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“Sosyal Girişimci Liderlik için…”

SGA Lisans Nedir?
Hüdâyi Sosyal Girişimcilik Akademisi, Üniversite 
eğitimi ile birlikte, maddi ve manevi donanıma sahip, 
öncü genç liderler yetiştirmek için uygulanan özel bir 
eğitim programıdır.

> SGA Lisans programımızın süresi 2 yıldır.

> Hafta sonu bir tam gün eğitim zorunludur.

> Programımız dönem ortası ve sonunda zorunlu 
kamplarla desteklenmektedir.



Niçin SGA?
> Bir üniversite eğitiminden daha fazlası için,

> Sosyal girişimci, öncü bir lider olmak için,

> Kariyer hayatına sosyal sorumluluk bilinciyle 
başlamak için,

> Zamanın kıymetini bilenlerden olmak için,

> Düzenli okuma alışkanlığı kazanmak için,

> Sosyal yönlerini geliştirmek için,

> Hayatına farkındalık katmak için,

Sen de SGA’lı olabilirsin!

“Sen de SGA’lı olabilirsin!”



Manevi Eğitim Derslerimiz
Başta Kur’an-ı Kerim, Siyer-i Nebî, Akâid ve İlmihal, 
dersleri olmak üzere katılımcıların manevi gelişimleri-
ne katkıda bulunacak sohbetlere katılırlar.

Örnek Şahsiyet Buluşmalarımız
Birbirinden değerli, yazar, şair, akademisyen, fikir adamı 
ve sivil toplum kuruluş lideri vb. örnek şahsiyetlerle bir 
araya gelip öğrencilerimizin istifade etmeleri sağlanır.

Kitap Okuma Programımız
Katılımcıların kitap okuma becerilerini geliştirmek ve 
düzenli okumayı alışkanlık haline getirmek için sis-
temli olarak süre artırımlı okumalarla başlanır. Etkin 
ve hızlı okuma dersi ile geliştirilir.

“Sosyal Girişimci Liderlik için…”



Mesleki Eğitim ve Kişisel Gelişim Derslerimiz
Katılımcıların kişisel gelişim ve mesleki becerileri-
ni artırmak, yeteneklerini keşfetmelerine rehberlik 
etmek ve mesleki hayatlarında karşılarına çıkacak 
problemlere çözüm üretebilmeleri için, uzman eğitim-
cilerle gerçekleştirilen derslere katılırlar.

Saha Stajlarımız
Kariyer hayatına sosyal sorumluluk bilinciyle başla-
mak, iş hayatı şartları ve koşullarını tanımak, gönüllü-
lük faaliyetlerini yürütmek için sivil toplum kuruluşla-
rının hizmet birimlerinde görevlendirilirler.

“Sen de SGA’lı olabilirsin!”



Kontenjanlarımız sınırlıdır!

“Sosyal Girişimci Liderlik için…”

SGA fırsatları nelerdir?
> Alanında uzman eğitimcilerden  

SERTİFİKALI EĞİTİMLER,

> İlk 15 kişiye ÜCRETSİZ BARINMA,

> Sanat dersleri (Ney, Hat …)

> Pratiğe yönelik yabancı dil dersleri 
(Arapça, İngilizce,…)

> Sosyal faaliyetler.

Kimler Başvurabilir?
> İstanbul’da dört yıllık üniversite eğitimine devam 

eden,

> Üniversite hazırlık veya birinci sınıfı bitirmiş olan,

> Hafta sonu bir tam gününü SGA için ayıran,

> 2 yıl SGA eğitimine devam etmeyi isteyen,

> SGA Eğitimi ve okul başarısını birlikte devam 
ettirmeyi göze alan,

> Aktif, istekli, kendine güvenen,  
genç kardeşlerimiz.



Kontenjanlarımız sınırlıdır!

“Sen de SGA’lı olabilirsin!”

Başvuru süreci nasıldır? 
> www.sga.org.tr adresimizden, SGA Lisans linki ile 

ön kayıt yapılır. 

> Ön kayıttan hemen sonra mülakat randevusu 
alınır.

> Mülakatı geçen adaylarımız iki haftalık başlangıç 
kampına alınır. Başarılı olan adaylarımız 
programımıza katılım hakkı kazanır.
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Sen de SGA’lı olabilirsin!


