yapılan anket-
ler, akabinde hazırlanan raporlar, yazılan 
makalelerle kurumsal STK kültürünün 
gelişmesi, STK’ların yapısının güçlenmesi 
noktasında da çok başarılı. 

Umuyorum STK’lar bir araya geldikçe, ça-
lışmaları elbirliğiyle ortaya koydukça, her 
STK ihtisas alanındaki know howı paylaş-
tıkça ülkemizde sivil toplum anlayışı çok 
daha üretken bir hâle gelecek, dolayısıyla 
güzel ülkemiz gün geçtikçe daha da güzel-
leşecektir.

Olumsuzluklara Yoğunlaşmadık…

Biz Genç MÜSİAD olarak pandeminin ba-
şından itibaren, dijital dönüşümü esas 
alarak tüm teşkilatlarımızla birlikte 300’ü 
aşkın online program gerçekleştirdik. Bu 
sürecin olumsuz yanlarına odaklanmak-
tansa olumlu yönlerinin bize oluşturacağı 
fırsatlar üzerine yoğunlaştık. Yani pande-
mi süreci Genç MÜSİAD için küresel oku-
malar yapabilmek ve geleceğe dair alt yapı 
oluşturabilmek adına bize fırsat oldu.

Genç MÜSİAD tüm projelerini ülkenin 
çıkarları ve değerlerine entegre etmiş du-
rumda. Bayrağı bir adım ileriye nasıl taşı-
yabiliriz düsturuyla hareket edip genç gi-
rişimciler için projeler oluşturmaya gayret 
ediyoruz.
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Azalan kan stokları için TGSP ailesi 
olarak başlattığımız #SıraSende kan 
bağışı kampanyamızı yönetim kuru-
lumuz ve üye STK temsilcilerimizin 
katılımıyla Kızılay Kan Merkezlerinde 
gerçekleştirdik. Sosyal medyada da et-
kileşim sağlanarak daha fazla bağışın 
olmasına olanak sağlanan kampanya-
ya teveccüh de çok yüksek oldu.

Unutmayalım: Kan bağışı acil değil, 
sürekli ihtiyaçtır!

Üye STK’larımız ve gönül verenleri ile 
birlikte gerçekteştirdiğimiz büyük kan 
bağışı kampanyasına katılan kan ba-
ğışçılarımız; iyi ki varsınız!

Kan Bağışı Acil Değil,
Sürekli Ihtiyaçtır!



Üniversite tercihlerini yapacak 
gençler ile halihazırda üniversi-
te öğrenimine devam eden yahut 
yakın zaman önce mezun olmuş 
gençleri bir araya 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 za-
manda yaşadıkları şehirlerin dı-
şında üniversite tercihi yapacak 
öğrencilere yönelik Yurt Rehberi 
projesiyle de güçlerini birleştirdi.

Üniversite tercihinde bir bi-
lene danışmak isteyen genç-
lerimizi ve rehberlik etmek 
isteyen gönüllülerimizi www.
tercihrehberliği.com adresi-
ne bekleriz.

Tercih Rehberliği’nde
Gençler ve Genç Rehberler 
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Yıl içerisinde gerek faaliyetlerimiz gerekse de gençlik adına faydalı olabilecek içerikteki 
yayınlara katılarak TGSP’nin çalışmalarından bahsettik, gençliği konuştuk.

Basında
Biz





Yeni nesil SIM devri
Türk Telekom’da başlıyor
eSIM ile SIM kartınızı değiştirmeden, istediğiniz zaman
Türk Telekomlu olabilir; dijital dönüşümle hayatınızı kolaylaştırabilirsiniz.

eSIM teknolojisine uyumlu cihazlar için geçerlidir.
Ayrıntılar için: www.turktelekom.com.tr
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