
“Türkiye’nin ÖNDERleri”, ülkemizin 
ve milletimizin geleceğine yön verecek 
önder şahsiyetler yetiştirmek amacıyla 
gerçekleştirilen iki yıllık bir eğitim ve 

kişisel gelişim yolculuğudur. Bu yolculuk 
en temelde, proje kapsamındaki 

öğrencilerin arkadaş grupları içerisinde 
üniversiteli grup liderleri ile birlikte 

düzenli olarak bir araya gelerek tahlil 
halkaları oluşturmalarıdır.

Aydınlık gelecekleri inşa edecek bir 
keşif mahiyetindeki bu projenin 
gençlere kazandırmak istediği en 
önemli husus, gençlerin düşünen, 
okuyan, seyreden, tahlil eden 

bireyler olarak fikri ve ilmi altyapıyı 
edinmeleridir. Bu yolculukta okumalar, 
geziler ve çeşitli faaliyetlerle gençlerin 

kendilerini tanımaları, yeteneklerini 
ve eksik oldukları yanları fark ederek 
geliştirmeleri, temel kültürel ve sosyal 

becerileri kazanmaları amaçlanır.
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Çok katmanlı bir proje olarak, tahlil ve 
eleştiri yeteneği, zaman yönetimi, irade 
terbiyesi, ekip çalışması, yetenek yönetimi 
ve iletişim becerileri hususlarında 
gençlerin sosyal ve kültürel yönlerini 
geliştirerek onları geleceğe hazırlar.

Kitap Okuma 
Programları

Genç ÖNDER tarafından düzenlenen 
“Türkiye’nin ÖNDERleri” projesi;
- bir proje danışmanı,
- iki proje koordinatörü,
- her grup için ikişer lider
ve katılımcı öğrencilerden oluşur. 

Toplamda 4 dönem süren projenin her 
bir dönemi 12 haftalıktır. Kademelere göre 
belirlenen içerik dahilinde öğrencilerden;
•İlk hafta kitap okuması, 
•İkinci hafta film seyretmesi,
•Üçüncü hafta okuma
metni/makale okuması
•Son hafta da belgesel
seyretmesi beklenir.

Şehir İçi
ve Şehir Dışı 

Geziler

Kişisel Yetkinlikleri Keşfetme 
ve Sosyal Beceri Geliştirme 
Uygulamaları

Üniversite Öncesi
Rehberlik ve Öğrenci Koçluğu

Kültürel, Sanatsal ve
Sportif Faaliyetler

Sosyal Sorumluluk
Projeleri

Böylelikle ayın ilk buluşmasında kitap ile 
filmin, ikinci buluşmasında okuma metni 
ile belgeselin tahlili gerçekleştirilir. 
Buluşmaların kardeşlik duygusunu 
pekiştiren samimiyette geçmesi ve 
sanatsal, kültürel veya sportif bir 
etkinlikle desteklenmesi amaçlanır. Her 
haftanın sonunda katılımcılardan o ayın 
materyallerine dair fikir ve yorumlarını 
içeren kısa bir metinle geri dönüş 
yapmaları, tahlil buluşmalarına özenle 
hazırlanmaları beklenir. 

Başvuru ve değerlendirme süreçlerinin 
ardından projeye katılmaya hak kazanan 
öğrencilerin ikamet ettikleri bölgelere göre
10-15 kişilik gruplara yerleştirmeleri yapılır. 
Farklı okullardan öğrenci kardeşlerimizin 
buluşması sağlanır. Her gruptan ikişer 
üniversiteli lider sorumludur.

İstanbul il genelindeki İmam Hatip Lisesi
9. ve 10. Sınıf öğrencilerine yöneliktir.


