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kadınlar gençlik teşkilatı tanıtım broşürü

IGMG Kadınlar Gençlik Teşkilatı (KGT), Müslüman genç kız-
ların İslami bir kimlik ve toplumsal sorumluluk bilinciyle ye-
tişerek, topluma faydalı birer birey olmaları amacıyla çeşitli 
hizmetler sunar. Genç kızları İslam dini ve değerlerini benim-
seyerek, iyilik, dayanışma ve adalet gibi temel insani fazilet-
leri yaygınlaştırmaları hususunda teşvik eden KGT, “Allah’a 
sevimli, insanlara faydalı nesiller” yetiştirme prensibi doğrul-
tusunda hareket eder.

Bu bağlamda eğitim ve irşad faaliyetleri Kadınlar Gençlik 
Teşkilatı çalışmalarının temelini oluşturur. KGT; ortaöğre-
timden üniversite yaşlarına kadar uzanan hedef kitle olarak 
belirlediği Müslüman gençlerin, manevi, ilmî ve mesleki an-
lamda kendilerini geliştirmeleri ve özgüven sahibi olmaları 
yönünde çalışmalar gerçekleştirir.
 
2009 yılında kendine ait birimleriyle kurulan Kadınlar Gençlik 
Teşkilatı, 32 bölgede, 402 şubede, 2.631 idarecisi ile çalış-
malarını sürdürür. 9.259’u bulan  üye sayısı ile Kadınlar Genç-
lik Teşkilatı, hizmetleriyle 50.000 civarında genç kıza ulaşır.

biz kimiz?

İslam Toplumu Millî Görüş | Kadınlar Gençlik Teşkilatı
Boschstraße 61-65 | D-50171 Kerpen
T +49 2237 656-336 | F +49 2237 656-555
www.igmg.org | kgt@igmg.org 



Temel Eğitim Kursları (TEK)
15 yaşına kadar olan genç kızlarımıza yö-
nelik olarak, temel İslami bilgilerin sunul-
duğu kurslardır.  

Hilal Genç Eğitim Programı
Ortaöğretim çağındaki genç kızlarımıza 
yönelik olarak verilen kurslarla, gelecekte 
önemli çalışma alanlarında ve projelerde 
sorumluluk üstlenecek seçkin genç kızların 
yetiştirilmesi hedeflenerek, bu yönde gere-
ken eğitim verilir. 

Gençlik Eğitim Kursları (GEK)
Gençlerimize pedagojik ve metodolojik 
eğitimin verildiği kurslar aracılığıyla, bölge 
ve şube idarecilerinin yetiştirilmesi amaç-
lanır.

Ev Sohbetleri
Haftalık olarak ev sohbeti grubu üyelerinin 
sıralı ev sahipliğinde, KGT Eğitim Başkan-
lığı tarafından daha önceden belirlenen 
müfredat kapsamında ev sohbetleri ger-
çekleştirilir. 

Gençlik Şube Sohbetleri
Haftalık olarak şubelerimizde, cemiyetin ir-
şad görevlileri, önde gelen genç kızlarımız 
veya alanında uzman kişilerin katılımıyla 
yapılan ilmî sohbet programları kapsamın-
da zaman zaman  farklı sosyal aktivitelere 
yer verilir.

birimler

hizmetlerimiz

Teşkilatlanma Başkanlığı: İdarecilerin yetişmesi, yönlen-
dirilmesi ve teşkilat içerisinde gerekli kademelerde görevlen-
dirilmelerinin sağlanması teşkilatlanma biriminin görev alanı 
içindedir. Teşkilatın bütün kademelerindeki dikey ve yatay iliş-
kilerin sağlıklı bir şekilde yürümesinden bu birim sorumludur.

Üniversiteliler Başkanlığı: Amacı; üniversiteye hazırla-
nan, yükseköğrenim gören veya eğitimini tamamlamış olan 
Müslüman genç kızların ufuklarını sadece uzmanlaşılan alanla 
kısıtlamayıp, yaşamlarını dinî, tarihi ve kültürel kimlik bilinciyle 
tasarlamalarını sağlayarak fikirlerini özgüvenle savunabilen, 
mesuliyet alabilen bireyler yetiştirmektir. Bu amaçla üniver-
siteli genç kızlara yönelik ders ve sohbet halkaları oluşturur, 
seminerler, geziler gibi etkinlikler düzenler. 

Ortaöğretim Başkanlığı: Faaliyetleriyle 13-17 yaş arası 
genç kızlara hitap eder. Temel Eğitim Kursu ve Hilal Genç 
Eğitim Programı’nın müfredatlarını hazırlayarak, takibatını 
yapar. Bölge ve şubelerde “Abla-Kardeş” projesini gerçek-
leştirir. Ortaöğretim çağındaki genç kızlara yönelik sportif, sa-
natsal ve kültürel etkinlikler sunar ve kişisel gelişim alanında 
eğitim çalışmaları içeren kamplar düzenler.

Eğitim Başkanlığı: Yöneticilere, genç kızlara, idareci ve 
üyelere yönelik olarak verilen eğitim derslerinin yanı sıra ev ve 
şube sohbetlerinin müfredatlarını belirler. Bölge başkanlarının 
eğitimi için Gençlik Eğitim Kurslarını düzenler, ayrıca 20.000 
ev sohbeti projesindeki devamlılığı sağlar. 

Tanıtma Başkanlığı: Tanıtım çalışmalarının koordinasyonu-
nu ve bu çalışmaların bölge ve şubeler nezdinde duyurulma-
sını sağlar. Çalışmaların sosyal medya ağlarında yayılmasını 
takip eder. KGT’nin dış ilişkiler çalışmalarından da sorumlu 
olan birim, Açık Cami Günlerinin gerçekleştirilmesinden ve 
diğer kuruluşlarla ortak yapılabilecek projelerin takibinden 
sorumludur.

Sosyal Hizmetler Başkanlığı: Genç kızların sosyal sorum-
luluk duygularını güçlendirmeyi ve bu doğrultuda kreatif aksi-
yonlar üretmelerini hedefleyen başkanlık, farklı projeler üretir.

İdari İşler ve GOB Başkanlığı: Program ve toplantıların 
mekân ve materyal temini ile organizasyonunun yanı sıra,  
birimin muhasebe işlemlerinden de sorumludur. Gençlik Or-
ganize Birimi (GOB) ise, salon programlarının ve eğitim çalış-
malarının organizasyonundan sorumludur.

“Abla-Kardeş” projesi
Şubelerimizde gerçekleşen “Abla-Kardeş” 
çalışmalarında üniversiteli ablalarla orta-
öğretim yaşındaki gençlerimiz birbirlerine 
abla-kardeş olarak tayin edilir. Böylelikle 
ablalar genç kızlara; okul, aile, teşkilat ça-
lışması, arkadaş ortamı gibi farklı konularda 
ihtiyaç duydukları ilgiyi doğrudan gösterirler.

Meslek ve Eğitim Fuarları
Ortaöğretim ve lise öğrencilerine üniversi-
te ve bölüm seçimlerinde yardımcı olmak 
amacıyla düzenlenen fuarlar ve seminerler-
le genç kızlara danışmanlık hizmeti sunulur.

Üniversitelilere yönelik çalışmalar
Akademik seminerler, paneller, yatılı eğitim 
seminerleri ve ihtisas kursları düzenleyen 
Üniversiteliler Birimi ayrıca Gençlik Teşkilatı 
ile birlikte sempozyum ve “UNIDAY” orga-
nizasyonunu gerçekleştirir. “İhtisas Gezileri” 
ile bölge üniversiteliler başkanlarına çeşitli 
şehir ve mekânları gezerek yakından tanıma 
fırsatı sunulurken; akademisyenlere yönelik 
“UniAkademi” ile ağ çalışmaları (Networ-
king) oluşturulup, konferanslar düzenlenir. 
 
Sosyal yardım projeleri
“Katarakt Projesi”,  “Ramazan Ayı Projesi”, 
“Hayırda Yarış Projesi” gibi farklı projeler 
hazırlanarak gençlerimizde sosyal dayanış-
ma bilincinin oluşturulması amaçlanır.  

Kültür gezileri
Genç kızların kişisel gelişimlerine katkıda 
bulunacak yerleri görmeleri ve bunlar üze-
rine düşünmeleri amacıyla farklı şehir ve 
mekânlara yönelik geziler düzenlenir.

KGT bu hizmetlere ek olarak, ev ödevleri-
ne yardım kursları sunar, lise ve üniversite 
mezunları için mezuniyet törenleri düzenler.


