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biz kimiz?
IGMG Gençlik Teşkilatı (GT), Müslüman gençlerin İslami bir
kimlik ve toplumsal sorumluluk bilinciyle yetişerek, topluma
faydalı birer birey olmalarını amacıyla çeşitli hizmetler sunar.
Gençleri İslam dini ve değerlerini benimseyerek, iyilik, dayanışma ve adalet gibi temel insani faziletleri yaygınlaştırmaları
hususunda teşvik eden GT, “Allah’a sevimli, insanlara faydalı
nesiller” yetiştirme prensibi doğrultusunda hareket eder.

gençlik teşkilatı tanıtım broşürü

Bu bağlamda, eğitim ve irşad faaliyetleri Gençlik Teşkilatı
çalışmalarının temelini oluşturur. GT, ortaöğretimden üniversite yaşlarına kadar uzanan hedef kitle olarak belirlediği
Müslüman gençlerin, manevi, ilmî ve mesleki anlamda kendilerini geliştirmeleri ve özgüven sahibi olmaları yönünde çalışmalar gerçekleştirir.
IGMG’ye mensup gençler, ilk olarak 1985 yılında “Gençlik
Kolları” adı altında teşkilatlanmışlardır. Zaman içinde faaliyet
alanlarını hızla genişleten gençler, 34 bölgede, 430 şubede, 3.625 idarecisi ile çalışmalarını sürdürür. 16.500’ü bulan
üye sayısı ile Gençlik Teşkilatı, hizmetleriyle 80.000 civarında
gence ulaşır.

İslam Toplumu Millî Görüş | Gençlik Teşkilatı
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birimler
Meslek ve Eğitim Fuarları
Ortaöğretim ve lise öğrencilerine üniversite ve bölüm seçimlerinde yardımcı olmak
amacıyla düzenlenen fuarlar ve seminerlerle gençlere danışmanlık hizmeti sunulur.

hizmetlerimiz
Gençlik Ev Sohbetleri
Haftalık olarak ev sohbeti grubu üyelerinin
sıralı ev sahipliğinde, GT Eğitim Başkanlığı
tarafından daha önceden belirlenen müfredat kapsamında ev sohbetleri gerçekleştirilir. Ev sohbet halkaları yeni katılacak
gençlere her zaman açıktır.

Abi-Kardeş Çalışması
Şubelerimizde gerçekleşen “Abi-Kardeş”
çalışmalarında üniversiteli abilerle ortaöğretim yaşındaki gençler birbirlerine abikardeş olarak tayin edilir. Böylelikle abiler
gençlere; okul, aile, teşkilat çalışması, arkadaş ortamı gibi farklı konularda ihtiyaç
duydukları ilgiyi doğrudan gösterirler.

Gençlik Lokal Sohbetleri
Haftalık olarak camilerimize bağlı olan gençlik lokallerinde, o cemiyetin hoca efendisi
veya gençleri tarafından ilmî sohbetler yapılır.

Avrupa Gençlik Yarışmaları
Gençlik Teşkilatı düzenli olarak Avrupa
çapında çok sayıda gencin katıldığı, bilgi,
ezan, makale, şiir, kısa film, fotoğraf ve hitabet yarışmaları gibi gençlerimizin değişik
kabiliyet alanlarına hitap eden yarışmalar
düzenler.

Yatılı Eğitim Seminerleri (YES)
Bu seminerler kapsamında okul eğitimine
devam eden gençler, farklı şubelerden katılan diğer gençlerle tanışıp, eğitim ve manevi gelişimin yanı sıra sosyal aktivite ve
sportif faaliyetler ile verimli ve eğlenceli bir
hafta sonu geçirirler.

Kültür ve Sanat Programları
Geniş kitlelere hitap eden anma programları ve gençlik şölenleri düzenlenir.

Yıldız Genç Eğitim Programı
Ortaöğretim çağındaki gençlerimize yönelik olarak verilen bu kurslarla, gelecekte
önemli çalışma alanlarında ve projelerde
sorumluluk üstlenecek seçkin gençlerin
yetiştirilmesi hedeflenerek, bu yönde gereken eğitim verilir.

Sportif Faaliyet ve Kültür Gezileri
Gençler, sportif müsabakalarda eğlenirken
aynı zamanda çeşitli spor dallarında yapılan turnuvalar ile Avrupa çapında kardeşçe
bir ortamda yarışma imkânına kavuşurlar.
Gençlerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunacak yerleri görmeleri ve bunlar üzerine
düşünmeleri amacıyla ise, farklı şehir ve
mekânlara yönelik geziler düzenlenir.

Teşkilatlanma Başkanlığı: İdarecilerin yetişmesi, yönlendirilmesi ve teşkilat içerisinde gerekli kademelerde
görevlendirilmelerinin sağlanması teşkilatlanma biriminin
görev alanı içindedir. Teşkilatın bütün kademelerindeki dikey ve yatay ilişkilerin sağlıklı bir şekilde yürümesinden bu
birim sorumludur.
Üniversiteliler Başkanlığı: Amacı; üniversiteye hazırlanan, yükseköğrenim gören veya eğitimini tamamlamış olan
Müslüman gençlerin ufuklarını sadece uzmanlaşılan alanla
kısıtlamayıp, yaşamlarını dinî, tarihi ve kültürel kimlik bilinciyle tasarlamalarını sağlayarak fikirlerini özgüvenle savunabilen, mesuliyet alabilen bireyler yetiştirmektir. Bu amaçla
üniversitelilere yönelik ders ve sohbet halkaları oluşturur,
seminerler, paneller vb. akademik etkinlikler düzenler.
Ortaöğretim Başkanlığı: Faaliyetleriyle 13-17 yaş arası gençlere hitap eder. Yıldız Genç Eğitim Programının
müfredatlarını hazırlayarak, takibatını yapar. “Abi-Kardeş”
projesini gerçekleştirir. Ortaöğretim çağındaki gençlere yönelik sportif, sanatsal ve kültürel etkinliklerin sunulması ve
kişisel gelişim alanında eğitim çalışmaları içeren kampların
düzenlenmesini sağlar.
Eğitim Başkanlığı: Yöneticilere, gençlere, idareci ve üyelere yönelik olarak verilen eğitim derslerinin yanı sıra ev
ve lokal sohbetlerinin müfredatlarını belirler. Ortaöğretim
ve üniversiteliler yatılı eğitim seminerleri, bilgi yarışmaları
düzenlenmesi gibi faaliyetler de çalışmaların önemli bir
kısmını oluşturur.
Tanıtma Başkanlığı: Tanıtım çalışmalarının koordinasyonunu ve bu çalışmaların bölge ve şubeler nezdinde duyurulmasını sağlar. Çalışmaların sosyal medya ağlarında
yayılmasını takip eder, Açık Cami Günlerinin gerçekleştirilmesinden sorumludur.
Spor ve Gezi Başkanlığı / GOB: Gençlerimizin kaynaşmaları amacıyla spor turnuvaları ve değişik geziler tertiplenir. Gençlik Organize Birimi (GOB) ise, programlarda ve
eğitim çalışmaları esnasında ihtiyaç duyulan organizasyondan sorumludur.

