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TÜGVA
Yüzyıllara yayılan kültürümüzün mirasıyla kurulan vakfımız, 

gençlik odaklı işler yapan yeni nesil bir gençlik vakfıdır.

Gönüllü gençlerin desteğiyle gençlerin olduğu her alanda var 

olan vakfımız, ülkemizi geleceğe taşıyacak çalışkan, özgüvenli 

ve ahlaklı bir nesil için çalışmalarını sürdürmektedir.

Hayata dair en önemli adımları attığımız gençlikte, her 

yaş grubunun farklı ihtiyaçları doğrultusunda etkinlikler 

düzenlenmektedir. Kendi branşında sorumluluklar üstlenen 

her bir koordinatörlüğümüz birçok farklı çalışmayı gönüllülerin 

desteğiyle gençlere sunmaktadır.



Çok şükür ki dünyada bin bir türlü hal yaşanırken, iyiliğe dair iz 

bırakmak ve rıza-i ilahiye kavuşmak için çabalayanlar var. Elindeki 

malzemeyle neler yapabileceğini düşünen, zamanın ruhunu 

okuyarak, ahlaklı duruşuyla iz bırakan bu yürekleri tebrik ediyorum.

2016, 2017 ve 2018 yılına dair alıntılarımızın yer aldığı TÜGVA 

Almanağı beğeninize sunuyoruz. Yıldan yıla kartopu misali büyüyen 

bu gençlik hareketine katkı sunan tüm çalışma arkadaşlarıma ve 

gönüllülerimize teşekkür ediyorum.

İsmail EMANET

TÜGVA Başkanı

MERHABALAR
Tercihlerimiz kimliğimizi belirler. Gençlik enerjimizi dünyaya soluk 

aldıracak, bir yeniliğin peşinde harcamak istiyoruz. Gayretimizi de 

iyilik odaklı eylemlerin gerçekleşmesi için sarf etmek üzere TÜGVA ile 

bu yola çıktık.

“Zamanın ruhu” nun kültürel kodlarımızı yeni biçimlerle değiştirmeye 

çalışması bizler için tamamen iyi olmayabilir. Kapitalist bir dünyada 

yaşıyor olmak, “zamanın ruhu” olarak benlik kavgasının şiddetle 

yaşandığı bir dünya sahnesine soktu bizi. Yine “zamanın ruhu”nda 

takdir duygusunun değersizleşmesiyle gelen boş vermişlik, bizi bir 

yerlere vardırmayacak.



TEŞKİLAT KOORDİNATÖRLÜĞÜ

ORTAOKUL KOORDİNATÖRLÜĞÜ

LİSE KOORDİNATÖRLÜĞÜ

ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ

SPOR KOORDİNATÖRLÜĞÜ

ÇALIŞAN GENÇLİK KOORDİNATÖRLÜĞÜ

KADIN VE AİLE KOORDİNATÖRLÜĞÜ

DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ

YURT KOORDİNATÖRLÜĞÜ

STRATEJİ GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ

EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

MEDYA VE İLETİŞİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

İDARİ VE HUKUKİ İŞLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ

MALİ İŞLER VE KAYNAK GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ

KOORDİNATÖRLÜKLERİMİZ



OLMAZSA
OLMAZLARIMIZ

TÜGVA

ADALET

BİRLİK İYİLİK

Kararlarını alırken vicdanının 

sesine kulak verip, hakkaniyet 

sahibi olan,

Her bireyin katkısı ile 

oluşabilecek birlikteliğin 

gücünün farkında,

İnsanları birbirine bağlayan unsurun 
iyilik olduğunu bilip, iyilikten yana 

olan, bir gençlik için vardır.

İçinde iyilik ve

güzellikleri yaşatan,

AHLAK
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SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİNİ
ANMA YÜRÜYÜŞÜ
Sarıkamış harekâtını anma programı kapsamında 

vakfımızın Bartın il temsilciliği üyeleri, il 

öğretmenevinden valilik önüne kadar kar yağışı 

altında 4 km yürüdü. Bartın’ın vefakâr gençliği, 

Sarıkamış’ta şehit düşen fedakâr ecdadını dualarla 

ve minnetle andı.

DERSİMİZ TÜRKÇE
Sakarya Üniversitesi’nde eğitim gören yabancı 

uyruklu öğrencilere gönüllülerimiz tarafından 

Türkçe dersleri verilmeye başlandı. Haftada 4 gün 

yapılacak Türkçe dersleri birinci dönem süresince 

devam edecek.



GÜVENLİK GÜÇLERİMİZE
MORAL ZİYARETİ
Teröre karşı güvenlik güçlerimizin yanında 

olduğumuzu bildirmek ve desteğimizin her zaman 

onlarla olduğunu belirtmek amacıyla Siirt’teki 

gönüllülerimiz, karakolları ziyaret etti. Önceki gün 

kentte meydana gelen terör saldırısı sonucu şehit 

düşen polis Yamaner de anıldı.

YAVUZ SULTAN SELİM
HAKKINDA BİLİNMEYENLER
Yavuz Sultan Selim Han’ın askeri yönetim şekli ve kişisel 

kimliği hakkında doğru bilinen yanlışların öğrenilmesi 

amacıyla Balıkesir’de düzenlenen konferansta 

dönemin tarihi ve kültürel yapısı hakkında

bilgi verildi.



ÜMMETİN VİCDANI FİLİSTİN
“Ümmetin Vicdanı Filistin” konulu konferansta, 

Filistin’de yaşanan olayları ve İsrail’in son yıllarda 

artırarak devam ettirdiği Mescidi Aksa’ya yönelik 

operasyonları, Mescid-i Aksa İmamı Yunus İkrimavi’nin 

anlatımıyla birinci ağızdan dinledik. 

Programa, Kahramanmaraş ve çevre illerden yoğun 

katılım oldu. Programa Genel Başkanımız İsmail 

Emanet de katıldı.

İMAN HAKİKATLERİ
Kişiyi imana götüren ve imanının artmasına vesile 

olan gerçekler, yaratılış mucizeleri yani iman 

hakikatleridir. İman edenler ise iman hakikatleri 

sayesinde Allah’ı daha yakından tanıyacak, O’na 

duydukları iman ve sevgi daha da artacaktır. Bunun 

bilinciyle Eskişehirli genç kardeşlerimize Araştırmacı 

Yazar Osman Sertuğ Çalışkan hocamızın farklı 

anlatım tarzıyla başarılı bir program gerçekleştirdik.
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‘SOSYAL MEDYA SEFERBERLİĞİ’ 
SÖYLEŞİSİ
Gençlerin büyük kısmının çokça vakit ayırdığı sosyal 

medya, kişilere çeşitli kullanım avantajları sunarken 

yeni ve kendine özgü bir takım sorunları da 

beraberinde getiriyor. Sosyal medyanın doğru ve 

etkin kullanımına yönelik bir farkındalık oluşturmayı 

amaçladığımız Denizli’de gerçekleştirilen söyleşide, 

Doç. Dr. İbrahim Aksel, sorumluluk sahibi ve bilinçli 

bir sosyal medya kullanıcısı olmanın yollarını anlattı.

YENİ NESİL BİR GENÇLİK
VAKFI İÇİN ÇALIŞIYORUZ
Türkiyemizin vatanına ve dinine sahip çıkan gençlere 

sahip olması için çalışan vakfımız, teşkilatlanmaya 

devam ediyor. Üniversiteli arkadaşlarımızla olduğu 

gibi liseli kardeşlerimizle de buluşmaya, sevgi ve 

muhabbeti yaymaya ve güzel projeler yapmaya 

gayret ediyoruz. Kocaeli Temsilciliğimiz İzmit geneli 

liseli gençlerimizle buluşup, fikir alışverişinde bulundu.



YARDIMLAŞMA
Irak’ta uğradığı silahlı saldırı sonucu yüzde 62, felç 

geçirdikten sonra ülkesinden kaçarak, Türkiye’ye 

sığınan ve harabe bir evde yaşam mücadelesi 

veren Firas Ayed Najim, Çankırı Temsilciliğimiz 

tarafından yeni bir eve yerleştirildi.

ÇANKIRI’DAN ŞIRNAK’A DOST ELİ
Vakfımızın İl Temsilciliği ve Çankırı Belediyesi 

Türkiye Üniversitesi Projesi üyeleri, “Teröre 

Kitapla Dur De” projesini başlattı. Şırnak İl Hak 

Kütüphanesinde bulunan yaklaşık 37 bin kitabın 

teröristler tarafından yakılmasının ardından 

harekete geçen bir grup genç. Sosyal medya 

üzerinden örgütlendi.



HADİSLER IŞIĞINDA KADININ 
AİLEDEKİ ÖNEMİ
Hayat Mektebi’nde dördüncü haftada, “Hadisler 

Işığında Kadının Ailedeki Önemi” üzerine konuşuldu. 

İslâm dininin dünya ve ahiret mutluluğu için önem 

verip, birtakım düzenlemeler getirdiği görev ve 

sorumlulukların da tartışıldığı programda, Kur’an ve 

hadislerden bu konulara dair açıklamalar ve örnekler 

üzerinde duruldu.

MEKKE’NİN FETHİ
KONFERASINA BÜYÜK İLGİ  
Samsun Temsilciliğimiz, Üniversiteli Aktif Gençlik 

Topluluğu ve Yenilikçi Gençlik Kulübü’nün organize 

ettiği “Ümmet Coğrafyası ve Mekke’nin Fethi” konulu 

konferans Senai Demirci’nin konuşması ile başladı. 

Kur’an tilaveti ve ilahilerin de okunduğu programa 

üniversiteli öğrencilerin büyük ilgi gösterdi.



VAKFIMIZIN İLK KÜLLİYESİNİN 
TEMELİ SAMSUN’DA ATILDI
Samsun’un Tekkeköy İlçesi’nde yapılacak olan 

‘Burhanettin Kayhan Külliyesi’nin temel atma töreni 

çok sayıda yönetici, kamu kurum ve yöneticilerinin 

katılımıyla atıldı.

VAKFIMIZIN GENÇLİK KÜLLİYESİNİN 
TEMELİ DUALARLA ATILDI
210 kişi kapasiteli külliyede, 2 öğrenci yurdu, konferans 

salonları cami ve aşevi bulunacak TÜGVA Esenler 

Tekstilkent Gençlik Külliyesi’nin temeli atıldı.
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KÖY OKULLARINA SAĞLIK HİZMETİ
2015 yılında başlayıp 2016 yılı içinde de devam 

eden Samsun’un ilçelerinde eğitimine devam eden 

10 bin öğrenciye, sağlık hizmeti götürmek amacıyla 

yola çıktığımız bu projede, şehrin tüm ilçelerindeki 

köy okullarına il sağlık müdürlüğüyle koordineli bir 

şekilde mobil tıp muayene araçlarıyla sağlık hizmeti 

sunduk. İhtiyaç sahibi öğrencilerin giyim, gıda ve 

kırtasiye ihtiyaçlarını giderdik.

MİNİK ELLER MUTLU ANNELER
Vakfımızın Sakarya Kadın ve Aile 

Koordinatörlüğü’nün “Minik Eller Mutlu Anneler” 

projesinin bir parçası olan çalışmayla kentin 

üniversite hastanesinde yeni doğum yapan 

anneler ziyaret edilerek, hediye paketi

takdim edildi.



STRATEJİK DÜŞÜNCE ENSTİTÜSÜ 
AKADEMİ
Stratejik Düşünce Enstitüsü ve Kâtip Çelebi Üniversitesi 
ile ortak bir protokolle yürütülen ve 10 hafta süren 
SDE Akademi’nin ilk hafta programı Birol Akgün Hoca 
ile gerçekleşti. Herkese açık olan programla, İzmir 
yerelinde bireylere dış politika alanında farkındalık 
sağlamak amaçlanmıştır.

EZBERCİ DEĞİL, 
EĞİTİCİ SİSTEM  
Tek tip insan yetiştiren, 

duyguları körelten ve 

düşünüp anlamayı 

değil yalnızca ezberi ve 

yarışı dikte eden eğitim 

sistemini eleştiren bir film 

olan ‘3 İdiots, ülkenin en 

iyi mühendislik okulunda 

okuyan 3 arkadaşı anlatıyor. 

Adana İl Temsilciliğimizde 

her hafta düzenlenen 

sinema gösteriminde 

bu hafta, ‘3 İdiots’ filmi 

seyredilerek, arkadaşlarımız 

filmi değerlendirip, eğitim 

sistemi hakkında konuştu.



DÜNYADAN BAKINCA TÜRKİYE
Diriliş Postası Genel Yayın Yönetmeni Erem Şentürk, 

İstanbul Temsilciliğimizin düzenlediği Çarşamba 

Kahvesinde “Dünyadan Bakınca Türkiye” konulu sohbet 

için gençlerle buluştu.

OSMANLI TÜRKÇESİ KURSU
Osmanlı Türkçesi’ne hasret bitti. Osmanlı kültürünü, 

medeniyetinin inşa edildiği topraklarda öksüz bıraktılar. 

Artık dönemin gençleri büyük büyük külliyatları asıl 

kaynağından araştırabilecek. 

Denizli İl Temsilciliğimizde derslere başlandı. Medeniyetine 

yabancı bırakılan bir nesil artık medeniyetine

yaklaşmaya başladı.
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GENÇLERİMİZE DEĞER VERİYORUZ
İstanbul Gaziosmanpaşa İlçe Temsilciliğimiz, tanışma ve 

istişare amacıyla ilçedeki 38 okulun danışman hocaları 

ve okullardaki kulüp başkanlarıyla düzenlenen toplantıda; 

vakfımızın değerlerini, amaçlarını, vizyonunu ve misyonu ile 

çeşitli konular hakkında okullarda projelere ve programlara 

nasıl katkı yapılacağı konuşuldu.

TEOG MOTİVASYON PROGRAMI
Sömestr tatiline girmeden önce TEOG sınavına girecek 

olan öğrencilerimize yönelik düzenlediğimiz kahvaltı 

ve film keyfinden sonra, Rehberlik Araştırma Merkezi 

Müdürümüz Şenol Yılmaz Hocamız öğrencilerimize 

kısa bir konuşma yaptı. Hocamız konuşmasında 

öğrencilere, tatile güzel bir giriş yapıp, tatili iyi 

değerlendirmelerini söyledi ve ikinci döneme hem 

vücut hem de zihin olarak zinde girmek için

yapmaları gerekenleri anlattı.

nisan



ÇOCUK ŞENLİĞİ
Anadolu yakasında faaliyet gösteren kimsesiz çocuklar 

yurtlarında ve engelliler kurumlarında bulunan 

çocukların, ilçemiz gençleri ve aileleriyle bir araya 

gelmesi sağlandı.

LİSE DOĞA KAMPI
DOLU DOLU GEÇTİ
Öğrencilerimizin doğayla iç içe bir ortamda dini ve 

ilmi eğitimlerle birlikte eğlenceli vakit geçirecekleri 

sosyal faaliyetlerle dolu bir program hazırladık. 

Haftasonu kampı kapsamında, TÜGVA ile samimi 

bir bağ kurmaları adına çeşitli spor faaliyetlerinin 

yanında oyun etkinlikleri düzenledik.

nisan



DEMLİ MUHABBET
Balıkesirli gençlerimizin bilgilerine bilgi katmak, 

daha bilinçli bir birey olmalarına katkı sağlamak 

amacıyla düzenlediğimiz, ‘Demli Muhabbet’ 

isimli programımızın bu haftaki konusu ‘tarih’ti. 

Vatandaşlarımızın tarihi doğru öğrenmeleri ve tarih 

bilinçlerinin oluşması için tertip ettiğimiz programda, 

2. Abdulhamid döneminden bahsedilip, o dönem ile 

bu dönemde yaşanılan benzerlikler konu alındı. 

TARİHİ ŞAHSİYETLERİ
YAKINDAN İNCELEDİK
Haçlı Seferleri’ne karşı direnen büyük komutan olarak 

tanınan Selahaddin Eyyübi’yi daha yakından tanımak 

ve gençlerle birlikte tarihi bir analiz geliştirmek adına 

Balıkesir’de belgesel ve münazara odaklı bir eğitim 

programı gerçekleştirildi. Manevi bir değere sahip 

olan Kudüs şehrinin önemli bir şahsiyet tarafından 

fethedilmesinin öneminin anlaşılması hedeflendi.

nisan
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KENTİN GENÇLİĞİ İLE
TANIŞMA TOPLANTISI
Gençlere vakfımızı tanıtmak ve vakfımızın 

faaliyetlerinden haberdar etmek için Kırıkkale 

Temsilciliğimiz üniversiteli gençlerle buluştu. 

Vakfımızın vizyon ve misyonunun anlatıldığı gençlik 

buluşmasından sonra vakfımızın yapmış olduğu 

eğitim ve sosyal aktivitelerden haberdar olan 

gençler, memnun bir şekilde ayrıldı.

ANTİKTEN RÖNESANS’A İSLAM 
DÜNYASINA BAKIŞ
İl Temsilciliğimizin haftalık olağan söyleşi 

programlarının bu haftaki konuğu, Prof. Dr. Cevdet 

Coşkun oldu. Giresun temsilciliğimizin düzenlediği 

söyleşide, “Antik dönemden Rönesans’a İslam 

Dünyasında Bilim” hakkında konuşularak, gençlik 

üzerine önemli fikirler ortaya konuldu.

mayıs



HAK VE BATIL MÜCADELESİNİN 
ŞEHRİ: MISIR 
Mısır’ın sadece piramitlerin şehri olmadığı, hak ve batılın 

mücadelesine tanık olan bir şehir olduğunu anlatmak 

istediğimiz Balıkesir’deki programda, gönül coğrafyamız 

olan Mısır tüm yönleriyle ele alındı. Sanatsal, bilimsel, 

tarihi ve sahip olduğu köklü medeniyeti bakımından 

katılımcılara sunuldu. Mısır’da cereyan eden hadiseler, 

önemli şahsiyetler ve yakın tarihte yaşanan olaylar tahlil 

edildi.
mayıs

FİLİSTİN’E DUA VE İFTAR
PROGRAMI
Filistin için Türkiye’nin güven ve umut demek 

olduğuna dair sosyal duyarlılık geliştirmek adına 

Denizli’de düzenlediğimiz iftar programı sonrasında 

gençlerle birlikte dua yapıldı. Filistin davamız için dua 

etmek, mesafelere rağmen kardeşlik hukuku ile hareket 

etmek her Müslüman gence kazandırmak istediğimiz 

bir haslettir.



YENİYİZ, DİRİYİZ, BİRLİĞİZ
Üniversitelerde vakfımız gönüllüleri tarafından kurulmuş olan 

‘Yeniler Kulübü’ üyeleriyle tanışma, kaynaşma ve sohbet 

amacıyla bir araya geldik. Toplantıda vakfımızın çalışmalarıyla 

koordineli bir çalışma gösterip, ‘birlikten kuvvet doğar’ 

düsturuna uygun hareket edilmesi gerektiği ve her hafta 

toplanılması gerektiği konuşuldu.

HAYRAT VAKFI KUR’AN
MATBAASI GEZİSİ
Kur’an-ı Kerim’in asırlardır tahrip edilmeden günümüze 

ulaşmasının altında yatan sırrı gençlerin idrak etmeleri 

adına Isparta’da Kur’an-ı Kerim Matbaası Gezisi 

düzenlendi. Dünya’nın ikinci Türkiye’nin ise en büyük 

Kur’an-ı Kerim Matbaası’na Ramazan ayında gezi 

düzenleyerek. Kur’an ayında genç kardeşlerimize 

kutsal kitabımızın mucizelerini daha iyi görebilmeleri 

ve bir Kur’an-ı Kerim matbaasının nasıl işlediği 

görmeleri sağlandı.

mayıs
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FUTBOL TURNUVASI
Çorum Temsilciliğimiz bir futbol turnuvası düzenleyerek, 

yaz tatilinde liseli kardeşlerimizi bir araya getirdi. Onların 

kardeşliklerini pekiştirmelerine yardımcı oldu.

İŞİTME ENGELLİ VATANDAŞLARA
DİN EĞİTİMİ
Eskişehir İl Temsilciliğimiz, işitme engelli vatandaşlara 

din eğitimi öğretimi hizmeti sunabilmek için İlahiyat 

Fakültesi öğrencileri ile “İşaret Dili İle Din Eğitimi 

Öğretimi Programı başlattı. İşaret dilinde

bulunan dini sözcük ve kavramlar kursiyerlere

yoğunlaştırılmış bir şekilde 4 ayda sunuldu. 

haziran



SAMSUN’DA İHTİYAÇ SAHİPLERİNE 
YARDIM PAKETİ
Türkiye Gençlik Vakfı olarak ihtiyaç sahibi ailelere 

ulaşmaya devam ediyoruz. Samsun Temsilciliğimiz, 

Samsun’da bulunan ihtiyaç sahibi aileleri tespit 

ederek, kışın gelmesiyle beraber, üyelerimizden 

ve iş adamlarından topladıkları bağışlarla yardım 

paketlerini dağıttı.

GELECEK VE GENÇLİK
Yeni Türkiye idealine sahip gençliğin neler yapması 

gerektiği davranışları ve ülkemiz üzerinde oynanan 

oyunların farkındalığını tüm öğrencilere Tekirdağ’da bu 

konferans vesilesiyle aktarıldı. Rektör ve Dekanlarımızın 

da katıldığı konferans çok verimli geçmiş, yeni 

dönemde de tekrarını yapmamız için rektör hocamız 

isteğini bildirmiştir.

haziran



TARİHE YÖN VEREN ŞAHSİYETLER: 
İBN HALDUN
Tarihçi, sosyolog ve aynı zamanda felsefeci İbn 
Haldun’un bize, devletimize ve milletimize faydalı 
olabilecek düşüncelerini hayatımızda uygulayıp, 
örnek oluşturmak ve devlete millete daha fazla yarar 
sağlayabilmek için bizi güçlendirecek düşüncelerini 
katılımcılarla paylaşmak istedik.

HEDEF SAHİBİ OLMAK
Beğenmek, beğenilmek, beğendirebilmek. 

Kısaca karşındakine seslenmek. Bunu en iyi 

şekilde görsel olarak birçok kişiye sunmanın 

yollarından biri de televizyondur. Dizi sektöründe 

çok iyi bir izleyici kitlesi olan dizilerin senaristi 

Mehmet Çağrı Sebzeci’yi Denizli’de ağırladık. 

Aynı zamanda kendisi bizimle hukuk, siyaset

ve reklam alanıyla ilgili görüşlerini de 

paylaşmıştır.

haziran
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temmuz



AYDOS KALESİ GEZİSİ VE PİKNİK
Yaz mevsiminin en güzel etkinliklerinden birisi şüphesiz 

pikniklerdir. Yazın bunaltan sıcağından kurtulmak için ve 

kardeşlik bağlarını güçlendirmek için İstanbul Sultanbeyli İlçe 

Temsilciliğimiz, Doğu Roma İmparatorluğu döneminde yapılan 

Aydos Kalesi’ne gezi düzenleyip, genç kardeşlerimize kaleyi 

gezdirdiler ve tarihi hakkında bilgi verdiler. Gezinin hemen 

ardından kale çevresindeki piknik alanında pikniklerini yaptılar.

MOTİVASYON GEZİSİ
İzmir İl Temsilciliğimiz, liseli ve üniversiteli gençlerimize 

yönelik sosyal aktivite olarak gezi programı düzenledi. 

Rehber eşliğinde gezdikleri Bursa hakkında epey bir bilgi 

sahibi oldu. Osmanlımızın ilk başkenti olan Bursa’nın tarihi 

ve turistik yerleri ziyaret edilip, Osman Gazi, Orhan

Gazi ve Bursa’nın manevi ayağı olan büyük

hocaların kabirleri ziyaret edilip, dualar okundu.

temmuz



HALI SAHA İLE BİRLİK VE BERABERLİK
Hem motivasyon artırıcı hem de birlik ve beraberlik 

duygusunun artırılması amacıyla Konya’da halı saha 

turnuvası gerçekleştirdik. Turnuvaya yabancı uyruklu 

öğrencilerinde bulunduğu 6 kişiden oluşan 8 takım 

katıldı. Eleme şeklinde düzenlenen turnuvada, birinci 

olan takıma çeşitli hediyeler verdik.

DEĞERLER EĞİTİMİ YAZ KAMPI’NDA 
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ BULUŞTU
Ortaokul öğrencilerimizin keyifli ve bilgilendirici bir 

tatil dönemi geçirmeleri, temel değerlerimizin daha 

iyi anlaşılabilmesi amacıyla Konya Temsilciliğimizce 

yaz kursu programı tertip edildi.

temmuz



KONYA GENÇ HANIMLAR
YAZ KURSU
Yaz dönemini verimli geçirebilmek ve kardeşlerimizin 

bilgilerini geliştirmek amacıyla Konya Temsilciliğimiz, genç 

bayan kardeşlerimize özel temel değerlerle alakalı bir 

yaz kursu tertip etti. Kadın-Aile Koordinatörlüğü tarafından 

hazırlanan programda; Kuran-ı Kerim, Peygamberler Tarihi, 

Arapça, İlmihal, İslam Önderleri, Helaller ve Haramlar, Siyer, 

Çağdaş kavramlar ile ilgili temel değerlerimiz aktarıldı.

temmuz
MEDYATİK GENÇLİK
Liseli ve üniversiteli genç hanım kardeşlerimize Niğde’de; 

medyanın tanımı ve medya organları hakkında bilgi 

verdik. Her kesimden gazeteler incelenerek, siyasi 

gündem ve gazetelerin siyasi gündemi okuyucularına 

nasıl aktardıklarını inceleyerek gördük. Ayrıca sosyal 

medya hakkında da konuşarak, sosyal medyanın 

insanlar üzerindeki etkilerini, sosyal medyayı nasıl

etkili ve yararlı kullanabiliriz diye konuştuk.
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ağustos



TÜGVA ÇADIR 
KAMPTA
Çadır kamp organizasyonu 

ile genç kardeşlerimizi 

doğada yaşam konusunda 

bilgilendirmek, takım ve 

ekip ruhu bilincini geliştirmek 

hedefiyle Konya İkinci Çadır 

Kampı yapıldı. Bu kapsamda 

vakfımız bünyesinde bulunan 

lise teşkilat üyelerimiz, TÜGVA 

dostları ve yönetim kurulu 

üyelerimizin katılımıyla 2 

gece 3 gündüz çadır kampı 

gerçekleştirildi.



TÜGVA’DA
YAZ OKULU
BİR BAŞKA
Eğitimi eğlenceyle buluşturan 

yaz okulunda öğrencilerin 

zihni, fiziki ve sosyal yanlarını 

geliştirecek faaliyetlerle gençleri 

geleceğe hazırlamaya çalıştık. 

Öğrencilerimiz birbirinden 

güzel aktivitelerle eğlenirken, 

okul hayatlarında başarılarını 

arttıracak dersler gördü ve 

Kur’an-ı Kerim öğrendi.



BİR ZAFER MEKKE’NİN FETHİ
Tarihle ilgili konferans serisinde bu hafta Mekke’nin 

zaferi ele alındı. Akademisyen tarihçilerin sunumuyla 

gerçekleşen etkinlikte, kısa bir musiki konseri de verildi.

ARŞIN GÖLGESİNDEKİ GENÇ
Gençlere hayatlarına dair sorumlulukların hatırlatıldığı 

ve güzel ahlakla ilgili bilgilerin verildiği sunumda, bir 

Müslüman için hayatın sadece bu dünyadan ibaret 

olmadığı hatırlatıldı.

ağustos



KONYA LİSELİ HANIMLAR KAMPI
Kamp, Avrupa Yakası’ndaki liselerde Medeniyet ve 

Düşünce Kulübü üyesi 70 öğrenci, 1 sorumlu öğretmen, 

6 İl Kadın Aile Koordinatörlüğü üyesi, 5 ilçe temsilcisi ile 

Konya Beyşehir’de gerçekleştirildi.

ağustos

DARBE ANILARI KİTAP OLUYOR
Vakfımızın Antalya İl Temsilciliği, 15 Temmuz darbe 

girişiminden yaşanılanları anı defterinde topluyor. 

Demokrasi ve halk iradesine yönelik gerçekleşen 15 

Temmuz darbe girişimi notları, kitaplaştırılacak.
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“BU GENCİN BİR DERDİ 
VAR” ONA YARDIMCI 
OLUN
Gençlerin sorunlarını dert edinen 

vakfımız, maddi imkânsızlıklar 

sebebiyle eğitimine ara vermek 

zorunda kalan öğrencilerin bu 

durumuna razı olmayarak, “Bu 

gencin bir derdi var” sloganıyla 

bir sosyal sorumluluk çalışması 

başlattı.



TÜGVA, DÜNYA MÜSLÜMAN KADINLAR 
ZİRVESİ’NE KATILDI
Teması “Müslüman Kadın - Pamuk gibi Yumuşak, Demir gibi 
Güçlü” olarak belirlenen Müslüman Kadınlar Zirvesi ve Fuarı’nda 
TÜGVA Kadın ve Aile Koordinatörümüz Rabia Kazak da bir sunum 
gerçekleştirdi.

ŞIRNAK’TA DERECEYE GİREN 
ÖĞRENCİLERDEN TÜGVA’YA ZİYARET
Şırnak’ta TEOG 2016’da dereceye giren öğrenciler, vakfımızı 

ziyaret ederek, eğitimle ilgili beklentilerini dile getirdi.

eylül



TÜGVA’DAN GENÇLERE YURTDIŞINDA 
EĞİTİM FIRSATI
‘Bölge Uzmanı Yetiştirme Programı’ (BUYP) yurt dışı saha 
çalışmalarında uzmanlaşmak üzere; Çin, Rusya, Hindistan 
ve Ortadoğu ülkelerinin akademik bir izlenceyle siyasetten 
sosyolojiye, kültürden yabancı dil eğitimine, yurtdışında 
burslu yüksek lisansa kadar uzanan geniş bir eğitim 
çalışmasını kapsamaktadır.

GENÇ MUCİTLER İNOVASYON 
YARIŞMASINDA BULUŞACAK
Hayata farklılık katacak bir fikri olup, bunu 

gerçekleştirdiği bir çalışmayla sunan öğrencilerin 

katılımına açık, inovasyon yarışması için başvuruları 

alındı. TÜGVA, Başakşehir Belediyesi ve Başakşehir 

Living Lab işbirliğiyle düzenlenen yarışmayla genç 

mucitler aranıyor. Yetenekli gençleri desteklemeye 

ve teşvik etmeye devam eden TÜGVA’nın çalışmaları 

arasında yer alan yarışmaya, her şehirden katılım var.

eylül



LYS’DE DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLERE 
VAKFIMIZDAN YURT BURSU
Türkiye’nin dört bir yanındaki yurtlarıyla başarılı, milli ve 

manevi değerlere saygılı ve ihtiyaç sahibi gençlere yurt 

bursu veren vakfımız, yurtların yemek imkanına destek 

olmak amacıyla hayırseverlerden de öğrencilere destek 

için kurban bağışı bekliyor.

ÖĞRENCİLERE KANYON GEZİSİ
Samsun Temsilciliğimiz, Şahinkaya Kanyonu’na bir gezi 

düzenleyerek, gençlerin yoğun ders programında 

rahatlamalarını sağladı.

eylül
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YÜZÜYORUM HAYATA 
ANLAM KATIYORUM
Samsun Valiliği ve TÜGVA 

Samsun İl Temsilciliği’nin destek 

verdiği, Samsun Özel Sporcular 

Gençlik ve Spor Kulübü 

Derneği’nce down sendromlu 

öğrencilere yönelik hazırlanan 

“Yüzüyorum Hayata Anlam 

Katıyorum Projesi”ne katılan 

öğrencilere sertifikaları verildi. 



YALOVA ‘AŞURE 
VE KERBELA’ 
KONFERANSI
Vakfımızın Yalova İl 

Temsilciliği’nde “Aşure ve 

Kerbela” konulu bir konferans 

düzenlendi. Çok sayıda vakıf 

üyesi ve öğrencinin katıldığı 

konferans, aşure ikramıyla 

sona erdi.



YUSUF KAPLAN İLE MEDENİYET 
GENÇLİĞİ ÜZERİNE SÖYLEŞİ
Kayseri İl Temsilciliğimiz ve Yeniler Kulübü’nce 
düzenlenen konferansta Gazeteci Yusuf Kaplan, 
gençlerle bir araya geldi.

Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesi’nde 
düzenlenen “Medeniyet Gençliği” konulu konferansa, 
TÜGVA Kayseri İl Temsilcisi Ahmet Hidayet Kiraz ile çok 
sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

ekim
MİLLETVEKİLİ KÜLÜNK, ÖĞRENCİLERE 
15 TEMMUZ’U ANLATTI
‘15 Temmuz Darbe Girişimi ve Devletin Yeniden 

Yapılanma İhtiyacı’ konulu konferansta öğrencilere 

seslenen Milletvekili Metin Külünk, “15 Temmuz başarılı 

olsaydı Musul’a giremezdik, Musul’da güvenlik olmazsa 

Diyarbakır’da olmaz” diyerek konuya dikkat çekti.



BAKAN ALBAYRAK’TAN TÜGVA 
GAZİANTEP İL TEMSİLCİLİĞİ’NE 
ZİYARET
Gaziantep’e gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat 
Albayrak, vakfımızın il temsilciliğinde gençlerle buluştu.

Vakıfta gençlerle buluşarak bir süre sohbet eden Bakan 
Albayrak, “Asımın nesli olma yolunda hızlı adımlar atacak, 
aklınızı kimseye kiraya vermeyeceksiniz. Üstat Necip 
Fazılkısakürek’in eserlerini örnek alın” diyerek gençlere 
tavsiyede bulundu.

OSMANLI’DAN GÜNÜMÜZE 
DARBELER TARİHİ KONFERANSINA 
YOĞUN İLGİ
Vakfımız Kocaeli İl Temsilciliği, geçtiğimiz yıl başlatmış 
olduğu Enderun Sohbetleri’ne bu yıl da hız katarak 
devam ediyor. Bu kapsamda “Osmanlı’dan 
Günümüze Darbeler Tarihi” konulu sohbette Prof. Dr. 
Ahmet Şimşirgil’i misafir etti.

ekim



GİRESUN’A HOŞGELDİNİZ!
Vakfımızın İl Temsilciliği, Giresun Üniversitesi’ni yeni kazanan 

öğrenciler için bir oryantasyon etkinliği düzenledi. Üniversiteye 

yeni başlayan öğrencilerin, üniversite ve çevreyle uyum 

sağlamalarını kolaylaştırmak, şehrin ve üniversitenin yapısını 

ve olanaklarını tanımaları amacıyla düzenlenen etkinliğe ilgi 

yoğundu.

TÜGVA’DAN ASIRLIK ÇINARA ZİYARET 
Vakfımızın İznik İlçe Temsilciliği, ‘Dünya Yaşlılar Günü’ 

dolayısıyla İznik’te yaşayan, 105 yaşındaki Hamit 

Biçer’i evinde ziyaret etti. Hamit Dede hayatından kısa 

kesitlerle yaşamını gençlerle paylaşırken; gençlere 

nasihatlerde bulundu.
ekim



BAKAN BOZDAĞ, “TÜGVA, TÜRKİYE’NİN 
YERLİ VE MİLLİ EN BÜYÜK GÜÇ 
KAYNAĞIDIR”
Vakfımızın Yozgat İl Temsilciliği açılışına katılan Adalet 

Bakanı Bekir Bozdağ, TÜGVA’nın Türkiye’de yerli ve milli 

olan düşüncenin en büyük güç kaynağı olduğunu 

ifade ederek, hiç kimsenin kendi çıkarları için 

kullanamayacakları bir gençlik istediklerini ifade etti.

ekim
AİLE VE GENÇLİK EĞİTİMİ KONFERANSI 
SİİRT’TE GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Siirt İl Temsilciliğimiz, “Aile ve Gençlik Eğitimi” üzerine Yazar 

Halit Ertuğrul’un sunumuyla bir konferans düzenledi. Yazar 

Ertuğrul, ailenin önemi, gençlerle yaşanan iletişim sorunları 

gibi konulara değinirken, en büyük huzurun aile huzuru 

olduğunu söyledi.
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ÇARŞAMBA KAHVESİ 
100. PROGRAMINDA 
VAKIF BAŞKANIMIZ 
EMANET GENÇLERLE 
BULUŞTU
“Yeni Nesil Gençlik Hareketi” 

olarak çalışmalarını sürdüren 

vakfımız, öğrenciler tarafından 

ilgiyle takip edilen Çarşamba 

Kahvesi programına yüzüncü 

programla devam ediyor. 

Şimdiye kadar pek çok 

gazeteci, akademisyen 

ve siyasetçinin ağırlandığı 

programın finali, Başkanımız 

İsmail Emanet’in samimi bir 

ortamda geçen katılımıyla 

yapıldı.



BURDUR’DA 15 TEMMUZ VE YENİ 
ANAYASA KONULU KONFERANS
Vakfımızın Burdur Temsilciliği’nin davetlisi olarak kente 

gelen İstanbul Milletvekili Metin Külünk, “15 Temmuz 

ve Yeni Anayasa” konulu konferans verdi.

ESKİŞEHİR’DE ZİYAFET SOFRASI 
SAHNELENDİ
Eskişehir’de vakfımızın organizasyonuyla ‘Tiyatro 

Külliyen’ tarafından “Ziyafet Sofrası’’ adlı tiyatro oyunu 

sahnelendi. Elde edilen gelirin tamamı, 15 Temmuz 

şehit ailelerine bağışlanan oyun, manevi

yaşamla tanışan ikilinin bunu algılamaya

çalışmalarını anlatıyor. 

kasım



PROF. DR. FENDOĞLU, ÖĞRENCİLERİ 
YENİ ANAYASA HAKKINDA 
BİLGİLENDİRDİ
Vakfımızın Ankara Temsilciliği tarafından düzenlenen 

konferansta, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Tahsin Fendoğlu 

öğrencileri başkanlık sistemi ve yeni anayasa hakkında 

bilgilendirdi.

TÜRKİYE GENELİ YÜKSEKÖĞRENİM 
KAMPLARIMIZI TAMAMLADIK
Yükseköğrenim Koordinatörlüğümüz tarafından çeşitli 

illerde organize edilen, il yükseköğrenim koordinatörlerimiz, 

üniversite, fakülte, bölüm ve sınıf temsilcilerimizin katımıyla 

gerçekleştirdiğimiz teşkilat içi eğitim kamplarımızı 

gerçekleştirmeye devam ediyoruz.

kasım



İZNİK AKADEMİ’DE İLK DERSİ
NUMAN KURTULMUŞ VERDİ
Vakfımızın İlçe Temsilciliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi, İznik 

Kaymakamlığı, İznik Belediye Başkanlığı ve Genç Memur-Sen’in 

ortaklığıyla hayata geçirdiği İznik Akademi’nin açılış dersini, 

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Prof. Dr. Numan 

Kurtulmuş verdi.

OSMANİYE’DE DARBELER TARİHİ 
KONFERANSI
Vakfımızın Osmaniye Temsilciliği’nde düzenlenen 

darbeler tarihi konferansında bu yıl 15 Temmuz’da 

yaşadığımız son hain darbe girişimi, Prof. Dr. Ahmet 

Şimşirgil tarafından ilginç yönleriyle ele alındı. 

kasım



KOCAELİ ENDERUN SOHBETLERİ
İl temsilciliğimiz tarafından geçtiğimiz yıl başlatılan 

Enderun Sohbetleri bu yıl da önemli isimlerin katılımıyla 

devam ediyor. Bu kapsamda, “Medeniyetimizin 

Neslimize Yüklediği Sorumluluklar” konusu ile kasım ayı 

konuğumuz Gazeteci-Yazar Abdurrahman Dilipak idi.

MANİSALI GENÇLER SABAH 
NAMAZINDA BULUŞTU
“Gençler Sabah Namazında Buluşuyor” 

organizasyonu çerçevesinde Manisa’da Kısık 

Camii’nde bir araya gelen gençler burada sabah 

namazı kıldı, dua etti.

kasım



TOKAT KARİYER GÜNLERİ
Tokat Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu, Vakfımızın İl 

Temsilciliğinde, Gazi Osman Paşa Üniversitesi öğrencileri 

için Kariyer Sohbetleri programına konuk oldu. Tügva’nın 

tanıtım filminin izlenmesinin ardından konuşmasına 

başlayan Başkan Eroğlu, katılımcılarla üniversite ve iş 

yaşamını konuştu.

ÇİĞDEM KARAASLAN HAYAT
TECRÜBELERİNİ ANLATTI
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Samsun Milletvekili 

Çiğdem Karaaslan, “Hayatınızda sadece bir şeyde 

başarılı olmak için diğerlerinden vazgeçmeyin. 

Ne evininizden, ne anneliğinizden, ne işinizden, 

kariyerinizden, sosyal hayatınızdan vazgeçmek

zorunda değilsiniz” dedi.

kasım



ÇATIŞMA BÖLGELERİ VE İNSANİ 
DİPLOMASİ ATÖLYESİ
İstanbul temsilciliğimizce “Çatışma Bölgeleri ve İnsani 
Diplomasi Atölyesi” gerçekleştirecek. Çatışma çözümleri ve 
barış araştırmaları uzmanı Cihangir İşbilir’in koordinasyonunda 
20 hafta sürecek programa başvurular başladı.

LİSELİ GENÇLER SABAH
NAMAZINDA BULUŞUYOR
TÜGVA İstanbul Temsilciliği’nin organize ettiği sabah namazı 

buluşmalarından birini dün Tuzla’da gerçekleştirdi. ‘Okula En 

Yakın Camideyiz’ projesi kapsamında Tuzla’da gençler bir 

araya gelerek, sabah namazı kılıp, ardından kahvaltı etti.



TÜGVA BASKETBOL TAKIMIMIZ İLK 
GALİBİYETİNİ FARK ATARAK ALDI
STK Basketbol Ligi ikinci hafta açılış maçında, Genç GİV ile 
TÜGVA Basketbol takımımız karşı karşıya geldi. 
Karşılaşmanın ikinci yarısında da etkinliğini sürdüren 
TÜGVA, rakibinin oyuna ortak olmasına imkân vermedi ve 
mücadeleden 63-23 galip ayrıldı.

BİLAL ERDOĞAN ‘BU GENCİN BİR DERDİ 
VAR’ ÇAĞRISINA DESTEK VERDİ
Vakfımızın Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, “Bu 

Gencin Bir Derdi Var” çağrımıza burs bağışıyla destek oldu. 

Böylelikle hayırseverler ile burs ihtiyacı olan yoksul öğrencileri 

buluşturuyoruz.



YALOVA’DAKİ YURT ÖĞRENCİLERİMİZ 
BOLU’YU GEZDİ
Gençlerin her yönden gelişimi için imkânların 

sunulduğu vakfımızda, yurtlarımızda kalan öğrencilerin 

iyi vakit geçirmelerine yönelik geziler de düzenleniyor. 

Yalova’daki öğrencilerimiz Bolu’ya giderek, kent ve doğa 

gezisi yaptı.

SABAH NAMAZINDAN
ŞEHİTLER TEPESİNE
Dolmabahçe Bezmialem Valide Sultan Camii’nde 

sabah namazını kılan vakfımızın üyeleri, Şehitler 

Tepesi’nde şehitler ve İslam dünyası için dua etti. Sabah 

namazını kılan İstanbul Fatih Temsilciliğinden bir grup, 

kısa süre önce teröristlerin hedefi olan yere

Şehitler Tepesi’ne giderek, şehitlerimiz ve

tüm İslam dünyası için dua etti. 

kasım
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LİSELİLER FANZİN 
KALEME ALACAK
Gençliğin temas ettiği 

her alanda faaliyetlerini 

sürdürmeye devam eden 

vakfımız, liseli öğrencilerin 

edebiyat kültürünü artırmaya 

yönelik çalışma kapsamında, 

9/12 Fanzin projesinin 

lansmanını gerçekleştirerek, 

aynı zamanda ülke çapında 

düzenlenecek olan fanzin 

yarışmasını da duyurdu. 



İNSANLIK İÇİN BİRLİK ZAMANI
Halep’e saldırılar devam ederken, ülkemizde pek çok 

vatandaşımız Suriye’ye insani yardımın ulaştırılması 

ve ateşkesin sağlanması için gerek meydanlarda 

gerekse sosyal medyadan dünyaya sesini 

duyurmaya çalıştı. Binlerce insanın öldürülmesine, 

evsiz bırakılmasına elbette bizler de göz yumamaz, 

bu duruma seyirci kalamazdık. 

Vakfımızın düsturlarından biri olan adaletli bir dünya 

için çalışan vakfımızın gençleri olarak, hazırladığımız 

bildiriyi Türkiye’nin dört bir yanındaki üniversitelerde 

okuyup, sosyal medyada oluşturduğumuz 

#WakeUpHummanity hashtagiyle Türkiye ve dünya 

gündemine konuyu taşıdık.



EMANET, 
“GENÇLER MİLLİ 
BERABERLİĞİMİZİN 
ARKASINDA”
Türkiye Gençlik Vakfı Başkanımız 

İsmail Emanet, katıldığı canlı 

yayında, terör algısı ve gençliğin 

yaklaşımıyla ilgili açıklamalarda 

bulunarak, “Polisimize yapılan 

saldırılar, emniyet mensuplarımızla 

insanlarımız arasındaki samimiyeti 

daha da güçlendirdi. Şu anki 

gençliğimiz, 15 Temmuz’u 

yaşadı. Milli beraberlik ruhumuzun 

ölmediğini gördük. Saldırıların 

amacı bu beraberliği hedef 

alıyor. Gençler milli mücadele 

anlayışımızın arkasında sonuna 

kadar duruyor” şeklinde kaydetti. 



ÖĞRETMENLER VE UZMANLAR EŞLİĞİNDE 
EĞİTİM KONUŞULDU
Ortaokul öğrencileri için “Medeniyet ve Değerler” ile lise 

öğrencileri için de oluşturduğumuz “Medeniyet ve Düşünce” 

kulüplerimizin danışman öğretmenlerinin katılımıyla 

düzenlenen toplantıda öğrencilerin eğitim konusu görüşüldü.  

SÜTÇÜ İMAMIN TORUNLARINA 
DİRİLİŞ RUHU AŞILANDI
Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir 

Sofuoğlu, Türkiye’nin 100 yıllık uykudan uyandığını 

belirterek, “Artık tünelin sonundaki ışığı gördük, bu 

saldırıların başlıca nedeni bu” dedi. 

Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi ve Türkiye Gençlik 

Vakfı tarafından düzenlenen “Son Yarım Asrın Hikayesi” 

adlı konferansta konuşan Sofuoğlu, son 50 yılın siyasal ve 

ekonomik gelişmelerini öğrencilere anlattı.

aralık



FİKİRLERİNİZİ NE KADAR İYİ
İFADE EDEBİLİYORSUNUZ?
Pek çok insanın korktuğu konulardan biri, topluluk 

önünde konuşmaktır. Gençlerimizi araştırmaya 

sevk ederek, çok boyutlu düşünmelerini ve fikirlerini 

savunabilmelerini ve dolayısıyla topluluk önünde 

kendilerini rahatlıkla ifade edebilmelerini sağlamak 

amacıyla İstanbul Başakşehir Temsilciliğimizin açtığı 

münazara okulu eğitimlerine devam ediyor.

KADIN VE AİLE KOORDİNATÖRLÜĞÜ 
KAMPIMIZI GERÇEKLEŞTİRDİK
Vakfımızın Kadın ve Aile Koordinatörlüğü Kampı, 

Türkiye’nin dört bir yanından gelen 115 üyemizin 

katılımıyla gerçekleşti. Kampa konuşmacı olarak 

katılan Esra Albayrak, ‘TÜGVA’nın Varlık Sebebi’ üzerine 

katılımcılara hitap ederken, vakfımızın Başkanı İsmail 

Emanet de ‘TÜGVA Bilinci’ üzerine konuşma yaptı.

aralık



BİLİNMEYEN MÜSLÜMAN
COĞRAFYASI: BANSAMORO
Konya İl Temsilciliğimizin de aralarında bulunduğu kentteki 

sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen panelde, 

Filipinler’de bağımsızlık mücadelesi veren ve nüfusu 

Müslümanlardan oluşan Bangsamoro Bölgesi’ndeki durum 

konuşuldu. Türkiye’de okuyan Bangsamorolu öğrenciler de 

ülkeleri hakkında sunum yaptı.

İZMİT AHMET ŞİMŞİRGİL KONFERANSI
Vakfımız ile İzmit Belediyesi’nin işbirliğiyle düzenlenen 

Osmanlı’dan günümüze darbeler konferansı büyük ilgi 

gördü. Enderun sohbetleri kapsamındaki konferansa 

konuşmacı olarak Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil katıldı.

aralık



LİSE KOORDİNATÖRLÜĞÜ KAMPIMIZ 
DOLU DOLU GEÇTİ
Vakfımızın Lise Koordinatörlüğü Kampı, hemen her ilin lise 
koordinatörünün katılımıyla geçmiş yılın değerlendirmesi 
yapılarak, projeler ele alındı. Birçok şehrimizden gelen 57 lise 
koordinatörünün katılımıyla gerçekleşen kampta, gelecek 
yıla dair stratejiler de belirlendi.

İZMİT’TE MEKKE’NİN FETİH 
COŞKUSU
TÜGVA İzmit İlçe Temsilciliği ve İzmit Belediyesi, 

Mekke’nin Fethi’nin 1385. yıl dönümü dolayısıyla 

Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde bir program 

düzenledi.

aralık



YÜKSEKÖĞRENİM 
KOORDİNATÖRLÜĞÜMÜZÜN TÜRKİYE 
GENELİ İLK DİVANI İCRA EDİLDİ
İlki gerçekleştirilen Genel Divan Toplantısı, 39 ilden toplamda 
110 İl Yükseköğrenim Koordinatörü ve Üniversite Temsilcisinin 
katılımıyla samimi bir ortamında İstanbul Güngören 
Yükseköğrenim Öğrenci Yurdu’nda yapıldı.

YÜKSEKÖĞRENİM EĞİTİM
KAMPIMIZI GERÇEKLEŞTİRDİK
TÜGVA Yükseköğrenim Koordinatörlüğümüz tarafından 

organize edilen eğitim kampımız, ülkemizin 

farklı illerinden üniversite temsilcilerinin katılımıyla 

gerçekleşti. 2-3-4 Aralık 2016 tarihinde 30 ilimizde 

görevli 120 yükseköğrenim hanım koordinatörü ve 

üniversite temsilciliklerinin katılımıyla teşkilat içi eğitim 

kampımızı, İstanbul’da gerçekleştirdik.

aralık



MEDYA İLETİŞİM KOORDİNATÖRLERİMİZ 
KAMPTA BULUŞTU
Vakfımızın Medya İletişim Koordinatörlüğü, düzenlediği 

kampla ülke genelindeki temsilcilerimizi bir araya getirerek; 

PR stratejileri, kurumsal kimlik tanıtımımız, algı yönetimi, 

vakfa karşı sorumluluklarımız ve sosyal medya kullanımı 

gibi konular hakkında bilgi verdi. Vakfımızın Başkanı İsmail 

Emanet, medya ve iletişimin öneminden bahsederek, 

“Sizler vakfımızın yıldızlarısınız” dedi. 

aralık

EL EMEĞİ EL 
BİRLİĞİ PROJESİ
Kültürel zenginliğimizi gelecek 

nesillere aktarabilmek adına 

unutulmaya yüz tutmuş 

yöresel yemekler, el işleri gibi 

farklı alanlardaki birikimlerimizi 

yeni nesillere aktarabilmek 

adına Osmaniye İl 

Teşkilatımız, “El Emeği El 

Birliği”ni hayata geçirdi.



GÖNÜLLÜLERİMİZDEN 
HUZUR EVİ ZİYARETİ
Yalova’daki gönüllülerimiz, 
huzurevinde kalan yaşlıları ziyaret 
etti. El öpüp hayır duası alan 
gençler, huzurevi sakinlerine 
karanfil verdi.

EL BAB GAZİSİNE ZİYARET 
Fırat Kalkanı Operasyonu kapsamında El Bab’da 

görev yapan kahraman askerlerimizden yaralanarak, 

Manisa’da tedavi gören Uzman Çavuş Ali 

Temel’i Genel Başkanımız İsmail Emanet ve vakıf 

temsilcilerimiz ziyaret ederek, geçmiş olsun diledi.

aralık



ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ
15 TEMMUZ’U RESMETTİ
Vakfımızın Düzce Ortaokul Koordinatörlüğü 

tarafından düzenlenen 15 Temmuz ve Şehitlik konulu 

resim yarışmasında, öğrenciler yaşananları etkili bir 

şekilde resmetti. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 

oluşturulan komisyon tarafından yarışmaya katılan 

380 öğrencinin eserleri titiz bir çalışmayla incelendi.

aralık



ŞEHİT SAFİTÜRK’ÜN ANISINI
DERİK’TE YAŞATIYORUZ
Mardin Temsilciliğimiz Şehit Kaymakam Muhammed 

Fatih Safitürk’ün anısını yaşatmak adına, Derik Kız 

İmamhatip Lisesi’ne onun adını taşıyan bir kütüphane 

yaptırdı. Geçtiğimiz aylarda hain teröristlerce Derik 

Kaymakamlık konutuna yapılan bombalı saldırıda, 

Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk şehit olmuştu.

HALEP İÇİN BİLDİRİ
Halep’te meydana gelen katliamlar tüm

dünyada infiale sebep oldu. Vakfımızın tüm il 

teşkilatları okudukları ortak bildiri ile katliamın

kabul edilemez olduğunu bildirdi.

aralık



”17-25 ARALIK SÜRECİNDEN GÜNÜMÜZE” 
KONULU KONFERANS
Milletvekili Sait Yüce’nin konuşmacı olduğu Eskişehir’de 

düzenlenen konferansta, 17-25 Aralık’tan 15 Temmuz’a 

uzanan süreçte yaşananlar ele alındı.

ELAZIĞ MEHMET AKİF ERSOY 
KONFERANSI
Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un anıldığı programda, 

öğrenciler şairin eserlerini okuyarak, edebiyat üzerine 

söyleşi yapıldı.

aralık



SEVDA TÜRKÜSEV DÜZCELİLERLE 
BULUŞTU
Düzce Gençlik Merkezi ve vakfımızın Düzce İl Temsilciliği 
Kadın ve Aile Koordinatörlüğünce düzenlenen programda 
Yazar Sevda Türküsev’in sunumuyla 15 Temmuz Destanı 
programı gerçekleştirildi.

YURT ÖĞRENCİLERİMİZE
NLP KONFERANSI
Vakfımızın yurtlarından biri olan Yalova Mihmandar 

Yükseköğrenim Yurdu’nda öğrencilere NLP Uzmanı 

ve Davranış Bilimci Fatih Abadi tarafından seminer 

verildi.

Abadi, başarı formülleri ve hedefler ile disipline 

bağlı kurallar konusunda bilgiler vererek, gençlere 

tavsiyelerde bulundu.

aralık



ORDU ÜNİVERSİTESİ’Nİ KAZANAN 
ÖĞRENCİLERLE ŞEHİR TURU
Ordu Temsilciliğimiz, Ordu Üniversitesi’ni yeni kazanan 

öğrencilere ilk tanışma ve kültür etkinliği kapsamında bir 

araya getirdi. Gezi programı sabah kahvaltısı ile başlayıp, 

Yason Burnu ve Kilisesi, Büyükşehir Belediyesi Hat Sergisi 

ve bölgenin ilk arkeolojik kazı alanı olan Kurul Kalesi’nin 

de ziyaret edilmesiyle tamamlandı.

DÜZCE KALİGRAFİ DERSLERİ 
Düzce’de kaligraf gönüllümüz, üyelerimizin talebi üzerine 

vakfımızda ders vermeye başladı. Yaz tatiline kadar 

devam edecek derslere başvurular sonucu 25 kişiyle 

başlandı. Öğrenimin tamamlanmasıyla başarılı eserler 

sergilenecek.

aralık
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BAŞARILI ÖĞRENCİLERE 
ÖDÜLLERİNİ 15 TEMMUZ 
KAHRAMANLARI VERDİ
Yalova genelinde düzenlenen 

15 Temmuz resim, şiir ve kısa film 

yarışmasında dereceye giren  

öğrencilere ödüllerini  

15 Temmuz kahramanları verdi.



“YENİ TÜRKİYE Mİ? YENİ DÜNYA MI?”
İzmit İlçe Temsilciliğimiz tarafından her ay gerçekleştirilen 

Enderun Sohbetlerinin bu ay ki konuğu Diriliş Postası Genel 

Yayın Yönetmeni Erem Şentürk idi. Gazeteci Erem Şentürk, 

anlama ve adlandırma hakkında katılımcıları bilgilendirdi. 

15 Temmuz, Gezi olayları, İŞİD meselesi ile alakalı örnekler 

veren Şentürk, “Kendi yaşadığınız olayların tanımlamasını biz 

yapalım. Memleket bizim, niye başkaları bizi tanımlasın” dedi.

“GENÇLİK GELECEK 
DEMEKTİR”
Giresun İl Temsilciliği, kentteki gençlerle farklı 

platformlarda bir araya gelmeye devam 

ediyor. Liseli gençlerle tanışma toplantılarına 

devam eden vakfımızın üyeleri bu 

kapsamda, Nurettin Canikli Anadolu İmam 

Hatip Lisesi öğrencileri ile bir araya gelerek, 

onların görüş ve önerilerini dinledi.



200 BİN KİTAP  
OKUYUCUYLA BULUŞTU 
Vakfımızın Esenler Temsilciliği’nin de katkısıyla düzenlenen 

kitap günlerinde 47 yayınevinden 200 bin kitap 

okuyucuyla buluştu.

GAZETECİ TAŞGETİREN, 
ÖĞRENCİLERE SORUMLULUKLARINI 
HATIRLATTI
Gazeteci-Yazar Ahmet Taşgetiren, Samsun İl Temsilciliğimiz 

ve Atakum Belediyesi işbirliğiyle Atakum Anadolu İmam Hatip 

Lisesi’nde düzenlenen seminerde, “Çelik gibi bir neslimiz 

var; Kalbi ve beyni dolu olan. Beynimiz bilgiyi, kalbimiz ise 

duygu ve inancımızı dengeliyor. Beyin ve kalp bunların emek 

verilmesi gereken bir emanettir. Şuanda öğrenim gören, 

13 milyon güç var ülkemizde. Lise ve üniversite bittiğinde 

bu gençler ne yapacak? Bu insanlar yetişecek ve ülkelerini 

omuzlarında taşıyacaklar” diye konuştu.



KAR YAĞIŞINDAN ETKİLENEN  
SOKAK HAYVANLARI UNUTULMADI
Türkiye Gençlik Vakfı Yalova İl Temsilciliği tarafından 

yoğun kar yağışından etkilenerek beslenmekte 

zorluk çeken sokak hayvanları için belli noktalara 

yiyecek bırakıldı. 

SINAV KAYGISIYLA  
BAŞ ETME YOLLARINI KONUŞTUK
Öğrencilerimizin en çok yaşadığı yüksek kaygı 

durumlarından biri olan sınav stresi ve bununla nasıl 

baş edileceği konusunda düzenlenen seminerde, 

Prof. Dr. Mustafa Şanal katılımcılara önerilerde 

bulundu. Giresun İl Temsilciliğimiz tarafından 2 lisede 

düzenlenen seminerde, Prof. Dr. Şanal, hemen 

hemen her öğrencinin sınav stresini fiziksel ve endişe 

boyutu olmak üzere iki boyutta yaşadığını ifade 

ederek, stresi azaltma yolları hakkında bilgi verdi.



PROF. ALP İLE TASARRUF VE ÇEVRE 
İLİŞKİSİNE IŞIK TUTULDU
Sakarya’da vakfımızın desteğiyle düzenlenen 

“Tasarruf ve Çevre İlişkisi” programına öğrencilerin 

ilgisi büyüktü. Salonu dolduran öğrenciler tarafından 

ilgiyle izlenen sunumda öğrenciler; çevre neden 

önemli, bize sunulan nimetlerin kıymetini biliyor 

muyuz, dünyada aşırı atık, kirlilik, çöp dağları neden 

oluyor gibi tasarruf ve çevre ilişkisini ilgilendiren 

soruların cevaplarını buldu.

MERSİN’DE ŞİİR OKUMA  
VE RESİM YARIŞMASI
Vakfımız ve Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile 

ortaklaşa düzenlediği ‘15 Temmuz ve Şehitler Şiir 

Okuma ve Resim Yarışması’ ödül töreninde duygusal 

anlar yaşandı. İl genelinde düzenlenen yarışmaya 

katılım hayli büyük oldu. 15 Temmuz ruhunun her 

zaman canlı ve diri kalması için çalışmalara devam 

edileceği bildirilerek, dereceye giren öğrenciler 

ödüllendirildi.
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HER PARKA BİR KEDİ EVİ ÇALIŞMASI
Hava sıcaklığının sıfırın altına indiği günlerde sığınacak bir 

yer bulamayınca, donma tehlikesiyle karşı karşıya kalan 

sokak hayvanları için harekete geçen vakfımızın Bolu’daki 

gönüllüleri, her park için bir kedi evi hazırladı.

SİİRT’TE YABANİ
HAYATA DESTEK
Kış mevsiminin çetin geçtiği yerlerden biri olan Siirt’te 

yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için İl Doğa 

Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile TÜGVA’lı 

gençlerimiz yoğun kar yağışının yaşandığı kentte, 

belli bölgelere yem bıraktı.



KÜLÜNK, “28 ŞUBAT’I YAPANLAR 
FETÖ’YÜ GÖRMEDİ”
Vakfımızın Adana İl Temsilciliği tarafından “Dünden 

Bugüne Darbeler ve 28 Şubat” konulu konferansta 

Milletvekili Metin Külünk, “Darbeler dış güçlerin 

emrinde Türkiye’ye ayar vermek için yapılmıştır. 

28 Şubat sürecinde de bizim arkadaşlarımız ihraç 

edilirken, FETÖ’cüler devlette tırmanıyordu. 28 

Şubat’ın temel sebebi, 15 Temmuz’un önünü 

açmaktır” şeklinde önemli açıklamalarda bulundu.
MUSTAFA ŞEN,
“DARBELERDE GENÇLİK”
Başbakan Danışmanı ve Cihannüma Genel Başkanı 

Mustafa Şen, Bolu’da TÜGVA’lı gençlere yaptığı 

konuşmada, “Hani derler ya zamane gençleri diye 

bence zamane gençleri değil, zamanın aslanları 

denmeli. Bu gençlik, 15 Temmuz’u yaşadı” diyerek 

gençlerin ülkemize sahip çıktığını vurguladı.



İSTANBUL METROSUNDA “28 
ŞUBAT MANŞETLERİ” SERGİSİ 
Vakfımızın İstanbul Sarıyer Temsilciliği, Hacıosman 

Metro İstasyonu’nda ‘28 Şubat Manşetleri’ konulu 

bir sergi açtı. Açılan sergiyle 28 Şubat sürecinde 

yaşananlar ve gazete manşetlerine yansıyan durum 

bir kez daha hatırlatıldı.

TOPLUMSAL HAFIZAMIZDAN 
SİLİNMEYEN İZ; DARBELER 
Toplumsal hafızamızda derin izler bırakan 

“Türkiye’de Darbeler ve Dersler” konulu 

programda TBMM yirminci dönem Rize 

Milletvekili Şevki Yılmaz, 28 Şubat döneminde 

yaşadıklarını anlattı.



YENİ TÜRKİYE’NİN ENERJİ PROJELERİ
Kayseri’de vakfımızca düzenlenen “Yeni Türkiye’nin 

Enerji Projeleri ve Büyüyen Türkiye Ekonomisi” konulu 

programda Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanı ve 

Milletvekili Taner Yıldız, “Büyüyen Türkiye’nin kendi halinde 

bir anayasası olamaz” diyerek referandumun önemine 

dikkat çekti.

GERÇEKLE KURGU ARASINDA BİR 
KOLAJ: AMERİKAN RÜYASI
Türkiye’de değil dünyadaki birçok insan Amerikan 

hayat tarzı bombardımanıyla yetişti ve yetişmeye 

devam ediyor. Hollywood’un sunduğu bir Amerika 

acaba gerçeği ne kadar yansıtıyor?

Konya’daki öğrenci yurdumuzda, doktorasını ABD’de 

yapan ve bir süre ABD’nin finans merkezi Wall 

Street’de çalışan TÜBİTAK destekli Konya Bilim Merkezi 

Genel Müdürü Ali Çetinkaya, öğrencilerle konuyu 

değerlendirdi.



HAYATA TUTUNMAYA ÇALIŞAN 
MİNİKLERİMİZLE BİRLİKTEYDİK
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi 

çocuk hematoloji bölümüne vakfımızın kadın ve 

aile koordinatörlüğü üyelerince gerçekleştirilen 

ziyarette, gönüllü gençlerimiz çocuklarla eğlenceli 

bir gün geçirdi.

GÖNÜLLÜLERİMİZ
BÖLGE KAMPINDA BULUŞTU
Vakfımızın Trabzon İl Temsilciliği Yükseköğrenim (YÖK) 

Hanım Koordinatörlüğümüz tarafından organize 

edilen ve ilkini gerçekleştirdiğimiz bölge kampımıza 

120 gönüllümüz katıldı. 



YEDİKLERİNİZ HELAL OLSUN
Adana’da düzenlenen konferansta helal tüketimin 

önemi ve maneviyata etkisi, helal sertifikalamanın 

nasıl yapıldığı, il protokolünün de katıldığı geniş 

dinleyici kitlesine anlatıldı.

“KİŞİSEL GELİŞİM KİŞİNİN 
KENDİNİ TANIMASIYLA BAŞLAR”
Hayattaki serüvenimiz fiziksel olduğu kadar, 

nitelik olarak da zamanla gelişir. Bu değişime 

katkıda bulunmak amacıyla Burdur Kişisel Gelişim 

Akademisi’nde öğrenciler, üniversite eğitimlerinin 

yanı sıra nitelikli insan olma adına gayret sarf 

ediyor.



HANIMLARIN GÖZÜNDEN 28 ŞUBAT
Başörtülü öğrencilerin okula alınmadığı, dini vecibelerini 

yerine getirmek isteyen insanların kamusal alandan 

adeta silindiği, 28 Şubat Darbesi’nin yirminci yılı 

münasebetiyle İzmit’te düzenlenen programa, Aile ve 

Sosyal Politikalar eski Bakanı Sema Ramazanoğlu, AK Parti 

Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Büyükşehir 

Başkan Vekili Zekeriya Özak, 28 Şubat Kadın Platformu 

Başkanı Mine İpek ve Nuray Canan Bezirgan katıldı.

KAYSERİ’DE BUZ PATENİ ETKİNLİĞİ
Kayseri İl Temsilciliğimiz tarafından vakfımıza üye 

hanım üniversite öğrencilerinin katılımıyla Kayseri 

Büyükşehir Belediyesi Buz Pateni Pisti’nde düzenlenen 

hafta sonu etkinliğinde, öğrenciler arkadaşlarıyla 

gönlünce eğlendi. Buz pateninin ardından 

öğrencilere vakıf etkinlikleri anlatılarak, Harikalar 

Sofrası’nda yemek ikram edildi.



JOURNEY TO THE TRUTH  
İngilizce konuşmak, çoğu insan için zorluk arz 

etmektedir. Bunu aşmanın en iyi yollarından biri 

İngilizce pratik dersleridir. “Journey to the Truth” 

programı ile bu dersler daha ilgi çekici hale getirildi. 

Ana dili İngilizce olan bir eğitmen eşliğinde İstanbul’da 

gerçekleşecek derslerle öğrenciler yabancı dil pratiği 

yaptı. 

İMAJ NASIL YÖNETİLMEZ
‘Beden Dili ve İmaj Yönetimi’ konulu konferansta 

Eğitimci - Yazar Serkan Ekmen, “Hayat 

Amacınız Nedir?” sorusuyla konuşmasına 

başladı. Antalya’da düzenlenen konferansta 

katılımcılardan gelen cevaplarla hayat 

amacının neden belirlenmesi gerektiği örneklerle 

açıklandı.



İSTANBUL MEDENİYET 
SÖYLEŞİLERİ NASIL GÜÇLÜ BİR 
ÜLKE OLURUZ?
İstanbul’un her ay bir ilçesinde gerçekleştirilen 

Medeniyet Söyleşileri bu ay Esenler’de 

gerçekleştirildi. Öğrencilerin katıldığı söyleşide, YSS 

Bilişim Yöneticisi Muhammed Yiğit milli teknoloji 

konusunun önemini slaytlar eşliğinde açıkladı.

TRABZON’DA “DARBELER VE 
SELALAR” SERGİSİ
Vakfımızın Trabzon İl Temsilciliği, “Darbeler ve Selalar” konulu 

sergiyle, ülkemizde gelmiş geçmiş darbeler ve toplumumuza 

etkileri konulu bir sergi düzenledi. 1960 ve 1980 yıllarındaki 

darbelerin yanı sıra 28 Şubat ve 15 Temmuz darbe 

girişimlerinde yaşananları konu alan sergide, 140 fotoğrafa yer 

verildi.



FURKAN ÇALIŞKAN İLE 
“9/12’Lİ MUHABBET”
Vakfımızın “9/12’li Muhabbet” etkinlikleri 

kapsamında Yazar ve Şair Furkan Çalışkan, 

öğrencilere dergi yayıncılığının toplumsal etkisi ile 

edebiyat ve şiirin toplumlara nasıl nüfuz ettiğini 

bildirerek, “Dilin lokomotifi edebiyattır, bunu da 

en iyi o ülkenin dergilerinde görebilirsiniz. Bizim bir 

yanımız mevlitse, bir yanımız İstiklal Marşı’dır” dedi.



ANKARA’DA “HALEP’TE BİRKAÇ 
DAKİKA” ÇALIŞMASI
Suriye’de iç savaşın vurduğu insanların dramını anlamak 

ve toplumsal farkındalık amacıyla kurulan Halep evi büyük 

ilgi gördü. Ankara Keçiören’de TÜGVA İlçe Temsilciliği ve 

Keçiören Belediyesi insanlık dramının yaşandığı Suriye’de 

sivillerin hayat mücadelesini ve yaşam koşullarını gözler 

önüne serdi. Yaşam koşullarının görsel olarak betimlendiği 

evi ziyaret edenler, mültecilerle empati kurdu.



TÜGVALI GENÇLER ARA TATİLİ BOŞ 
GEÇİRMEDİ
11 ilde gerçekleşen kış okulumuza bine yakın öğrenci katıldı. 

Kültürel ve tarihi gezi programları, mini golf, basketbol, kitap 

okuma ve tahlilleri, temel dini bilgiler ve de zekâ oyunları gibi 

düzenlenen pek çok etkinlikle ortaokul öğrencileri ara tatili 

boş geçirmedi.

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ MİNİ GOLF 
İLE TANIŞTI 
TÜGVA İstanbul, Boğaziçi Golf Kulübü ile imzaladığı ortak 

protokolle ortaokul öğrencilerini golf sporuyla tanıştırdı.



KUDÜSTE EZAN YASAĞINA 
TEPKİ
İsrail’in işgal altında tuttuğu Müslümanların ilk 

kıblesi Mescid-i Aksa’nın da içinde yer aldığı 

Kudüs şehrinde ezan yasağına birçok şehrimizde 

okuduğumuz ortak bildiriyle tepki gösterdik. Ayrıca 

sosyal medyada oluşturduğumuz #kusüsesesver 

hashtagiyle konuyu gündeme taşıdık.



ŞIRNAK’IN ORTAOKUL 
BASKETBOL TAKIMINA 
DESTEK
Vakfımızın Şırnak İl Temsilciliği, il birincisi 

olan ortaokul basketbol takımına

sponsor oldu.
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TÜGVA 4. GENÇLİK BULUŞMASI BÜYÜK
BİR COŞKUYLA GERÇEKLEŞTİ
4. Gençlik Buluşması ile ülkemizin dört bir yanından gelerek yeni nesil 

gençlik deneyimlerini paylaşmaya ve yaşatmaya gönül vermiş binlerce 

genç, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’la bir araya geldi.

Mücadelenin en çetin olanına talip olduklarını kaydeden Vakıf Başkanı 

İsmail Emanet, Sadece Türkiye’deki gençleri değil, ümmetin gençlerini 

ayağa kaldıracak büyük bir misyonun temsilcileri olduklarını ifade etti. 

Gençlik Buluşması’na katılarak bizleri onurlandıran Cumhurbaşkanımız 

Erdoğan, vakfımızı kurulduğu günden bugüne kadar takip ettiğini 

bildirerek, “Sizler bu ışıltıyla yüreğimizi ısıtmaya devam ettikçe biz de 

TÜGVA’yı her konuda desteklemeye devam edeceğiz. Burası gençler için 

ikinci bir üniversite olacak” dedi.



AKSİYON AKADEMİ KIŞ KAMPI
Vakfımızın organize ettiği ufuk, düşünme ve hareket 

şuuru kazandırmayı hedefleyen Aksiyon Akademisi 

birbirinden değerli konukların öncülüğünde, ülkemizin 

dört bir yanından gelen değerli katılımcılarla 

gerçekleşti.

Akademi süresince maneviyat odaklı verilen eğitimlerin 

yanında yeni dostlukların kurulduğu kamptan 

katılımcılar hoş anılarla ayrıldı. 



KARABÜK TEMSİLCİLİĞİMİZ
GENÇLER İÇİN HİZMETE HAZIR
Temsilciliğimiz açılışında konuşan İsmail Emanet, “Bu 

kadar hızlı büyümemizin, gençliğimizin olduğu her 

alanda bulunmamızın bir sebebi var. Biz istiyoruz ki, bu 

ülkenin geleceğini, kaderini bu toprakların öz evlatları 

belirlesin. Bu inanç ve aşkla hiç durmadan, gece 

gündüz demeden bütün kardeşlerimizle gençliğimize 

hizmet etmek için uğraşıyoruz” ifadelerini kullandı.

KASTAMONU TEMSİLCİLİĞİMİZ 
VE KİTAP KAFEMİZ GENÇLERİ 
AĞIRLAMAYA HAZIR
Gençlere nezih mekânlar sunan vakfımızın 

Kastamonu il Temsilciliği ve kitap kafenin açılışı 

gerçekleşti. Yüksek İstişare Kurulu Üyemiz Bilal 

Erdoğan, arzularının Türkiye’nin değerleriyle 

yoğrulmuş, inancına, maneviyatına ve kökenlerine 

bağlı bir gençliğin yetişmesi olduğunu kaydetti.



DENİZLİ’DE GENÇLERE BAKAN 
ZEYBEKÇİ’DEN YENİ ANAYASA 
SÖYLEŞİSİ
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Denizli Temsilciliğimizde 

gençlerle yeni Anayasa üzerine bir söyleşi gerçekleştirdi.

16 Nisan’da yapılacak referandumda neden evet 

denileceğini farklı örnekler vererek izah eden Bakan 

Zeybekçi, gençlerle birlikte olmaktan duyduğu 

memnuniyeti dile getirdi.
CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ’Nİ
PROF. DR. BURHAN KUZU’DAN DİNLEDİK 
Eskişehir İl Temsilciliği’nde ‘’Her Yönü ile Cumhurbaşkanlığı 

Sistemi’’ adlı programın katılımcısı Milletvekili Prof. Dr. 

Burhan Kuzu, Hollanda’nın skandal hareketleriyle ilgili 

değerlendirmelerde de bulundu.

“Cumhurbaşkanlığı Sistemi benim 40 yıldır kafa 

yorduğum, 1977 yılında başlayıp, 2017 yılında bu 

noktaya getirdiğimiz bir model. Bu model Türkiye’yi 

sıçratacak” şeklinde konuştu.



TÜGVA KIRŞEHİR ÖĞRENCİLERİN 
HİZMETİNE AÇILDI 
Kırşehir’de kitap kafe, çalışma salonu ve eğitim 

konferansları gibi imkânların sunulduğu temsilcilik binamız 

ile yurdumuzun açılışı yapıldı. Kentte gençler, vakfımızın 

birçok imkânından faydalanabilecek.

RİZE’DE GENÇLER İÇİN
YENİ BİR MEKAN
Tüm şehirlere il temsilciliklerini bir bir atayan vakfımız, 

gençlere daha iyi hizmet verebilmek için temsilcilik 

binalarını hizmete açıyor. Rize’de açılan yerimizde 

gençler pek çok konferansa ve eğitim programlarına 

katılabilecek.



KOCAELİ TEMSİLCİLİĞİMİZ 
GENÇLERİN HİZMETİNDE
Gençlerin aradığı samimi ortamı sağlamak için 

temsilcilik binalarımıza her geçen gün bir yenisi 

ekleniyor. Kocaeli il temsilciliğimiz Adalet Bakanı Bekir 

Bozdağ’ın katıldığı törenle açıldı.

MANİSA TEMSİLCİLİĞİMİZİN
RESMİ AÇILIŞINI
GERÇEKLEŞTİRDİK
Yüksek İstişare Kurulu Üyemiz Bilal Erdoğan, TÜGVA 

Manisa’nın açılışını gerçekleştirdi. Yeni Türkiye’nin iyi 

yetişmiş, özgüveni yüksek, alanında uzman, milli 

ve manevi duygulara sahip gençler üzerinden 

oluşacağına inandıklarını ifade eden Başkan Emanet, 

yeni Türkiye’nin mimarlarının burada yetişeceğine 

inandıklarını bildirdi.



T3 TEKNOLOJİ TAKIMI ROBOTİK EĞİTİM 
KAPANIŞ TÖRENİ
T3 Teknoloji Takımı Robotik Eğitim kapanış töreninde icat 

çıkarmaktan çekinmeyen genç kardeşlerimizle bir araya 

geldik.

GENÇ TÜRKİYE KONGRESİ YALOVA 
ÇALIŞTAYI 350 LİSELİYLE 
GERÇEKLEŞTİ
Genç Türkiye Kongresi için tüm kentlerde 

liseler arası çalışmalar hızla devam ediyor. Lise 

Koordinatörlüğümüzce, genç nesillere yeni fikirler 

katmak adına hazırlanan, Genç Türkiye Kongresi 

Çalıştayı, alanında uzman katılımcıların sunumuyla 

gerçekleşti. Yalova’nın 20 lisesinden seçilmiş, 

toplamda 350 öğrencinin katılımıyla kapsamlı bir 

çalıştay düzenlendi.



İZNİK’TE TURNUVANIN ŞAMPİYONU 
İKİNCİ KEZ TÜGVA OLDU
İznik Kaymakamlığı tarafından düzenlenen 

turnuvalarda şampiyonluk kupa maçında bu 

senede vakfımızın İlçe Temsilciliği birinci oldu. 

Maçın ardından gerçekleşen kupa töreninde, 

turnuvanın birincisi olan vakfımızın temsilciliğine 

kupayı Kaymakam Ali Hamza Pehlivan verdi.

FİKİR, OLUŞ VE DİRİLİŞ BULUŞMASI
Vakfımızın Yükseköğrenim Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen 

Fikir, Oluş ve Diriliş Buluşması, değerli konuklar ve Türkiye’nin dört bir 

tarafından 1500 üniversiteli genç ile Ankara’da gerçekleşti.



TEKİRDAĞ TÜGVA TEMSİLCİLİĞİMİZ 
GENÇLERİ BEKLİYOR
Her geçen büyümeye devam eden vakfımızın 

Tekirdağ merkez ve Ergene ilçe temsilcilikleri açılışlarını 

gerçekleştiren İstişare Kurulu Üyemiz Bilal Erdoğan, 

geleceğimizin gençlerin elinde yükseleceğini ifade etti. 

TOKAT TEMSİLCİLİĞİMİZ
FAALİYETE BAŞLADI
Teşkilatlanmasına büyük bir hızla devam eden 

vakfımızın il temsilciliği gençlikle ilgili hizmetlerini 

daha iyi sunabilmek için Tokat’ta temsilcilik açılışını 

gerçekleştirdi.



ORTAKÖY’DE SABAH
NAMAZINDA BULUŞTUK
Ortaköy’de sabah namazı kılan öğrencilerimiz, İstanbul 

Boğazı’nda birlikte güneşin doğuşunu izledi. TÜGVA 

Arnavutköy ilçemizden ve İmam Hatip Liselerinden 40 

öğrenciyle Ortaköy Camii’nde sabah namazı kıldık. 

Ardından birlikte kahvaltı yaparak, boğazda yürüyüş yaptık.

MİLLİ ŞAİRİMİZ RAHMETLE 
ANILDI
İstiklal Marşı’nın kabulünün I96’ncı yılı nedeniyle 

Beyoğlu Temsilciliğimiz, milli şair Mehmet Akif 

Ersoy’u İstiklal Caddesi’ndeki evinin önünde 

düzenlenen törenle andı. Katılımcılar milli şairin 

hayatını kaybettiği Mısır Apartmanı’nın kapısına 

karanfiller bıraktı.  
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7 ŞAİR 7 ŞİİR FİNALİSTLERİ 
AÇIKLANDI
Türkiye Gençlik Vakfımızın Amasya İl Temsilciliği’nce 

düzenlenen “7 Şair, 7 Şiir” şiir okuma yarışması final 

programında liseli öğrenciler, ünlü eserleri ustalıkla 

sergiledi. Dereceye giren öğrencilere bisiklet hediye edildi.
nisan



Genç Türkiye Kongresi’nde bu sene liseli 

gençler Bilgi Kaynaklarının Sorgulanması, 

Çevre ve Doğa Bilinci, Doğruluk, Popüler 

Kültür, Bağımlılık, Toplumsal Rollerimiz, 

Yeni Anayasa ve Başkanlık sekiz konu 

hakkında bildirilerini okudu.

GENÇ TÜRKİYE KONGRESİ’NDE
SÖZ GENÇLERİN
Vakfımızın liseli gençler arasında, “Çok düşünmeye ve çok 

konuşmaya hazır mısınız?” diyerek, seviyeli tartışma kültürünü 

edinmeleri amacıyla düzenlediği Genç Türkiye Kongresi 

için 43 il 516 okulda sunum yapan 12 bin 564 öğrenci 

arasından seçilen 440 finalist İstanbul’a geldi.



TÜGVA İSTANBUL YENİ MEKANLARDA 
GENÇLERLE BULUŞACAK
Vakfımız İstanbul’da yeni mekânlar ve yeni çalışmalar 

eşliğinde gençlerle buluşmaya devam ediyor.

Nişancı Mehmet Paşa Medresesi restorasyon çalışmalarının 

ardından Fatih semtinde vakfımız çalışmalarının 

gerçekleşeceği ve içerisinde kitap kafenin bulunduğu 

yer olarak hizmet verecek. Aynı gün Bağcılar ve 

Küçükçekmece’de de mekânlarımızın açılışları yapıldı.

İZMİT İLÇE TEMSİLCİLİĞİMİZ 
TÖRENLE AÇILDI
İlçenin merkezi bir caddesinde açılan İzmit Temsilcilik 

binamızın resmi açılışı, ilçe protokolü ve gençler 

eşliğinde gerçekleşti.

nisan



‘OMBUDSMANLIK TARİHİ SERGİSİ’ 
ANKARA’DA AÇILDI
Ankara’da vakfımız ve Keçiören Belediyesi işbirliğiyle 

hazırlanan ‘Ombudsmanlık Tarihi Sergisi’ açıldı. 

Osmanlı dönemindeki ombudsmanlık belgelerinin 

ve fermanların yer aldığı sergi, 1 Mayıs´a kadar 

gezilebilecek.

nisan



DOWN SENDROMLU ÇOCUKLAR 
DOYASIYA EĞLENDİ
“Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü” etkinlikleri 

kapsamında Vakfımızın İl Temsilciliği Kadın ve Aile 

Koordinatörlüğü ve Down Sendromlular Derneği Tokat 

Şubesi ortaklaşa bir etkinlik düzenledi.

23 NİSAN’DA GÖKYÜZÜNÜ RENKLİ 
UÇURTMALAR SÜSLEDİ
Mardin ve Adana’da vakfımızın koordinesiyle ortaokul 

öğrencileri 23 Nisan Uçurtma Şenliği’nde buluştu. 

Uçurtma uçurmanın yanı sıra, ormanlık alanda fidan 

dikimi de gerçekleştirilen Midyat’ta İlçe Temsilcimiz

Zeki Çiçek, bu yıl ikincisini düzenledikleri etkinlikte

ilçede ormanlık ve yeşil alanın artması için de 

çalıştıklarını ifade etti.

nisan



KAHRAMANMARAŞ AÇILIŞIMIZDA 
KENTİN GENÇLERİYLE BULUŞTUK
Vakfımızın şık bir şekilde tasarlanan Kahramanmaraş 

Temsilciliği açılışı büyük katılımla gerçekleşti.  TÜGVA 

Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Emanet de gençliğe 

hizmet etme inancı ve aşkıyla Türkiye’nin her yerinde 

adım adım ilerlediklerini söyledi. 

BAKAN ALBAYRAK, ENERJİDE
BAĞIMSIZLIK İÇİN ATILACAK
ADIMLARI ANLATTI
Vakfımızın, TÜRGEV’in ve AK Parti Gençlik Kolları’nın ortaklaşa 

düzenlediği, ‘Genç Kürsü’ isimli panelde konuşan Enerji ve 

Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, enerjide dışa bağımlılığı 

sonlandırmak için ‘Milli Enerji ve Maden Politikası’ nı açıkladı. 

Program sırasında Albayrak, gençlerin yoğun ısrarı üzerine 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, “facetime” programı üzerinden 

görüntülü aradı. 

nisan



BİLAL ERDOĞAN, “GELECEĞE YATIRIM 
GENÇLERİMİZİN ÖNÜNÜ AÇARAK YAPILIR”
TÜGVA Sakarya Şubemizin açılışına katılan TÜGVA Yüksek İstişare 

Kurulu Üyemiz Bilal Erdoğan, geleceğe yatırımın gençlerin önünü 

açarak yapılacağını, onların verimli vakit geçirmesini istediklerini 

ifade etti.

Zonguldak bina açılışını da gerçekleştiren vakıf Başkanımız 

Emanet, daima hakkın tarafında duran sorumluluk sahibi gençler 

yetiştirmesi adına hayırlı olsun diyerek, açılışı gerçekleştirdi.

SİİRT’TE GENÇLER İÇİN YEPYENİ
BİR MEKAN
Siirt gençliği için hazırlanan mekânın açılışını vakfımızın 

Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Vakıf Başkanımız 

İsmail Emanet ve İşadamı Ethem Sancak

gerçekleştirdi.

nisan



VE PERDE AÇILDI
Türkiye çapında düzenlenen Genç Tiyatro Akademisi’nde 

dereceye giren oyun ve oyuncular belli oldu. İstanbul 

Yenikapı Gençlik Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu. En 

iyi oyun da burada sergilendi.

“SEN DE BİR ÖĞRENCİNİN ELİNDEN 
TUT”
Şemdinli’de vakfımıza üye liseli gençler düzenledikleri 

“Sen de bir öğrencinin elinden tut” kampanyası ile 

esnaf ve kurumlardan yardım topladı ve bir köy 

ilkokuluna yardım etti.

nisan



ŞANLIURFA İL TEMSİLCİLİĞİMİZİN 
RESMİ AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRDİK
Vakfımızın Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan 

ve Vakıf Başkanımız İsmail Emanet, Şanlıurfa şehir 

merkezinde, gençlerin hem seminerlere katılabileceği 

hem de derslerini çalışabileceği il temsilciliğimizin açılışını 

gerçekleştirdi. 

KAYSERİ’DE GENÇ HUKUKÇULAR 
AKADEMİDE BULUŞUYOR
Hukuk Akademisi ile hukuk alanında eğitim alan 

üniversite öğrencileri alanlarıyla ilgili branşlaşma imkânı 

elde edip, meslekle ilgili ayrıntılı bilgi sahibi olabilecekler. 

Anayasa Hukuku, tıbbi uygulama hataları

bakımından Tıp Hukuku ve İslam Hukuku olmak

üzere 3 alanda dersler düzenlenmiştir.

nisan



FARKINDAYSANIZ FARKINDAYIZ
Nisan ayının ‘Otizm Farkındalık Ayı’ olması dolayısıyla Türkiye Gençlik 

Vakfımızın işbirliğiyle Bolu Kent Meydanı’nda “Farkındaysanız 

Farkındayız” isimli geniş katılımlı bir etkinlik düzenlendi.

TV PROGRAMCISI BEKİR DEVELİ’DEN
GTÜ’DE SÖYLEŞİ
TV kanallarında yaptığı programlarla büyük beğeni toplayan Televizyon 

Programcısı Bekir Develi, Gebze Teknik Üniversitesi’nde (GTÜ) vakfımızın 

düzenlediği söyleşide öğrencilerle buluştu. Öğrencilere hayallerinin 

peşinden cesaretle gitmelerini öneren Develi, başaramamanın değil, 

denememiş olmanın yanlış olduğunu belirtti.

Kitabın Ortasından 
Memleket Hikâyeleri
Ayrıca vakfımızın ve 

Gebze Belediyesi’nin 

işbirliğiyle Bekir Develi 

ve Gazeteci Erem 

Şentürk’ün katılımıyla 

“Kitabın Ortasından 

Memleket Hikâyeleri” 

isimli bir söyleşi de 

gerçekleştirildi.



05
mayıs



KARİKATÜRSEVERLER 
BU LİMANDA BULUŞTU
Geleceğe katma değerli izler 

bırakmak isteyen ve de bu sanata 

ilgi duyan gençleri buluşturan 

İstanbul Karikatür Festivali’nde, 

yarışmada dereceye giren eserler 

ödüllendirilirken; atölye, sergi 

ve söyleşilerle karikatür sanatına 

dair herşey ele alındı. Ünlü 

karikatüristlerle söyleşilerin yanı sıra 

geçmişten günümüze karikatür 

sergisi açıldı.



GENÇ DİPLOMAT 
ADAYLARINI 
YETİŞTİRİYORUZ
Genç Diplomat Akademi’yi 

başarıyla tamamlayan 

57 gence sertifikaları, 

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 

ziyaretinde verildi.

Günümüz diplomatlık mesleği 

hakkında gençlerin hazırlandığı 

ve de bu alana ilgi duyan 

gençlerin uzman akademisyen, 

büyükelçi ve siyasetçilerle 

buluştuğu akademide, 9 hafta 

süren eğitim sona erdi.



GENÇLİG - 
YARDIMSEVERLİG’TE 
CENTİLMENLİĞE 
OYNADIK
Gençlig-Yardımseverlig 

Liselerarası Futbol Turnuvası’nda 

diğer tüm futbol maçlarından 

farklı bir şey yaptık ve 

centilmenliğe oynadık. Atılan her 

gol ve centilmence davranış için 

Kızılay’a 5 TL bağışta bulunduk.

Atılan goller Kızılay’ın 81 il 81 

Anaokulu projesine destek oldu. 

Birinci takıma bisiklet hediye ettik.



GENÇLİĞİN VERİMLİ 
GEÇİRİLMESİNİN HASADI BAŞARIDIR
“İşin Ehlinden” buluşmalarımız kapsamında 

Adana’da Yönetim Danışmanı ve Endüstri Yüksek 

Mühendisi Sadullah Kısacık, başarılı yöneticilik 

hakkında sunum yaptı. Kısacık, gençlere “Sonucunu 

değiştiremeyeceğiniz hiçbir şeye zaman 

harcamayın. Kendinizi sürekli geliştirin ve yenileyin” 

tavsiyesinde bulundu.

mayıs



GENÇ ANNELER, HUZUREVİNİ
ZİYARET ETTİ 
Vakfımızın Çankırı İl Temsilciliği huzurevinde kalan 

annelere özel bir sürpriz hazırladı.

Kadın ve Aile Koordinatörlüğümüz, anneler günü 

münasebetiyle Çankırı İsmail Özdemir Huzurevi’ndeki 

yaşlıları ziyaret ederek, annelere Yasin-i Şerif dağıttı. 

Her bir anneyle tek tek ilgilenen gençler, huzurevindeki 

annelerle beraber Kur’an Tilaveti, Yasin-i Şerif ve birçok 

dua okuyarak, onlarla vakit geçirdi.

KENTİN EN GENÇ VE EN YAŞLI 
ANNELERİYLE BİRARAYA GELDİK
Vakfımızın Elazığ Temsilciliği, anneler gününü 

unutmayarak, kentin en yaşlı ve en genç annelerini 

ziyaret etti. Vakfımızın İl Kadın ve Aile Koordinatörü 

Emel Pirinççi , bu özel günde annelik duygusunu yeni 

tadan anneleri ve biz gençlerin sahip çıkması gereken 

huzurevindeki anneleri ziyaret ederek, annelerden saygı 

ve hürmetin hiçbir zaman eksik edilmemesine dikkat 

çekti.

mayıs



AMASYA’DA “7 ŞAİR 7 ŞİİR” VE “ÇİZİMLERLE 
40 HADİS” KATILIMCILARI BEĞENİ TOPLADI
Vakfımızın Amasya İl Temsilciliği düzenlemiş olduğu programla 

7 şair 7 şiir yarışması ile Çizimlerle 40 Hadis Yarışması’nda ilde 

dereceye giren ortaokul öğrencilerini ödüllendirdi. Ünlü şairlerin 

eserlerini başarıyla okuyan öğrencilerin performansları beğeni 

topladı.

TÜM DÜNYA KÖR OLSAYDI
Kocaeli Temsilciliğimiz ve Hürgör Görme Engelliler Spor 

Kulübü işbirliğiyle İl Müftülüğünde, ‘Tüm Dünya Kör 

Olsaydı’ adlı bir farkındalık etkinliği düzenlendi. Karanlık bir 

odaya kurulan parkurda vatandaşlar, görme engellilerin 

sıkıntılarını deneyimledi.

mayıs



ÜNİVERSİTELİ HANIM GÖNÜLLÜLERİMİZ 
EĞİTİM KAMPINDA BULUŞTU
Vakfımızın Yükseköğrenim Koordinatörlüğü tarafından 

organize edilen teşkilat içi eğitim kamplarımızı 43 ilimizde 

görevli yükseköğretim hanım koordinatörleri ve üniversite 

temsilciliklerimizin katılımıyla gerçekleştirdik.

ZAMANI KURAN KADINLAR
Niğde temsilciliğimizde Gazeteci Yazar Sibel Eraslan’ın sunumuyla 

Zamanı Kuran Kadınlar konulu söyleşiye ilgi bir hayli yoğun oldu.

mayıs



FARKLI COĞRAFYALAR
AYNI SAHNEDE BULUŞTU
10. Uluslararası Öğrenci Buluşmaları etkinliğinin Yalova’da 

bu sene ikincisi düzenlenen programında, yurtdışından 

gelen öğrenciler ülkelerine dair sunum yaptı.   

Türkiye Gençlik Vakfı İl Temsilcimiz Muhammed Edib 

Özyılmaz da “TÜGVA ailesi olarak kardeşlerimizin yanında 

olmaya çalışıyoruz. Bugün tanış olma zamanıdır, 

gönüller arası köprü kurma zamanıdır” ifadelerini

kullandı.

mayıs



ÇİZGİ İZLEYEN KATEGORİSİNDE 
TEKNOLOJİ TAKIMIMIZ FİNAL 
TURUNA YÜKSELDİ
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi bünyesinde 

yapılan“2. Yıldırım Yarışları”nda çizgi izleyen 

robot kategorisinde 2 robotumuz final turuna 

yükseldi. Aynı takımımız yakın zamanda da Okan 

Üniversitesi’nin düzenlediği Robokan Yarışması’nda 

Mekatronik Özel Ödülü almaya layık görüldü.

TEKNOLOJİ TAKIMIMIZDAN
BAŞARI HİKAYESİ
İEEE Koç Üniversitesi’nin düzenlediği ve dünyada aynı anda 

yapılan NASA Space App Challenge yarışmasında üniversite 

statüsünde birinci olan tek ortaokul öğrencisi TÜGVA Teknoloji 

Takımı’ndan Yağız Efe Karadayı oldu. Karadayı, daha önce 

TÜGVA Robotik Eğitim Kursu’nda kodlama, dream, stem, 

premium ve arduino eğitimleri almıştı.



TÜGVA HATIRA ORMANI OLUŞTURDUK
Vakfımızın Trabzon İl Temsilciliği, kentin ormanlık 

alanlarına katkıda bulunmak amacıyla TÜGVA Hatıra 

Ormanı oluşturdu. Gönüllülerimiz 70 fidanın dikimini 

bizzat yaptı. Doğaya ve yeşile dair farkındalık oluşturulan 

etkinlikte, katılımcılar eğlenceli vakit geçirdi.  

RENKLİ İPLİK PERUKLAR TEDAVİ 
GÖREN ÇOCUKLARI GÜLÜMSETTİ
Vakfımızın gönüllü gençleri, Gaziantep Üniversitesi 

onkoloji bölümünde tedavi gören çocuklara renkli 

ipliklerle hazırladıkları perukları hediye ederek, onlarla 

oyun oynadı.

mayıs



İMAM HATİP OKULLARI KÜLTÜR VE SANAT 
BULUŞMASI’NIN İLKİNİ YAPTIK
Kayseri İl Temsilciliğimiz ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 

düzenlenen ‘İmam Hatip Okulları Kültür, Sanat ve Kariyer Gecesi Prof. 

Dr. Mehmet Emin Ay’ın katılımıyla gerçekleşti.

KİTAP FUARINDA
TİYATRO SÖYLEŞİSİ
9. Kocaeli Kitap Fuarı’nda vakfımızın düzenlediği 

Sanat ve Gençlik konulu söyleşide, tiyatro 

ve tiyatro sanatına bakış açısı konuşuldu. 

Tiyatrocu Osman Doğan ve Ayşe Şahinboy 

Doğan’ın konuk olduğu söyleşiye, Kocaeli İl 

Temsilcimiz Yusuf Yazıcı ve çok sayıda öğrenci 

katıldı.



06
haziran



TÜGVA YAZIP, 8765’E GÖNDEREREK 
5 TL BAĞIŞ YAPABİLİRSİNİZ
2017 yılı Haziran ayı itibariyle SMS ile de vakfımıza 

burs bağışları almaktayız. TÜGVA yazıp, 8765’e 

göndererek, Türkiye’nin gençliğine 5 TL ile destek 

olabilirsiniz.



KARDEŞLİK 
İFTARIMIZDA TÜGVA 
AİLESİ OLARAK AYNI 
SOFRADA BULUŞTUK
Allah-ü Teala’nın Müslümanlara 

bahşettiği mübarek Ramazan 

ayında büyük TÜGVA ailesi 

olarak geleneksel iftarımızda 

aynı sofrada buluştuk. Vakıf 

Başkanı İsmail Emanet, 

Ramazan’ın gençler için 

Müslüman bir yaşayış 

çerçevesinde bu medeniyetin 

mihmandarı olan gençlerin 

daha çok çalışıp, insana, 

zamana anlam katması 

gerektiğini ifade etti.



IHLAMURALTI SOHBETLERİNİ 
BAŞLADIĞIMIZ YERDE TAMAMLADIK
Bir TÜGVA Konya klasiği olan Riyâzu’s Sâlihîn 

sohbetlerinin sonuncusunu 4 yıl önce başladığımız 

yerde tamamladık.



“İŞİN EHLİNDEN”DE HİTABETİN 
İNCE NOKTALARI KONUŞULDU
Türkiye Gençlik Vakfı Antalya İl Temsilciliğimiz, ‘İşin 

Ehlinden’ eğitim programlarının ilkine ‘Etkili İletişim ve 

Hitabet’ konferansı ile başladı.

ASAT Genel Müdürlüğü’nde Akdeniz Üniversitesi Öğretim 

Üyesi Yrd. Doç. Dr. İsmail Ayşad Güdekli’, konuşmanın 

ezber yapmadan, doğal olmasının öneminden 

bahsetti. İletişim kurulan kişi ve kişilerle göz teması 

kurulması ve beden dili hakkında da bilgi verdi.

MATEMATİK OLİMPİYATLARINDA 
KIYASIYA YARIŞTILAR
Kayseri’de düzenlenen ortaokul imam hatip okulları 

arası Matematik Olimpiyatları’na 40’a yakın okul ile 

500 kadar öğrenci katıldı.

haziran
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TÜGVA LİSE
DOĞA KAMPI
Türkiye Gençlik Vakfı’nın 

düzenlemiş olduğu içerisinde 

17 farklı sportif aktivitenin 

yapılabildiği TÜGVA Doğa 

Kampı’nda binlerce öğrenci 

kamp deneyimi yaşadı. Lise 

öğrencileri için düzenlenen 

kampa, İstanbul’dan 

başvuran öğrenciler 

Keşan’daki kamp alanında 

yerlerini aldı.





YAZIN NE YAPTIN 
SORUSUNA EN GÜZEL 
CEVABI TÜGVALILAR 
VERECEK
Bu sene 25 bin ortaokul 

öğrencisi TÜGVA yaz okullarında 

buluştu. 4 hafta süren eğitim 

süresince öğrenciler, uzun sıcak 

yaz günlerini güzel bir arkadaşlık 

ortamında eğitimsel ve sportif 

aktiviteler eşliğinde verimli bir 

şekilde geçirdi.





ÇİZİMLERLE 40 HADİS YARIŞMAMIZIN 
TÜRKİYE FİNALİ İLE İSTANBUL YAZ OKULU 
KAPANIŞ TÖRENİNİ COŞKUYLA YAPTIK
Ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen Çizimlerle 40 Hadis 

Yarışması kapsamında yüzlerce eser değerlendirildi. İllerde 

dereceye giren eserler ödüllendirilirken, yarışmanın Türkiye 

finali İstanbul’da, kentteki ortaokul yaz okulları kapanış töreni ile 

aynı anda yapıldı. 4 hafta süren yaz okullarında İstanbul’un 39 

ilçesinde 42 okulda 10 bin öğrenciye eğitim verildi. 

temmuz



DÜNYA BİZİ
BÖYLE BİLSİN
Milletimizin yazdığı son büyük 

destan olan 15 Temmuz’da 

bir önceki sene olduğu 

gibi, tüm yurtta Türkiye’nin 

gençliği olarak, meydanlarda 

yerimizi aldık. Anma törenleri 

süresince onurlu bir ülkenin 

evladı olmanın coşkusu ve 

şehitlerimizin hüznünü hissettik. 



15 TEMMUZ RUHU TUVALE YANSIDI
Antalya’nın Kepez İlçesi’nde “15 Temmuz Ruhu” konulu ulusal 

resim yarışmasında dereceye giren eserler sergilenerek, 

dereceye giren eser sahipleri ödüllendirildi.

GENÇLER BALIBEY İLE EĞİTİMİ 
KONUŞTU
Vakfımızın Kocaeli İli Başiskele Temsilciliği, TBMM Baş 

Müşaviri ve Eğitimci Ahmet Balıbey’in katılımıyla keyifli bir 

söyleşi gerçekleştirdi.

temmuz



STK’LAR EL ELE VERİP KUDÜS’E 
ÖZGÜRLÜK İÇİN BULUŞTU
Yurt genelinde gönüllülerimiz Cuma namazı sonrası 

Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa’nın İsrail tarafından 

ibadete kapatılmasına tepki gösterdi.

Vakıf Başkanımız İsmail Emanet, Bakara Suresi’nin 

114’üncü ayetini hatırlatarak, “Allah’ın mescitlerinde onun 

adının anılmasını engelleyenler ve oraların yıkılmasına 

uğraşan kimselerden daha zalim kim vardır?”

KUDÜS ÖZGÜR OLANA DEK SES VER
İsrail’in Mescid-i Aksa’ya yönelik ihlalleri Fatih’te, 

İstanbul TÜGVA’nın da yer aldığı çok sayıda sivil 

toplum kuruluşunun katılımıyla protesto edildi.

temmuz



HANIMLAR FİLOGRAFİ SANATINI 
YENİDEN CANLANDIRIYOR
Vakfımızın Yalova Temsilciliği’nde günümüzde 

pek bilinmeyen el sanatlarından biri olan 

filografi (çivi sanatı) kursu açıldı.

MANİSA TEMSİLCİLİĞİMİZDE 
MİNİKLERE TAÇ GİYME TÖRENİ
Vakfımızın Manisa İl Temsilciliği, 4-6 yaş arasındaki 

çocuklar için Osmanlı’da çocukların okula başlama çağı 

geldiğinde tertip edilen ‘Bed-i Besmele’ töreni düzenledi.

temmuz
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TÜGVA 
YÜKSEKÖĞRENİM
ERKEK ÖĞRENCİ
YURTLARI
ARADIĞIN YAŞAM 
KÜLTÜRÜ BURADA
Türkiye’nin 38 ilinde 53 yurt 

ile gençlerin yükseköğrenim 

süreleri boyunca yanında olan 

TÜGVA Erkek Öğrenci Yurtları, 

öğrencilerin yurt hayatına 

uyum sağlarken, gençlere 

kazandırdığı özelliklere 

odaklanan bir yaşam kültürüne 

sahiptir.



TÜGVA BÖLGE 
UZMANI YETİŞTİRME 
PROGRAMI 
“Bölge Uzmanı Yetiştirme 

Programı” yurt dışı saha 

çalışmalarında uzmanlaşmak 

üzere; Çin, Rusya, Hindistan 

ve Ortadoğu ülkeleri 

hakkında söz sahibi adaylar 

yetiştiriyoruz.



HAZIRLIK SINIFI 
SINAVLARI İÇİN 
ÜCRETSİZ İNGİLİZCE 
KURSU
Üniversiteyi yeni kazanıp, hazırlık 

sınıfını sınavla geçmek isteyen 

öğrenciler için düzenlediğimiz 

Prep for Prep dersleri ile destek 

oluyor.



ARTVİN TEMSİLCİLİĞİMİZ
GENÇLER İÇİN HAZIR
Türkiye’nin dört bir yanında gençlere ulaşabilmek adına 

çalışmalarını ara vermeden sürdüren vakfımızın Artvin’de 

çalışmalarını daha etkin sürdürebileceği yepyeni bir merkezi 

hizmete açıldı.

BALIKESİR’DE GENÇLERİN YENİ 
BULUŞMA NOKTASI
Balıkesir gençliğinin vaktini dolu dolu geçirebileceği, il 

merkezinde yer alan yeni mekânımızın açılışı, Mütevelli 

Heyeti Üyemiz Bilal Erdoğan ve Vakıf Başkanımız

İsmail Emanet’in katılımıyla yapıldı.

ağustos



AKSİYON AKADEMİDE KATILIMCILAR 
HEM RUHEN HEM BEDENEN GELİŞTİ
Vakfımızın organize ettiği sorumluluk sahibi, özgüveni 

yüksek, manevi değerlerin bilincinde bir gençlik için 

üniversite öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen seminer 

ve sportif aktivitelerden oluşan Aksiyon Akademi’de 

katılımcılar hem ruhen hem de fiziksel olarak kendilerini 

geliştirdi.

HASTANELER MASAL BAHÇESİ 
OLUYOR
Çocukların hayallerindeki masal kahramanlarını 

gerçeğe dönüştürerek, onların güzel bir gün 

geçirmeleri amaçlanan çalışmayla 7 cüceler tiyatro 

grubu ve gençler hastaneleri ziyaret etti.

ağustos



ÜNLÜ YÖNETMEN UÇAKAN İLE
SİNEMA SÖYLEŞİSİ
Ünlü Yönetmen Mesut Uçakan, Bursa İl Temsilciliğimizde 

sinemanın geçmişten günümüze toplumumuza yansımasını 

ele aldığı bir söyleşi gerçekleştirdi.

“Sinema artık sadece kapalı salonlarda oynayan bir filmden 

ibaret değil. Dolayısıyla televizyonda izlediğiniz her şey 

sinemanın bir parçasıdır” şeklinde konuştu.

ORHAN OSMANOĞLU
GENÇLERLE BULUŞTU
Osmanlı İmparatorluğu padişahlarından 2. 

Abdülhamid’in dördüncü kuşaktan torunu Orhan 

Osmanoğlu vakfımızın Manisa Temsilciliğinde dil ve 

kültürün ehemmiyetini vurgulayarak, ecdada ve onun 

eserlerine sahip çıkmanın gereğine işaret etti.

ağustos
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KAMP TÜGVA İLE 
YAPILIR
Öğrencilerin öz yaşam 

becerilerini geliştireceği kamp 

deneyimi, her gencin öz yaşam 

öyküsünün önemli bir parçasıdır. 

Aileden ayrı kalınarak, sorumluluk 

alınması, özgüven ve fiziksel 

gelişimin bir arada yaşandığı bu 

yaşlar için kamp ve yaz okulu 

deneyiminin anlamı büyüktür. 

Bu sene ülkemizin farklı illerinden 

gelen 10.598 liseli 27 ilde 8 farklı 

kamp alanında TÜGVA ile harika 

bir deneyim yaşadı. 



ÖZÇEKİM, GENÇLİĞİN 
BAĞLANTI NOKTASI
Türkiye’nin en etkileşimli, en özgün 

dergisi olarak yola çıkan, raflarda 

ve içerik platformu şeklinde 

yerini alan ÖZÇEKİM artık yanı 

başınızda.



DERECEYE GİREN 
ÖĞRENCİLERE
YURT BURSU
Vakfımız tarafından üniversite sınavında 

ilk 20 bine girerek, TÜGVA Erkek Öğrenci 

Yurtlarına başvuran öğrencilere yurt bursu 

ile destek oluyoruz.

Başarılı öğrencileri ödüllendiren vakfımız, 

onlara eğitim hayatında da destek olarak, 

Türkiye sıralamasında 1 – 1000 arasında 

olan öğrencilere %100 burs, 1.001 – 5.000 

arasında olan öğrencilere %75 burs,

5.001 – 10.000 arasında olan öğrencilere 

yüzde %50 ve 10.001 – 20.000 

arasında olan öğrencilere ise %25 burs 

sağlanmaktadır.



YENİ MEDYA
EĞİTMEN EĞİTİMİ
Üretim ve pazarlama başta 

olmak üzere neredeyse tüm 

ekonomik aktivitelerin arkasında 

yeni medyanın hayatımızın 

her alanına dokunan gücü 

görülmektedir. Bu yeni 

düzende değişimin aktörlerine 

yani gençlere yönelik, yeni 

medya eğitmen eğitimimizi 

gerçekleştirdik. 



ARAKAN’A SAHİP ÇIK
Myanmar ordusunun ve hükümetinin Arakanlı Müslümanlara 

(Rohingya) yönelik katliamları tüm dünyada çeşitli 

başkentlerde protesto edilmeye devam ediliyor. Vakfımızca 

da tüm illerde basın açıklaması yapılarak, buna bir son 

verilmesi istendi.

AHMET CEVDET PAŞA HUKUK 
KAMPI İLE ÖĞRENCİLER ÖNEMLİ 
HUKUKÇULARLA BULUŞTU
Sakarya İl Temsilciliğimizin bu yıl ikincisini düzenlediği 

Ahmet Cevdet Paşa Hukuk Kampı, alanında öne çıkmış 

katılımcılar ve 65 hukuk fakültesi öğrencisinin katılımıyla 

tamamlandı. Alanında öne çıkmış pek çok

hukukçu sunum yaptı. Atölye çalışmalarıyla da

olaylar hukuki açıdan değerlendirdi.

eylül



GÖNÜLLÜLERİMİZDEN ÖRNEK DAVRANIŞ
Şanlıurfa’nın Siverek İlçesi’nde gönüllülerimiz güzel bir 

uygulamaya imza atarak Yücelen İlkokulu’nda 4 sınıfın 

masalarını onarıp, tadilat yaparak, öğrencilerin okula 

ilgisini artırmak istedi.

MİDYAT YAZ OKULUMUZDA
SON DERSİ TAMAMLADIK
Mardin’in Midyat İlçesi’nde vakfımızın ve İlçe Halk 

Eğitim Merkezi’nin işbirliğiyle açılan yaz kurslarımızı 

tamamlayan 111 kişiye sertifikaları verildi.

eylül



DÜNYA BARIŞINA KATKIDA BULUNACAK 
GELECEĞİN DİPLOMATLARI BU PROGRAMDA
Katılımcılar, jeopolitik, arabuluculuk, güvenlik, uluslararası 

ilişkilerin psikolojik boyutu gibi derslerin yanında çatışma ve 

kriz bölgeleri ile ilgili simülasyonlar yaparak alternatif barış 

modelleri üzerinde çalışıyor. Sivil toplum kuruluşlarının barış 

inşasındaki rolü üzerine araştırmalar yapan katılımcılar, 

dünyadaki kriz bölgeleri ile ilgili de raporlar hazırlıyor.

GENÇLER GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİYLE 
İŞYERİ AÇABİLECEK
Yeni istihdam alanları oluşturmak ve genç girişimcilerin 

kendi işyerlerini açmalarını teşvik etmek amacıyla TÜGVA 

Çankırı’nın desteğiyle başlatılan uygulamalı girişimcilik 

eğitimleri sonunda 30 kişi, işyeri açmak için KOSGEB 

desteğine başvurabilecek.

eylül



TÜGVA İSTANBUL ÜNİVERSİTELER 
AÇILIŞ KAMPI GERÇEKLEŞTİ
TÜGVA İstanbul Yükseköğrenim Koordinatörlüğü’nün 

organizesiyle medeniyetimizi yeniden inşa ve ihya 

edecek nesilleri yetiştirmeyi amaçlayan üniversiteliler 

açılış kampı gerçekleşti.

YÜKSEKÖĞRENİM TEMSİLCİLERİMİZ 
İSTİŞARE KAMPINDA BULUŞTU
Ülkemizin 70 ilindeki yükseköğrenim 

koordinatörlerimizle İstanbul’da gerçekleştirdiğimiz 

istişare kampımızda; idealist, aydınlık yarınların mimari 

olacak gençler olarak bir araya geldik. 

eylül



ANKARA MEDYA AKADEMİSİ
Yeni nesil gazetecilik eğitimlerinin verileceği Medya 

Akademisi’nde alanında uzman, medyada aktif olarak 

çalışan deneyimli gazeteciler ve basın danışmaları 

tarafından Haber Yazım ve Teknikleri, Sosyal Medya 

Uzmanlığı, Foto Muhabirliği/Haber Fotoğrafı Çekim 

Teknikleri, Basın Danışmalığı ve İletişim Teknikleri, İnternet ve 

Televizyon Haberciliği dersleri verildi.

SENARİST OLMAK
İSTEYENLERE FIRSAT
İstanbul Temsilciliğimiz tarafından düzenlenen TÜGVA 

Senaryo Atölyesi, senaryo ya da hikâye yazmaya yetenekli 

öğrencilere özel bir eğitim projesidir. Öğrencilerini teorik 

bilgilerle desteklerken, bir yandan da atölye çalışmalarıyla 

pratik kazandırmak projenin ana amacıdır.

eylül
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GENÇ YÖNETİCİ OKULU 
İLE İŞ HAYATINDA 
ÖNDE OLUN
Üniversite son sınıf ve iş hayatına 

henüz başlamış olanların 

katılımıyla gerçekleşen Genç 

Yönetici Okulu programına iş 

dünyasından gerçek örneklerle 

kurumları başarılı ve başarısız 

yapan faktörlere yakından 

bakıldı.



LİSELİ ÖĞRENCİLERİN YÜKSEK 
İRTİFA BALONU UZAYI GÖRÜNTÜLEDİ
Kayseri İl Temsilciliğimizin düzenlediği ‘Ben de 

Yaparım’ çalışması kapsamında Yüksek İrtifa 

Görüntüleme Sistemi Projesinin ikincisi de başarıyla 

tamamlandı. 5 liseden 20 öğrenci, proje 

kapsamında aldıkları eğitimin ardından Talas 

İlçesi’nde bulunan Paraşüt İniş Pisti’nde balonu 

havalandırdı.



”GELECEĞİNİ KENDİ TAYİN
EDEN BİR GENÇLİK LAZIM”
Ankara İl Temsilciliği binamız hizmete açıldı. Ankara’da 

temsilcilik binası açılışında konuşan TÜGVA Yüksek İstişare 

Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, “Kendi geleceğini kendi tayin 

edebilen, bilimin, teknolojinin geldiği nokta nereyse orayı 

çok iyi bilen bir gençlik ideali peşindeyiz” dedi. 

KENTLERDE YENİ MEKANLARLA SENİNLEYİZ
Ülkemizin dört bir yanında tüm gençlere vakfımızın imkânlarını eşit 

olarak sunmaya devam ediyoruz. Diyarbakır, Giresun, Ordu ve 

Bolu’da kurulan yeni temsilcilik binalarımızla birçok gence ulaşıyoruz.

Vakıf Başkanımız İsmail Emanet, “İnanıyoruz ki açtığımız bu temsilcilik 

binaları ile beraber burada ektiğimiz tohumlar yarın yeşerecek 

ve başta bu kentlerin, sonra Türkiye’nin sonra dünyanın çehresini 

yeniden değiştirecek” diye konuştu.

ekim



MÜHENDİSLİK ÖĞRENCİLERİNE
NÜKLEER ENERJİ SUNUMU
İstanbul İl Temsilciliğimiz tarafından düzenlenen söyleşide 

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Enerji Proje 

Uygulama Dairesinden bir yetkili mühendislik öğrencilerine 

Türkiye’de Nükleer Enerji çalışmaları hakkında bilgi verildi.

ÖĞRENCİLER KENDİ MOBİL 
UYGULAMALARINI OLUŞTURABİLECEK
Son dönemin en önemli dijital gelişmelerinden biri 

olan yazılım konusunda meraklı öğrenciler için Manisa 

Temsilciliğimizde mobil programlama eğitimleri 

düzenledik. Bu eğitim sonunda öğrenciler, android 

cihazlar için uygulama geliştirebilecek teknik

bilgi ve kodlama pratiğine sahip oldu.
ekim
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TÜGVA HATIRA ORMANI

GENÇLİĞİMİZE İNANIYOR,
DOĞAYI SEVİYORUZ
İstanbul’da şehre yakın 12 bin metrekarelik bir 

araziyi yeniden ormana kazandırmak amacıyla 2 

bin fidanı Vakıf Başkanımız İsmail Emanet, yönetim 

kurulu ve ortaokul öğrencilerimizle birlikte diktik.



TÜGVA HEZARFEN 
OKULU İLE 
HAYALLERİNE
KANAT AÇ
Havacılığa ilgi duyan ve 

pilot olmak isteyen lise ve 

ortaokul öğrencileri için 

düzenlediğimiz Hezarfen Okulu, 

gençleri hayallerine ulaştıracak 

yolu gösterdi. Her ay İstanbul’un 

bir ilçesinde düzenlenen 

derslerde ve simülatör 

eğitimlerinde başarılı ve istekli 

olan öğrenciler, gerçek uçuş 

deneyimi de yaşadı.



OSMANLI TÜRKÇESİ
EĞİTİMLERİNE BAŞLADIK
Denizli ve Nevşehir Temsilciliğimizde üyelerimizin 

talepleri doğrultusunda Osmanlı Türkçesi dersleri 

düzenledik.



İNSANIMIZ VE TÜRKİYE’NİN 
VİZYONUNDA GENÇLERİN 
SORUMLULUKLARI
Gaziantep Temsilciliğimiz tarafından kente davet 

edilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanı Taner 

Yıldız, Gaziantep Üniversitesi’nde “İnsanımız ve 

Türkiye’nin Vizyonu” konulu bir konferans vererek, 

“Türkiye’nin vizyonunu ancak Türkiye’nin gücüne 

inananlar değiştirebilir” dedi.

GEBZE’DE PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 
KONUŞULDU
TRT’nin ilgiyle izlenen dizilerinden Payitaht 

Abdulhamid’in senaristi Uğur Uzunok, oyuncular 

Bahadır Yenişehirlioğlu ve Ali Nuri Türkoğlu ile Sultan 

Abdülhamid’in son kuşak torunlarından Orhan 

Osmanoğlu Gebze’de sevenleriyle

bir araya geldi. 

kasım



DEĞERLER ATÖLYESİ İLE DERS 
DIŞINDA DA AKTİF BİR GENÇLİK
Mersin’de üniversite gönüllülerimizin oluşturduğu Değerler 

Atölyesi çalışmamızla medya, tarih, sivil toplum ve kişisel 

gelişim alanında öne çıkmış değerli konuklarla ilgi çekici 

söyleşiler gerçekleştirdik.

“KENDİNİ KEŞFET GELECEĞİ İNŞA ET”
Manisa İl Temsilciliğimizin gönüllü gençleri tarafından 

hazırlanan, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 

“Gençlik Projelerini Destekleme Programı” ile 

desteklenmeye hak kazanan “Kendini Keşfet Geleceği 

İnşa Et” projesi uygulamaya konuldu.

kasım



ASKERE ÖĞRENCİLERDEN MEKTUP, 
“GURURUMUZSUNUZ”
Rize il temsilciliğimizin güney sınırında görev yapan askerlere 

moral vermek amacıyla düzenlediği çalışma kapsamında 

300 ortaokul öğrencisi askerlere mektup yazarak, “Siz bizim 

gururumuzsunuz” dediler.

SİVEREK VE SİLOPİ’DE KİTAP 
KAFEMİZ ÖĞRENCİLER İÇİN HAZIR
Şanlıurfa’nın Siverek İlçesi ile Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde 

vakfımızın hemen tüm illerde bulunan kitap kafesi 

burada da aynı konsept ile açılarak, bölge

gençlerinin hizmetine sunuldu.

kasım



ÖĞRENCİ ŞEHRİ OLARAK BİLİNEN 
ESKİŞEHİR’DE TEMSİLCİLİĞİMİZ HAZIR
Vakfımızın il temsilcilik binası öğrenci şehri olarak bilinen 

Eskişehir’de hizmete açıldı.

Vakıf Başkanımız İsmail Emanet, “Vakfımız şu an 81 ilde, 

259 ilçede var. Üniversiteden çalışan gençliğe kadar 

gençlerimizin olduğu her yerde, onların yanında ve 

destekçisiyiz” şeklinde konuştu. 

OSMANİYE İL TEMSİLCİLİĞİMİZ 
SİZLER İÇİN HAZIR
Osmaniye Temsilciliğimizin açılışı geniş bir katılımla 

gerçekleşti. İl Temsilcisi Talha Akif Gürbüz, bir yıldır 

vakfımızın tanıtımı ve de çalışmaları için emek 

verdikleri il temsilciliğinin kente açılmasından 

duyduğu memnuniyeti ifade etti.  

kasım



YENİ NESİLDEN BEKLENTİLER 
ÜZERİNE KONUŞULDU
Şanlıurfa Temsilciliğimizin gelenekselleşen Kardeşlik 

Halkası buluşmasına Büyükşehir Belediye Bakanı Başkan 

Nihat Çiftçi katıldı.

KEMAN DERSLERİ BAŞLADI
Öğrenci ve velilerden gelen talep üzerine İstanbul 

Kağıthane vakıf temsilciliğimizde başlattığımız

keman dersleri ilgiyle takip edildi.

kasım



SABAH NAMAZINDA İZNİK’TE BULUŞTUK
Vakfımızın gençleri sabah namazına teşvik etmek ve de güne erken 

başlayarak verimli vakit geçirmeleri için düzenlediği “Gelmeden 

Kıyamet, Gel Kıyam Et” başlıklı çalışmamız kapsamında İznik İlçe 

Temsilciği ev sahipliğinde Ayasofya Orhan Camii’nde buluştuk.

ÜNİVERSİTE KAMPLARIMIZDA
MOTİVASYONUMUZU YÜKSELTTİK
Vakfımıza yeni katılan öğrencilere vakıf kültürümüzü 

aktarmak, birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendirmek

amacıyla ülkemizin 10 farklı bölgesinde düzenlediğimiz 

kamplarımızda 2 bin 57 TÜGVA gönüllüsü hemhal oldu.
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TÜRKİYE’NİN İLK DRONE 
ŞAMPİYONASI YAPILDI
Vakfımızın, İBB ve Drone Yarışçıları Derneği’nin 

desteklediği drone yarışlarının son ayağı 

olan final maçı İstanbul’da yapıldı. Finalde 

ilk 5’e giren yarışmacılar Türk Milli Takımı’nın 

lisanslı drone sporcusu seçildi. Pilotların kendi 

tasarımları dronelarla yer aldığı yarışmaya

40 kadar sporcu katıldı.



DOWNLULAR İÇİN ÖZEL MESLEK EĞİTİMİ
Down Sendromlu gençlerin desteklenmesi ve topluma 

kazandırılması amacıyla Samsun’da vakfımızın ve Atakum 

Belediyesi’nin işbirliğiyle Downlu Garsonlar Mesleki Eğitim ve 

İstihdam çalışmasına başlandı.

OSMANGAZİ’DEKİ 
GÖNÜLLÜLERİMİZDEN AFAD ÇADIR 
KENTİ’NE YARDIM
Osmangazi İlçe Temsilciliği gönüllülerimiz Şanlıurfa 

AFAD Suruç Çadır Kenti ve çadır kent dışında yaşayan 

Suriyeli aileleri ziyaret ederek, buradaki çocuklara 

hediyeler ve ihtiyaç malzemeleri götürüp,

çocuklarla vakit geçirdi.

aralık



PROF. DR. İLBER ORTAYLI İLE ‘GENÇLER 
VE TÜRKLER’ ÜZERİNE KONUŞTUK
Prof. Dr. İlber Ortaylı, ‘Gençler ve Türkler’ konulu 

söyleşimizde Bursa’da gençlerle bir araya gelerek, 

gündeme dair de açıklamalarda bulundu.

“BİR MİLLET KORKMADIĞI İÇİN 
YÜKSELİR, ŞAN VERİR TARİHE”
Vakfımızın davetlisi olarak Kırıkkale’de düzenlenen 

“15 Temmuz Yeniden Diriliş Konferansı”na 

konuşmacı olarak katılan Cumhurbaşkanlığı 

Kurumsal İletişim Başkanı Dr. M. Mücahit 

Küçükyılmaz, “O gün Allah bizim kalplerimizden 

korkuyu aldı. Bizim tarihte destanlar yazmamızın 

en büyük sebebi ölümü öldürmemizdir. Bir millet 

korkmadığı için yükselir, şan verir tarihe” dedi.

aralık



“SIĞINILACAK EN İYİ LİMAN AİLE”
Gençlik ve aile söyleşileri programımızda eşiyle birlikte 

vakfımızın konuğu olan Sakarya Büyükşehir Belediye 

Başkanı Zeki Toçoğlu ve Eşi Gönül Toçoğlu, ailenin günlük 

meselelerden sığınılacak en iyi liman olup, başarının sırrının 

aile saadetinde saklı olduğunu ifade etti.

TÜGVA KUDÜS İÇİN AYAKTA
İsrail’in Kudüs’ü başkent ilanını tanıyan ABD şimdi de 

büyükelçiliği Kudüs’e taşımaya hazırlanıyor. Bu kabul 

edilemez durum karşısında ülkemizde pek çok şehirde 

vakfımızın öncülüğünde protestolar yapılarak okunan 

bildirilerde, kararın dünyayı çıkmaz bir yola

sürükleyeceği vurgulanarak, hep birlikte

“Kudüs Bizimdir” diye haykırdık.  

aralık





01



GENÇLİK, BİR ÜLKENİN
EN ÖNEMLİ ENERJİ KAYNAĞIDIR
Vakfımızın yeni genel merkez binasında düzenlenmeye 

başlayan “Tecrübe Gençlerle Buluşuyor” isimli programın ilk 

konuğu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak oldu.

Gençlerin üzerine düşen sorumlulukların konuşulduğu söyleşide 

Albayrak, “Büyük ve güçlü Türkiye bir kişi ile olmuyor. Kitleleri 

ardınızdan sürüklersiniz ancak bunun altını doldurmak lazım. 

İnsan kaynağının daha nitelikli hale gelmesiyle ilgili bir süreç var. 

STK’ların gençlere erişimi ve onlara artı değerler kazandırması 

daha yeni başlayan bir süreç” şeklinde görüş bildirdi.

NEVŞEHİR’DE ETKİN LİDERLİK VE 
PSİKO-SOSYO DRAMA EĞİTİMİ
“Benim Sevgili Ailem” projesi kapsamında Nevşehir İl 

Temsilciliğimiz ‘Etkin Liderlik ve Psiko-Sosyo Drama Eğitimi’ 

gerçekleştirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın teşvikiyle hayat bulan ve 

büyük ilgi gören eğitim 3 gün sürdü. Vakıf üyelerimizin 

katıldığı programda, alanında uzman eğitimciler 

anlatımın yanı sıra drama ile konuları pekiştirdi.



TÜGVA ADANA 5 OCAK 
KARATE ŞAMPİYONASI’NA
2 BİN SPORCU KATILDI
Adana İl Temsilciliğimizin düzenlediği “TÜGVA 

Adana 5 Ocak İller Arası Karate Şampiyonası” 

63 ilden 7-14 yaş arası yaklaşık 2 bin sporcunun 

katılımıyla gerçekleşti.

5 Ocak Adana’nın kurtuluşu sebebiyle vakfımızca 

6-7 Ocak 2018 tarihlerinde, Çukurova Üniversitesi 

Lütfullah Aksungur Spor Salonu’nda düzenlenen 

müsabakalara sporcuların ilgisi yoğun oldu.

PROF. DR. ORTAYLI ADANA’DA 
GENÇLERLE BULUŞTU
“Tarihte Ortadoğu ve Türkiye” konulu bir seminer vermek 

üzere Adana’ya gelen Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, 

İstanbul’a yeni yapılan kültür merkezi, İran olayları, ABD dış 

politikası ve Kudüs olayları hakkında değerlendirmelerde 

bulundu.



LİSELİLER İÇİN HAVACILIĞA
İLK ADIM “MODEL UÇAK KURSU”
Tekirdağ Temsilcilik binamızda liseli öğrenciler model 

uçak eğitimine başladık.

Vakfımızın Medeniyet ve Düşünce Kulübü ile Türk Hava 

Kurumu’nun liseliler için ortaklaşa düzenlediği Model Uçak 

Kursu eğitimleri toplam 3 aşamada 10 saatten oluşuyor. 

Her aşama için THK onaylı sertifika alacak öğrenciler 

eğitim sonunda kendi model uçaklarını yapabilecek.

KAHRAMANMARAŞ GENÇ YÖNETİCİ 
OKULU’NDA DERSLERE BAŞLADIK
Vakfımızın iş hayatına başlayan gençlerle alanında yetkinlik 

kazanmış iş adamı ve akademisyenlerle bir araya getirdiği 

Genç Yönetici Okulu çalışmasının İstanbul’dan sonra 

Kahramanmaraş’ta da eğitimlere başlandı.

Üniversiteden mezun olunca tecrübesiz sayılan gençlerin; 

işe yeni başladıklarında bazı zorlukların üstesinden rahatlıkla 

gelebilmesi, iş hayatında onlara vizyon kazandırması ve de 

basamakları tırmanırken gerek iş hayatı gerekse kişisel yetiler 

kazanmaları amaçlanıyor.



YURT PERSONELİNE
HİJYEN EĞİTİMİ
TÜGVA Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu’nda, 

yurtlarımızda görevli 102 temizlik personeline hijyen, iş 

sağlığı ve güvenliği ile ilk yardım hakkında eğitim verdik.
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 
TÜGVA TEŞKİLAT BULUŞMASI’NDA 
MESULİYETLERİMİZİ HATIRLATTI
Vakfımızın genel merkez yönetim kurulu üyeleri, il ve ilçe 

teşkilat yöneticilerinden oluşan 2071 TÜGVA mensubu 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olarak, 

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne gitti. Teşkilat Buluşması’nda 

Erdoğan, TÜGVA’nın kısa sürede kat ettiği mesafenin kayda 

değer olduğunu ifade ederek, “Vakıf çalışmaları gönül 

işidir. Aynı zamanda çok ciddi gayret ve üretkenlik gerektirir. 

Türkiye’nin milyonlarca gencin enerjisine, birikimine ihtiyacı 

vardır.” şeklinde konuştu.

HAYALLERİNDEKİ ÇALIŞMA
ODASINA SAHİP OLDULAR
Vakıf gönüllülerimiz Nevşehir’de ‘Benim Odam’

projesiyle 15 öğrencinin odasını yenileyerek, onlara

yepyeni bir ortam hazırlardı.

Vakfımızın Nevşehir İl Temsilciliği, Gülşehir Gençlik Hizmetleri 

ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Gülşehir Sosyal Yardımlaşma 

ve Dayanışma Vakfı birlikte gerçekleştirdiği ‘Benim Odam’ 

projesiyle yetim ve öksüz öğrencilere öncelik vererek, 5-15 yaş 

arasında yardıma ihtiyacı olan ailelerin çocuklarının odalarını 

yeniledi.



BİLİNÇLİ BİR GENÇLİK İÇİN 
4. AKSİYON AKADEMİ KAMPI 
DÜZENLENDİ
Vakfımızın Yükseköğrenim Koordinatörlüğü tarafından 28 

Ocak – 4 Şubat 2018 tarihleri arasında Antalya’da organize 

edilen Aksiyon Akademi kampı, 155 üniversite öğrencisinin 

katılımıyla gerçekleşti. Aksiyon Akademi kapsamında, bir 

gencin sahip olması gereken ufuk ve düşünme şuuruna 

yönelik faaliyetler düzenlendi.

‘GENÇLİK 
RUHUNU ARIYOR’ 
KİTAP OKUMA 
YARIŞMASININ 
FİNALİSTLERİ 
BELİRLENDİ
Kitap sevgisi ve okuma alışkanlığının 

kazandırılması amacıyla 

düzenlenen ‘Gençlik Ruhunu Arıyor’ 

projesi ile Sakarya’da çeşitli liselerde 

500 öğrenciye dörder kitap dağıtıldı.

Seçilen kitaplar şu şekildeydi; 

Mustafa Kutlu’nun Beyhude Ömrüm, 

Rasim Özdenören’in Müslümanca 

Düşünme Üzerine Denemeler, 

Sezai Karakoç’un İnsanlığın Dirilişi, Ali 

Fuat Başgil’in Gençlerle Başbaşa. 

Kitapları değerlendirme sınavında 

öğrencilere 50 soru yöneltilerek, 

en başarılı 6 öğrenci sorumlu 

öğretmenleriyle birlikte Umre’ye 

gitmeye hak kazandı.



ANKARA TÜGVA’DAN 60 ÜYEMİZ 
KIBRIS’I YAKINDAN TANIDI
Ankara TÜGVA’dan 60 üyemiz Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti’ne kültür gezisi düzenleyerek, bölgenin tüm 

önemli yerlerini yakından tanıma imkânı buldu.

Ana ve yavru vatan arasındaki dini ve milli bağların 

güçlendirilmesi amaçlanan geziyle Kıbrıs ve Kıbrıslı Türklerin 

yaşadığı zorluklar, tarihi mirasa dair de bilgiler paylaşıldı.

MİNİ GOLF İLE DERSLERE 
EĞLENCELİ BİR MOLA
TÜGVA İstanbul, tüm öğrencilerin mini golf deneyimi 

yaşaması için her ay bir ilçede, 4 okulda mini golf sahası 

oluşturarak, bir yıl süresince eğitim-öğretim yılının sonuna 

kadar yaklaşık 100 bin öğrenciye ulaşacak.

Yoğun ders programı arasında öğrencilerin eğlenceli vakit 

geçirmeleri amacıyla okullara mini golf sahaları kurularak, 

oyun hakkında bilgi verilecek.



BU COĞRAFYADA BAŞI DERDE 
GİRENLERİN GELDİĞİ SON DURAK 
TÜRKİYE’DİR
Vakfımızın Ağrı Temsilciliği’nce düzenlenen konferansta 

Gazeteci-Yazar İlhami Işık, Zeytin Dalı Harekâtı ile ilgili 

“Bölgedeki terör örgütlerini çıkarları doğrultusunda 

kullanan bazı ülkeler var. Herkesin silahla dolaştığı bir 

bölgede insanlığın olamaz” dedi.

‘Askeri ve Stratejik Boyutları ile Zeytin Dalı Harekâtı’ konulu 

konferansa konuşmacı olarak katılan Gazetesi İlhami 

Işık, katılımcılara harekât ve bölgedeki gelişmeler 

hakkında bilgi verdi. TÜGVA KIŞ KAMPI İLE OKULA 
EĞLENCELİ BİR MOLA
Ortaokul öğrencileri için düzenlediğimiz 4 gün süren 

kampımıza 1546 öğrenci katıldı. Kamp süresince yeni 

arkadaşlıklar edinerek, aktivite ve gezilere katılan öğrenciler; 

aile ve okulları dışında ilk kez sosyalleşme fırsatı buldu. 25 ilde 

düzenlenen kamplarımızda kamp oyunları, sportif aktiviteler ve 

kültür sanat etkinlikleri yapıldı.



TARİHÇİ YAZAR BAHADIROĞLU; 
“2. ABDÜLHAMİD’E YAPILAN 
OPERASYON YİNE SAHNEDE”
Tarihçi-Yazar Yavuz Bahadıroğlu, Sultan 2. Abdülhamid‘e 

yapılan operasyonun bugün de uygulanmaya çalışıldığını 

belirtti.

Vakfımızın Denizli İl Temsilciliği’nce Pamukkale Üniversitesi 

Kongre ve Kültür Merkezi’nde Sultan 2. Abdülhamid Han’ın 

vefatının 100. yılı dolayısıyla düzenlenen konferansta 

dinleyiciler salona sığmayınca sahneyi de doldurdu.

2. ABDÜLHAMİT DÖNEMİNDEN 
CUMHURİYET’E UZANAN KURUMLAR 
SÖYLEŞİSİ  
Vefatının 100. yılında Sultan 2. Abdülhamid, Osmancık 

Temsilciliğimizce düzenlenen konferansta öğrencilere 

anlatılarak, Cumhuriyet döneminde devam eden pek çok 

yapının bu dönemin mirası olduğu ifade edildi.



ULU HAKAN’A ANLAMLI GECE
Yalova İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Abdülhamid Han 

bilgi ve resim yarışmasının final gecesi; Payitaht Abdülhamid 

Han dizisinin Tahsin Paşası Bahadır Yenişehirlioğlu ve 

dizinin konsept danışmanı Selman Kayabaşı’nın katılımıyla 

gerçekleşti.

Ortaokul öğrencileri için resim, lise öğrencileri için de bilgi 

yarışması düzenlendi. Final gecesinde yarışma sonucunda 

birinciye dizüstü bilgisayar, ikinciye tablet, üçüncüye bisiklet ve 

tüm katılımcılara da sürpriz hediyeler verildi.
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MİLLİ MÜCADELEDE MİLLİ 
SAVUNMA OLMAZSA OLMAZIMIZ
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Türkiye’nin her geçen 

gün daha da büyüyüp güçlenen savunma sanayisini ve 

bu sürecin ülkemiz için önemini anlatarak, “Kendi savunma 

ihtiyacınızı karşılayacak; yerli ve milli bir sisteme sahip 

değilseniz, dışarıdan temin etme şansınız, imkânınız olmaz” 

dedi.

Vakfımızın İl Temsilciliği, Giresun Üniversitesi ve Milli Savunma 

Bakanlığı’nın desteğiyle düzenlenen “Milli Mücadelede Milli 

Savunma” panelinde Aselsan, Roketsan, Havelsan, TÜBİTAK 

ve MKE’den yetkililer öğrencilere sunum yaptı.

FİKİR, OLUŞ, DİRİLİŞ BULUŞMASINDA 
ÜNİVERSİTELİ GÖNÜLLÜLERİMİZDEN 
COŞKULU BİRLİK
“İşimiz Çok, Yolumuz Uzun, Vaktimiz Yok!” sloganıyla 68 ilden 

Ankara’ya gelen yükseköğrenim gönüllülerimiz, bu yıl ikincisi 

düzenlenen buluşmada bir araya geldi.

7 bin kişiyi aşan üniversite teşkilatının buluşmasında, öğrencilerin 

enerjisi buluşmanın ruhuna yansıdı. Açılış konuşmasında vakfımızın 

Yükseköğrenim Koordinatörü Suat Kır, ‘İslam güzel

ahlak üzeredir’ hadisi şerifi doğrultusunda,

‘Fikir ahlaksız olmaz’ başlığıyla konuşmasını

gerçekleştirdi.



“SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN GÖREV BENDE” 
İLE BİSİKLET YARIŞI
Kahramanmaraş Temsilciliğimiz ve Kahramanmaraş Sütçü 

İmam Üniversitesi Görev Bende Öğrenci Topluluğu işbirliğiyle 

1-7 Mart Yeşilay Haftası kapsamında bisiklet yarışı düzenlendi.

Sağlık Bakanlığı tarafından gençlerin akran eğitimi metotları 

ile birbirlerini eğitebilmeleri ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları 

kazanmaları amacıyla “Sağlıklı Yaşam İçin Görev Bende” 

çalışması hayata geçirildi.

YANAN ORMANLIK ALAN ŞEHİTLERİN 
HATIRASI İLE YENİDEN YEŞERECEK
Bolu’nun Göynük İlçesi’nde Eylül 2017’de çıkan yangında tahrip 

olan ormanlık arazi, vakfımızın gönüllülerinin desteğiyle yüzlerce 

fidan toprakla buluşturuldu. Her bir şehidimizin adı verilerek 

dikilen fidanlardan oluşan orman, ‘Şehitler Hatıra Ormanı’ 

şeklinde anılacak. Bolu İl Temsilcimiz Sadık Kuru, “Bu vesileyle 

vatanımız uğruna canını veren tüm şehitlerimizi rahmet

ve minnetle anıyoruz” dedi.



MİLLİ KAYAKÇI HAMZA DURSUN İLE 
AĞRI’DA BİR SÖYLEŞİ YAPTIK
Milli Kayakçı Hamza Dursun, üniversitelilerle spora dair kırılma 

noktalarını ve bundan sonraki hedeflerini paylaştı.

Vakfımızın Ağrı İl Temsilciliği Yeniler Kulübü tarafından İbrahim 

Çeçen Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde üniversitelilerle 

buluşan Milli Sporcu Dursun, kayağa ilk olarak atletizm

   elemelerini geçemeyince kayağa ilk olarak

   15 yaşında başladığını ifade etti.

ÇOCUKLAR MASAL KAHRAMANLARIYLA 
TEDAVİ OLACAK
Vakfımızın Eskişehir İl Temsilciliği ve İl Sağlık Müdürlüğü 

işbirliğiyle devlet hastanesindeki çocuk poliklinik ve klinik 

odaları masal kahramanları figürleriyle donatılacak, TÜGVA 

tiyatro grubu, tedavileri süren miniklere masallar anlatacak.

Hastaneden korkan ve buraya gelmek istemeyen çocukların 

hastaneye ısındırılmasının amaçlandığı çalışmayla çocukların 

burada iyi vakit geçirip, eğlenmesi amaçlanıyor. 



ELAZIĞ’DA TEMSİLCİLİĞİMİZDE 
ROBOTİK VE KODLAMA İÇİN
ÖZEL EĞİTİM
Hayatımızın hemen her aşamasında yer alacak olan robotik 

ve kodlama konusunda çocuklarda altyapı oluşturmak 

amacıyla Elazığ İl Temsilciliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile 

birlikte düzenlemiş olduğumuz eğitimlere başladık.

İl genelinde okullarda yapılan tanıtımların ardından başvurular 

değerlendirildi. Mülakatların ardından seçilen 55 öğrenci 15 

hafta süresince Pazar günleri eğitim alacak.

GENÇLER TÜGVA İLE SAYFALARDA 
BULUŞUYOR
Vakıf olarak kitap okumayı zaruri ihtiyaçlarımızdan biri 

olarak görüyor ve toplumumuzda konuya dikkat çekmek 

üzere Kütüphaneler Haftası dolayısıyla 31 Mart Cumartesi 

günü saat 13.00’de tüm kentlerde eş zamanlı olarak 

kütüphanelerde ve meydanlarda toplu şekilde kitap okuyor 

olacağız. Kütüphaneleri uğrak mekânlarımızdan

biri haline getirmek; araştırma ve inceleme

ruhumuzun yaşaması için elzemdir.



ZEYTİN DALI HAREKATINDA HEM 
SINIR HEM İÇ GÜVENLİĞİMİZ İÇİN 
MÜCADELE VERİYORUZ
Kahramanmaraş Temsilciliğimizin düzenlediği Gençlerin 

Medeniyet Tahayyülü konulu söyleşinin konuğu,  AK Parti Genel 

Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Zeytin Dalı 

Harekâtına ilişkin, “Hem sınır güvenliğimizi hem iç güvenliğimizi 

korumak adına büyük bir mücadele veriyoruz” dedi.
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KİTAP OKUMAK
BOŞ VAKİT İŞİ DEĞİLDİR
Okuma alışkanlığına dikkat çekmek amacıyla vakfımızın tüm illerde 

eş zamanlı gerçekleştirdiği kitap okuma eylemiyle kentlerin önde 

gelen mekânlarında onlarca genç bir saat süresince her şeye ara 

verip kitap okudu.

Kütüphaneler Haftası dolayısıyla toplu kitap okuma etkinliğimizle 

topluma kitap okumanın zaruriliğini ve kütüphanelerin hak ettiği yeri 

edinmesini anlatmaya çalıştık. BAKAN NABİ AVCI İLE
‘KÜLTÜR VE SİYASET’ ÜZERİNE
Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı doktorasını yaptığı ve 

bir dönem öğretim görevlisi olduğu Anadolu Üniversitesi 

İletişim Bilimleri Fakültesinde verdiği konferansta ‘Kültür ve 

Siyaset’ üzerine bilgi ve tecrübelerini katılımcılarla paylaştı.

Anadolu Üniversitesi Yeniler Kulübünce düzenlenen etkinlikte, 

‘Kültür ve Siyaset’ üzerine konuşan Nabi Avcı,

“İnsanlar niye siyasete girerler” sorusuna 2 örnekle

cevap vererek, Platon’un Alkibiades diyaloğunu

ve de Hz. Ömer’in kıssasını aktardı.

nisan



GÜVENLİK POLİTİKALARI UZMANI 
METE YARAR İLE SÖYLEŞİ
Dış politikaya dair son gelişmeleri paylaşan Güvenlik Uzmanı 

Mete Yarar, Yunanistan’ın kısa vadede borcunu ödeme şansı 

bulunmamasına rağmen firkateyn kiralaması ile Suudi Arabistan, 

BAE ve Mısır’ın içerisinde olduğu ordunun sınırımıza gelmesi için 

görüşme yapmasına dair son dönem gelişmelerden bahsetti.

Vakfımızın davetlisi olarak Çorum Belediyesi 8. Kitap ve Kültür 

Günleri kapsamında gerçekleşen söyleşiyi katılımcılar ilgiyle 

dinledi.

nisan
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RABİA CHRISTINE BRODBECK SEZAİ 
İLE HAYAT ÜZERİNE
Adıyaman İl Temsilciliğimizin desteğiyle Adıyaman 

Üniversitesi Yeniler Topluluğu tarafından Yazar Rabia 

Christine Brodbeck Sezai konuşmacı olarak davet edildi.

36 yaşında Müslümanlığı seçen ve dönemin ünlü 

dansçılarından biri olan İsviçre asıllı Yazar Sezai, 

konuşmasında hayatında başına gelen en güzel şeyin 

İslam ile tanışıp Müslümanlık ile şereflendirilmesi olduğunu 

söyledi.
SATRANÇ TURNUVASI ŞAMPİYONLARI 
ÖDÜLLERİNİ ALDI
İstanbul genelinde vakfımızın organizasyonuyla 55 liseden 

138 öğrencinin katılımıyla düzenlenen satranç turnuvasında 

öğrenciler ter döktü. Türkiye Satranç Federasyonundan hakem 

desteği alındı. Turnuvada Türkiye içinde ve dışında turnuvalara 

katılacak yetenekte ve şartları sağlayan öğrenciler de 

bulunuyordu. Dereceye giren öğrencilere kupaların

yanı sıra birinciye eşofman takımı, ikinciye spor

ayakkabısı, üçüncüye de spor çantası hediye edildi. 

mayıs



23 NİSAN’DA ÇOCUKLARA
UZAY KÜRESİ SÜRPRİZİ
Selçuklu Devleti zamanında yapılan ve uzay bilimleri öğretilen 

Cacabey Medresesi’nin bulunduğu alana, 23 Nisan Ulusal 

Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla vakfımızın Kırşehir 

Temsilciliği, uzay küresi ve teleskop getirerek, öğrencilere 

uzayla ilgili bilgi verildi. Okullarındaki törenlerin ardından 

meydana akın eden öğrenciler, uzay küresinde güneş 

sistemi, galaksi, kara delik ve uzayla ilgili konularda bilgi 

edindi.
mayıs

MEHMETÇİK ADINA
GÖNÜLLÜLERİMİZ 350 FİDANI 
TOPRAKLA BULUŞTURDU
Vakfımızın Osmangazi Temsilciliği gönüllülerimiz, ülkemiz 

için fedakarlıktan kaçınmayan Mehmetçiklerimiz adına 350 

fidanı toprakla buluşturdu. Vakfımızın pek çok temsilciliğinde 

olduğu gibi gönüllülerimiz yaşadıkları kentlere değer katmak 

amacıyla ormanlık alanların oluşumuna destek oluyor. Bursa’nın 

Osmangazi İlçesi Hasköy mevkiinde gönüllülerimiz 350 fidan dikti.



YÜKSEKÖĞRENİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ 
BAHAR DÖNEMİ DİVANI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Türkiye Gençlik Vakfı Yükseköğrenim Koordinatörlüğü 2018 yılı bahar 

dönemi divanı, 20-23 Nisan tarihleri arasında İstanbul’da yapıldı. 

Divan’da bahar dönemi içinde il yükseköğrenim koordinatörü ve 

üniversite temsilcilerine hedef olarak verilen temel faaliyetler ve 

teşkilatlanma çalışmalarının ne kadarının gerçekleştirildiği ele alındı. TÜGVA SPOR YÖNETİCİSİ 
AKADEMİSİ’NE RIDVAN DİLMEN
KONUK OLDU
Spor Yöneticisi Akademisi katılımcıları, profesyonellerden 

aldıkları eğitimin yanı sıra alanında ön plana çıkan tecrübeli 

isimlerle de bir araya geliyor. Bu hafta futbol yorumcusu 

Rıdvan Dilmen akademinin konuğu oldu.

Spor kulüplerinin dünya standartlarında imkân sunabilmesi 

ve sporcularımızın desteklenmesi için bu alanda profesyonel 

bir şekilde yönetilen spor kulüplerine ihtiyaç duyulduğunun 

üzerinde duran Dilmen, spor kurumlarını iyileştirme ideali 

taşıyan TÜGVA Spor Yöneticisi Akademisinde katılımcılarla 

buluşmaktan memnuniyet duyduğunu da aktardı.

mayıs



FRANSA’DAKİ SKANDAL
BİLDİRİYE TEPKİ
Fransa’da, aralarında eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 

3 eski başbakan, Yahudi ve Hristiyan cemaat temsilcileriyle 

yazarların da bulunduğu 300 kişinin imzasıyla yayımlanan, 

Kur’an-ı Kerim’den bazı ayetlerin çıkarılması talebine ilişkin 

küstah yaklaşım 58 il ve 109 üniversitede protesto edildi.

Kur’an-ı Kerim’den “şiddet ve Yahudi karşıtı fikirleri yaydığı 

iddiasıyla bazı ayetlerin çıkarılması” yönündeki bildiri 

vakfımıza üye üniversite öğrencilerince 58 ilde 109 

üniversitede protesto edildi. Üniversite meydanlarında 

okunan bildiriyle tepki verildi.

2018 TÜGVA YURTLAR
ŞAMPİYONU BELLİ OLDU
Türkiye genelinde 41 yurdumuzun katılım sağladığı ve 33 ilde 

gerçekleştirile müsabakalar sonucunda yarı final ve final maçı 

İstanbul’da düzenlendi. Ankara Hacı Bayram Veli Yurdu’nu 5 

– 2 yenen İstanbul Kimya-yı Saadet Yurdu, 2018 TÜGVA Yurtlar 

Şampiyonu oldu. Samsun Mesnevi Yurdu, Elazığ Şehit Polis 

Fethi Sekin Yurdu’nu 2-1 yendi. Birinci olan takımın her birine 

Kudüs Ziyareti, ikinciye tam altın ve üçüncüye de yarım altın 

verildi.

mayıs



TARTIŞMAYI DEĞİL
MÜNAZARAYI SEVİYORUZ
Vakfımızın geleneksel bir organizasyonu olan Genç Türkiye Kongresi ile 

“Tartışmayı değil münazarayı seviyoruz” diyerek, bu sene de çok düşünüp 

çok konuştuk ve müzakere bildirilerimizi düzenlenen final gecesinde 

açıkladık.

Ülke genelinde lise öğrencileri için gerçekleşen projemize 62 ilden toplam 

15.876 öğrenci katıldı. İllerde başarılı olan gruplardan 434 liseli Genç 

Türkiye Kongresi Finali’ne katılmak üzere İstanbul’a geldi. GTK finalistleri 

Bilgi Kaynaklarının Sorgulanması, Çevre ve Doğa Bilinci, Doğruluk, Popüler 

Kültür, Bağımlılık ve Toplumsal Rollerimiz olmak üzere 6 konu hakkında 

çalışma grupları oluşturarak, bildiri sonuçlarını final gecesinde açıkladı.
HAYRAT VAKFI KUR’AN
MATBAASI GEZİSİ
Birlik içerisinde iyiliğe açılan vakfımızın yeni kapısı Niğde, 

Nevşehir, Aksaray ve Kars’tan açılıyor.

Vakıf başkanımız İsmail Emanet ve Yüksek İstişare Kurulu 

Üyemiz Bilal Erdoğan’ın gerçekleştirdiği açılışlar il protokolü ve 

üyelerimizin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Temsilcilik

açılışlarına katılan Bilal Erdoğan, “Gençliğimizin

sınır tanımayan bir gençlik olması lazım.” dedi.

mayıs



GENÇ TİYATRO AKADEMİSİ’NDE PERDE 
HER SENE LİSELİLER İÇİN AÇILIYOR
Yeni nesil tiyatrocuları yüreklendirmeyi amaçlayan Genç 

Tiyatro Akademisi ile liseliler her sene kendi okul grupları ile 

sahneledikleri tiyatro eserlerini görüntüleyerek, Genç Tiyatro 

Akademisi’ne başvuruyor. Jüri değerlendirmesinin ardından 

duayenlerle buluşan katılımcılar arasından başarılı oyun ve 

oyuncular ödüllendiriliyor.

mayıs
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FARKLI KENTLERDE YENİ 
MEKANLARLA SENİNLEYİZ
Vakfımızın tüm imkânlarını her şehirde Türkiye gençliği ile 

buluşturmaya devam ediyoruz. Ramazan ayı süresince 

Kırıkkale, Zonguldak, Sivas, Sinop, Uşak ve Düzce’de de 

temsilcilik binalarımızın açılışı Yüksek İstişare Kurulu üyemiz 

Bilal Erdoğan ile Vakıf Başkanımız İsmail Emanet’in katılımıyla 

gerçekleşti.

GÜÇLÜ VE BÜYÜK TÜRKİYE İÇİN 
DEVAM DİYORUZ
TÜGVA olarak, vakfımızın da içerisinde bulunduğumuz Milli 

İrade Platformu üyeleri ile birlikte “Güçlü ve Büyük Türkiye İçin 

Devam” diyoruz. Yüzlerce STK ve milyonlarca mensubumuzla 

birlikte Pazar günü; istikrar, özgürlük, güven, huzur ve 

ilerlemeden yana irademizi sandığa yansıtacak,

daha önce olduğu gibi güçlü ve kararlı bir şekilde

bir kez daha DEVAM diyeceğiz.

haziran



MATEMATİK ÖĞRETMENİNDEN
YKS TÜYOLARI
Nusaybin ilçesindeki TÜGVA gönüllümüz Aydın Öğretmen, 

sınava son bir hafta kala adayların çok pratik yapması 

gerektiğini vurgulayarak, “Sınava kısa bir süre kala adayların 

kaderini belirleyecek en önemli kriter, kendilerine olan 

güvenleri. Adaylar için başlanılan işi bitirme vakti geldiğinde 

tempoyu düşürmeden biraz sabretmek gerekiyor. Eksiklerin 

kapanması, hız kazanılması ve deneme sınavı stratejisi 

oluşturulması adına son günler çok büyük önem taşıyor.” dedi.

ÇOCUKLAR BİLİMSEL
GELİŞMELERİ DENEYİMLEDİ
İl Temsilciliğimiz ve belediyenin organizasyonuyla 

düzenlenen Kartepe Bilim Şenliği’nde çocuklar basit 

deneyler yapıp, son teknolojik gelişmelerle buluştu. Bilim 

şenliğinde insansı robot sergileri ve uygulamaları, 3D 

yazıcılar, yap-boz drone ürünleri, el yapımı kağıt atölyesi, 

ahşap atölyesi ürün sergisi yapılırken, SEKA Kağıt Müzesi 

standında geçmişe yolculuk yapılarak, geleneksel 

yöntemlerle el yapımı kağıt imal edildi.

haziran



TÜGVA YURTLARI FOTOĞRAF 
YARIŞMASI KAZANANLARI BELLİ OLDU
TÜGVA Yurtları’nda kalan öğrenciler arasında düzenlenen 

#SeninKadrajındanRamazan konulu fotoğraf yarışmasında, 

fotoğraf makinesi kazanan öğrenciler belli oldu. Teknik 

yeterlilik, estetik yeterlilik, kompozisyon uyumu, içerik 

bütünlüğü, özgünlük ve çekim tekniği açısından jürimizin 

finale katılmaya layık gördüğü 10 fotoğraf, fotoğrafseverlerin 

beğenisine sunuldu.

İşte Kazananlar:
     1. İstanbul Üsküdar Şems Yurdu - Fatih Şahin
     2. İstanbul Maslak Kimya-yı Saadet Yurdu - Mehmet Öz
     3. Samsun Mesnevi Yurdu -  Muhammet Taha Demirci

haziran
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“KÜÇÜK ADAMLAR MUTLU OYUNLAR” EKİBİ 
BAYRAMDA CEZAEVİNDE ÇOCUKLARLAYDI
Eskişehir İl Temsilciliğimizin İl Sağlık Müdürlüğü ile yürütmekte olduğu 

“Küçük Adamlar Mutlu Oyunlar” projesi kapsamında suç işleyen 

anneleriyle cezaevinde kalan 0-6 yaş grubu çocuklar ile hükümlü

15-18 yaş grubu için eğlence programı düzenlendi.

LİSE DİL AKADEMİSİ’NDE 
İNGİLİZCE’YE FARKLI BİR YAKLAŞIM
İstanbul’da 240 lise öğrencisinin katılımıyla düzenlenen Lise Dil 

Akademisi’nde İngilizce öğrenimi temel bilgiler ve 1000 kelime 

farklı bir metotla öğretildi. Programla, lise öğrencilerine İngilizce 

farklı bir şekilde sunularak, okul eğitimine katkıda bulunmak ve 

öğrencilerin yabancı dil ile ilgili yaşadıkları sorunlara farklı

bir yaklaşımla çözüm bulunması amaçlanıyor.



“15 TEMMUZ RUHU GÖRSEL SANATLAR 
YARIŞMASI” ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ 
BULDU
15 Temmuz’u unutturmamak adına ulusal çapta ikincisi 

düzenlenen ‘15 Temmuz Ruhu Görsel Sanatlar Yarışması 

ödülleri sahiplerini buldu. Yüzlerce eserin değerlendirildiği 

yarışmada, , “grafik tasarım, fotoğraf ve karikatür” ile “resim ve 

heykel” olmak üzere iki kategoride ve ortaokul, lise, üniversite 

öğrencileri ile profesyoneller olmak üzere dört ayrı grupta 

düzenlendi. 

GENÇLİĞİNİN HAKKINI
VERMEK İSTEYENLER
AKSİYON AKADEMİSİNDEYDİ
“Gençliğinin hakkını ver” diyerek düzenlediğimiz bu 

seneki Aksiyon Akademi yaz programımızla gençliğinin 

gücüne ve enerjisine inanan 158 üniversiteli ile bilgi 

ve sportif aktivitelerle dolu bir kamp düzenledik. Şehit 

Ömer Halisdemir Gençlik Kampında organize ettiğimiz 

Aksiyon Akademi’ye kendini her alanda geliştirmek 

isteyip, dünyada iyiliğe dair bir iz bırakmak isteyen 

katılımcılarımızla yoğun bir kamp programını birlikte 

yürüttük.



TİYATRO MEKTEBİ’NDE YAZIN
SAHNE ÖĞRENCİLERİN
Yaz aylarında da temsilciliklerimizde öğrencilere yönelik 

faaliyetlerimiz devam ediyor. Eskişehir İl Temsilciliğimizde 

açmış olduğumuz Tiyatro Mektebi’nde ortaokul ve lise 

öğrencilerinden oluşan 40 kişilik grup, tiyatro eğitimi alıyor.

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ TÜGVA 
İLE TÜM SENEYİ DOLU DOLU 
GEÇİRDİ
Ortaokul öğrencileri için düzenlediğimiz Türkiye’nin dört 

bir yanından binlerce öğrencinin katılım sağladığı, 

Çizimlerle 40 Hadis ile Kitap Kurdu projelerimizin ödülleri 

İstanbul İl Temsilciliğimizin Yaz Okulları kapanış töreninde 

sahiplerini buldu.



KÖY OKULUNDA TEKSTİL
ÜRETİMİNE BAŞLANDI
Midyat İlçe Temsilciliğimiz Acırlı köyünde atıl durumdaki köy okulunu 

onararak, tekstil atölyesine dönüştürüp, Türkiye’nin en büyük giyim 

fabrikalarından biri için üretim yapıyor.

Bölge gençleriyle yaptıkları görüşmeler neticesinde en büyük talep iş ve 

istihdam olunca, bu konuda sürdürebilirliği olan uzun soluklu bir çalışma 

yapmak istediklerini bildiren İlçe Temsilcimiz Zeki Çiçek, “5 ay önce 

başladığımız çalışmayı gerçekleştirebilmek için fikir aklımızda oluştuktan 

sonra yer arayışımız başladı. Önceden ilkokul olarak kullanılan atıl 

durumdaki bu binayı değerlendirmek için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile 

görüştük. Binanın bakım ve onarımını kendimiz yaptık. İşkur’un ve tekstilci bir 

arkadaşımın desteğiyle burada üretime başladık.” şeklinde süreci anlattı.

DİJİTAL ÇAĞDA MAHREMİYET 
AÇISINDAN SOSYAL MEDYA
Liseli öğrencilerin sosyal medyayı bilinçli kullanması 

amacıyla “Dijital Çağda Mahremiyet” konulu panel 

yine liseli öğrenciler tarafından psikolojik danışman 

rehberliğinde yapıldı. Konya İl Temsilciliğimizde 

öğrencilerin kendi yaş gruplarına sunum yaptığı panel 

yaşıtlarının da ilgisini çekti. Psikolojik Danışman – Rehber 

Öğretmeni Şüheda Dilan Karayel’in moderatörlüğünde; 

Şükran Feyza Öğmüş, Zehra Şevval Erdoğan ve Pınar 

Baypınar olmak üzere 3 lise öğrencisi sırayla 15’er dakika 

sunum yaptı.



GÖNÜLLÜ GENÇLERİMİZ TİKA 
TECRÜBE PAYLAŞIMI PROGRAMINDA
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından 

Türk Hava Yolları (THY), Anadolu Ajansı(AA), TRT ve vakfımızın 

iş birliğinde üniversite öğrencilerine küresel gönüllülük bilinci 

kazandırılması amacıyla düzenlenen “2018 Tecrübe Paylaşım 

Programı”nın tanıtım toplantısı, TÜGVA Florya Yükseköğretim Erkek 

Öğrenci Yurdu’nda yapıldı.
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KURBAN BAĞIŞLARINIZLA 
GENÇLERİN EĞİTİMİNE KATKIDA 
BULUNUN
Her geçen gün daha çok gence ulaşan vakfımız, “Gönüller 

birleşsin, bağışlarınız bereketlensin” diyerek, Kurban 

Bağışlarınızı gençlerin eğitimine ulaştırmanın görevini 

üstlendi. Türkiye’nin dört bir yanındaki başarılı, milli ve manevi 

değerlere saygılı ve ihtiyaç sahibi gençlere burs veren 

TÜGVA, Kurban Bağışlarınızı TÜGVA gençlerine ulaştırıyor ve 

onların eğitimine katkıda bulunmayı amaçlıyor. SİMİT BİZDEN ÇAY ESNAFTAN
Konya Çalışan Gençlik Koordinatörlüğü’nün “Simit Bizden Çay 

Esnaftan” düsturuyla başladığı kahvaltı programları devam 

ediyor. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’nın da 

iştirak ettiği programlar samimi bir ortamda gerçekleşiyor.

Her hafta düzenli olarak gerçekleştirilen programda

amaç, çalışan gençlerle buluşup, işçi ve işverenleri

çalışan gençlik programlarımız hakkında bilg

sahibi yapmak.

ağustos



TÜGVA BULANCAK’TAN DRONE EĞİTİMİ
Ülkemizin havacılık misyonu doğrultusunda yerli, menfaatlerini 

ön planda tutan dünyada örnek gösterilen İnsansız Hava Aracı 

Pilotları yetiştirmeyi amaç edinen vakfımız, Drone Eğitimleri’ne 

devam ediyor.

İnsansız Hava Aracı Pilotları yetiştirmek, Hava Aracı Pilotluğunu 

gençlerimiz arasında yaymak, İnsansız Hava Araçları 

konusunda çağın gereksinimlerini yerine getirmek için 

Türkiye’nin çeşitli illerinde bu yönde eğitimlerini sürdüren 

TÜGVA, Bulancak’ta mini bir eğitim gerçekleştirdi.

ağustos

DİYARBAKIR YAZ OKULU
FİNALİNDE GRUP AKSİYON 
SÜRPRİZİ
Tüm Türkiye’de ortaokul öğrencilerine yönelik faaliyetlerini 

sürdürdüğü Yaz Okulları ile eğitime büyük katkılar sunan 

TÜGVA, yaz okulu finallerini gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz 

hafta TÜGVA Genel Başkan Yardımcımız ve Ortaokul 

Koordinatörümüz Mustafa Yüksel ile Diyarbakır İl 

Temsilcimiz Mahmut Yağmur’un katıldığı final programı 

yapıldı. Yüzlerce öğrencinin velileriyle birlikte katıldığı 

programda bir de sürpriz gerçekleşti. Grup Aksiyon sevilen 

besteleriyle ortaokul öğrencilerine ve velilere coşkulu 

anlar yaşattı. 



MALEZYA DİL OKULU DOLU DİZGİN 
DEVAM EDİYOR
İngilizce dil eğitiminin yanı sıra çeşitli kültürel, doğa 

faaliyetleriyle kültürler arası etkileşim sağlanacak 

program, katılımcıların Malezya’nın doğal güzelliklerini 

keşfetmesi amacıyla düzenlendi. Süreç boyunca 

gerçekleştirilen aktivitelerle katılımcılar  hem eğlenerek 

hem de öğrenerek bu amaca ulaştı.

TÜGVA KIRAATHANELERİ BÜYÜMEYE 
DEVAM EDİYOR
Türkiye’nin dört bir yanında faaliyet gösteren TÜGVA 

Kıraathanelerimizin bir yenisine Mersin TÜGVA Kıraathanesi 

de eklendi. Sosyal Destek Projesi (Sodes) kapsamında 

desteklenerek oluşturulan Kıraathanemizin açılışı, Mersin

İl Müftümüz Şaban Kondi’nin Kuran-ı Kerim

tilavetiyle ve dualarla gerçekleşti. 

ağustos



OSMANİYE YAZ OKULU ÖĞRENCİLERİ 
PİKNİKTE BULUŞTU
TÜGVA Osmaniye İl Temsilciliğimizin düzenlemiş olduğu 

etkinlikte, Ortaokul Yaz Okulu öğrencileri Çiftmazı Sosyal 

Tesisleri’nde pikniğe giderek gönüllerince eğlendiler.

Yaklaşık 200 öğrencinin katıldığı katılmış olduğu piknik, spor 

aktiviteleri, çuval yarışı, halat çekme ve çeşitli ikramlarda 

akşama kadar devam etti. Bu piknikte gönüllerince eğlenen 

ortaokul öğrenci ve velileri vakfımıza teşekkürlerini ilettiler. ağustos

TÜGVA’LI GÖNÜLLÜ GENÇLER,
TİKA TECRÜBE PAYLAŞIMI 
PROGRAMIYLA GÖNÜLLERİ 
FETHETTİ
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın her yıl 

düzenli olarak gerçekleştirdiği Tecrübe Paylaşım Programı 

bu yıl da büyük ilgi ile devam etti. Yaklaşık 500 öğrencinin 

katıldığı programa TÜGVA’lı gençlerimiz de gönüllü 

olarak katılım gösterdi. Programa katılan TÜGVA’lı gönüllü 

gençlerimiz mescid onarımından, ağaç dikimine; dikiş 

atölyesi açılışından, numune tohum ekimine kadar birçok 

projeye emek verdi.



TÜGVA FUTSAL MÜSABAKALARI 
ÇEKİŞMELİ MAÇLARA SAHNE 
OLUYOR
30 Temmuz – 16 Ağustos tarihleri arasında TÜGVA Spor 

Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen Koordinatörlükler 

Arası Futsal Turnuvası, çekişmeli maçlara sahne 

oldu. TÜGVA Genel Merkez’de 11 takımın katılımıyla 

gerçekleşen turnuvada grup maçları tamamlandı.

3 gruptan 8 takımın çıktığı turnuvanın namağlupleri FC 

İdari ile Samimi Yürekler olurken, gol krallığı tacını Gençlik 

Gücü takımı oyuncusu Yahya Yıldırım taşıyor.
THY HAYALLERİNE KANAT AÇAN 
GENÇLERİ AĞIRLADI
Sultanbeyli İlçe Temsilciliğimiz tarafından yürütülen Hezarfen 

Okulu ile Hayallerine Kanat Aç Projesi kapsamında 

gençlerimiz THY’yi ziyaret etti. Havacılık Müzesi, THY teknik 

gezisi, 3. Havalimanı gezisi, THY AERO Park gezisi, Rahmi Koç 

Havacılık Müzesi gezisi gibi gezileri de kapsayan projede, 

gençleri havacılığın her alanı ile tanıştırarak onlara

bu alanda ön bilgiler verilmesi amaçlanıyor. 

ağustos



MALEZYA İNGİLİZCE DİL OKULU’NDA 
ETKİNLİKLER HIZ KESMEDİ
İngilizce öğrenmenin en iyi ve kalıcı yolunun İngilizce 

konuşulan bir ülkede yurtdışı eğitim deneyimi yaşamaktan 

geçtiğinin farkında olan vakfımız, gençlerimizi 16 Temmuz’da 

Malezya’ya göndermişti. 16 Temmuz – 16 Ağustos 2016 

tarihleri arasında gerçekleşecek Malezya İngilizce Dil 

Okulu’nda gençlerimiz yalnızca dil öğrenmekle kalmadı, çeşitli 

aktivitelerle o ülkenin kültürünü de öğrendi. ağustos

SOKAKTAKİ DOSTLARIMIZIN 
KAPLARI BİZDEN BAKMASI SİZDEN
Türkiye Gençlik Vakfı Karabağlar İlçe Temsilciliğimiz 

hayvan haklarına farkındalık oluşturmak için örnek bir 

projeye imza attı. Sokaktaki dostlarımızın da her canlı 

gibi gereksinimleri olduğunu insanlara hatırlatmak 

isteyen Karabağ İlçe Temsilciliğimiz kendi kendi 

imkânlarıyla bir çalışmayı hayata geçirdi.
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TÜGVA YURTLARINDA YÜZDE 100 
BURSLU KONAKLAMA İMKANI
TÜGVA Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurtları sadece konaklama 

değil; öğrencilerin sosyal, fiziksel ve kültürel gelişimlerinin de 

önemsendiği bir yerdir. Üniversiteye giriş sınavında dereceye giren 

öğrencilere yüzde 100 yurt bursu imkânı ve birçok aktivitelerle bu 

sene 40 ilde 58 yurtta öğrencilere hizmet verilecektir. ŞIRNAK’TA DERECEYE GİREN 
ÖĞRENCİLERDEN TÜGVA’YA ZİYARET
Çocukları ekrandan ve sanal alemden uzaklaştırmak için 

TÜGVA Çubuk Temsilciliğimiz ve Ankara Çubuk Belediyesi 

Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü çocuklar için önemli 

bir projeyi hayata geçirdi. “Ekranla Değil Akranla Büyüsün 

Çocuklar Projesi” kapsamında düzenlenen uçurtma şenliğine 

189 çocuk katıldı. TÜGVA Çubuk İlçe Temsilcisi Yusuf Kılıç

vakıf olarak sosyal faaliyetlere destek olmaya

çalıştıklarını belirterek, çocuklarla birlikte

yetişkinlerin de eğlenme fırsatı bulduğunu

aktardı.

eylül



eylül

ESKİ FUTBOLCULAR İLE TÜGVA 
ÇALIŞANLARI AYNI SAHADA
Vakfımızın kurum içinde düzenlemiş olduğu koordinatörlükler arası 

futbol turnuvası final maçı bugün ünlü futbolcuların katılımıyla 

gerçekleşecek. Hakan Ünsal, Hasan Kabze, Faruk Atalay, Nihat 

Kahveci, Ogün Temizkanoğlu, Ergün Pembe ve Orkun Uşak gibi 

ünlü futbolcular 10 Eylül Pazartesi günü saat 18.30’da vakfımızın 

yönetim kurulu üyeleriyle gösteri maçı yaparak final heyecanımızı 

paylaşacaklar. Çekişmeli maçlara sahne olan futbol turnuvasında 

ilk 3’e kalan takımlar için saat 19.30’da üçüncülük, final maçı ise 

saat 20.30’da gerçekleşecek. Turnuva maçlarının ardından kupa 

merasimi olacak.

DOĞU İLLERİNDEKİ KADINLARIN 
SOSYAL HAYATA KATILIMI PANELİNE 
YOĞUN KATILIM
Düzenlediği etkinlikler ve projelerle kadının toplumdaki yerini 

sosyal, kültürel ve eğitsel bakımdan destekleyen çalışmalara 

imza atan TÜGVA Kadın ve Aile Koordinatörlüğümüz 

Diyarbakır’da farkındalık oluşturacak bir panel gerçekleştirdi. 

Moderatörlüğünü Gazeteci – Yazar Betül Soysal Bozdoğan’ın 

gerçekleştirdiği panelde Koordinatörümüz Çiğdem Yıldız, 

Gazeteci – Sporcu Burcu Çetinkaya, Avukat – Aktivist Adile 

Gürbüz, Aktivist – Yazar Zeynep Alkış, Gazeteci – Yazar Sabiha 

Doğan konuştu.



eylül
VAKIF ÇALIŞANLARI ESKİ MİLLİLERLE 
AYNI SAHADA
Vakıf çalışanları ve gönüllü ekiplerimizin katılımıyla oluşan 

Koordinatörlükler Arası Futsal Turnuvası’nda çekişmeli maçların 

ardından kupa mücadelesinde Spor Koordinatörlüğü şampiyon 

oldu. Vakfımızın genel merkez spor salonunda eski futbolcular ile 

TÜGVA Yönetim Kurulu üyelerimizin özel maçı 9-9 berabere bitti. 

Üçüncülük maçının ardından final maçında Spor Koordinatörlüğü 

birincilik kupasını aldı.

TÜGVA İCATHANE TEKNOLOJİ 
ÜRETEN TÜRKİYE’NİN FESTİVALİ 
TEKNOFEST’E HAZIR
Türkiye’nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan 

TEKNOFEST İSTANBUL, Türkiye Teknoloji Takımı (T3 Vakfı) ve 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 20-23 Eylül’de 

İstanbul Yeni Havalimanı’nda düzenlenecek. Yeni nesil 

gençlik vakfı TÜGVA olarak biz de bu önemli organizasyonda 

TÜGVA İcathanemiz ile yerimizi alıyoruz.



eylül

TEKNOFEST’TE TÜGVA İCATHANE İLE 
DOLU DOLU DÖRT GÜN
20 – 23 Eylül tarihleri arasında İstanbul Yeni Havaalanı’nda 

düzenlenen Türkiye’nin ilk TEKNOFEST’i geride kaldı.  Birbirinden 

renkli atölyeleri ve söyleşileriyle TÜGVA İcathane ziyaretçilerine dolu 

dolu dört gün yaşattı. Gençlerin el ve zihin becerilerini geliştirmeye 

yönelik faaliyetlerden robotik faaliyetlere kadar zengin içeriğe 

sahip TÜGVA İcathane standı her yaştan ziyaretçiyi ağırladı.

TÜGVA İLÇE TEMSİLCİLERİ KAMPI’NA 
81 İLDEN 400 İLÇE KATILDI
Her geçen gün genişleyen Türkiye’nin gençlik vakfı TÜGVA, 

81 ilden 400 ilçenin katılımıyla Teşkilat Koordinatörümüz 

Enes Eminoğlu’nun organizasyonuyla II. İlçe Temsilcileri 

Kampı’nı gerçekleştirdi. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan 

Ankara Kızılcahamam’da verimli geçen 3 günde değerli 

konuşmacıların katılımıyla önemli konuşmalar gerçekleşti.



10
ekim



İSLAM DÜNYASI’NIN SİVİL TOPLUM 
KURULUŞLARI İLE ALMANYA’DA 
BULUŞTUK
Almanya’nın Düsseldorf kentinde bağımsız çatı kuruluşu olan 

İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliğinin (IDSB) 24. Konsey 

Toplantısı yapıldı. Toplantıya Türkiye’den Cumhurbaşkanı 

Başdanışmanı Adnan Tanrıverdi, Başkanımız İsmail Emanet’in 

yanı sıra, Kızılay Başkanı Kerem Kınık ve çeşitli ülkelerden sivil 

toplum kuruluşu temsilcileri, yöneticiler ve iş adamları katıldı.

ekim

TÜGVA YURTLARI FOTOĞRAF 
YARIŞMASININ KAZANANLARI 
ÖDÜLLERİNİ BAŞKAN İSMAİL 
EMANET’İN ELİNDEN ALDI
“Ne Güzeldir Ramazan” konseptiyle TÜGVA Yurtları 

öğrencileri arasında düzenlenen fotoğraf makinesi 

ödüllü yarışmada gençler ödüllerine kavuştu. 

TÜGVA Genel Merkezimizde düzenlenen ödül 

töreninde kazananlar, ödüllerini Başkanımız İsmail 

Emanet’in elinden aldı. Başkanımız İsmail Emanet, 

“Genç kardeşlerimi tebrik ediyorum. Yarışmayı 

gerçekleştirmekteki amacımız Ramazan’ın ruhunu 

yansıtmaktı. Fotoğrafları incelediğimizde bunu 

başardığımızı görüyorum” diyerek ödülleri takdim etti.



MALEZYALI ÖĞRENCİLERDEN
İADE-İ ZİYARET
Malezya Dil Eğitim Okulu kapsamında Malezya’ya giden 

öğrencilerimiz Sultan Zainel Abidin (UniSZA) Öğrenci Konseyi 

ve Dil Fakültesi öğrencilerinin mihmandarlığında verimli 

bir program gerçekleştirmişti. Malezyalı öğrencilerden bu 

programın iade-i ziyareti gerçekleşti. 2 hafta boyunca TÜGVA 

Genel Merkezimizde ağırladığımız 35 öğrenci ile verimli bir 

program gerçekleştirdik.

GELECEĞİN YÖNETİCİLERİ 
BUGÜNÜN LİDERLERİYLE BULUŞTU
Geleceğin yöneticilerinin yetiştiği Genç Yönetici Okulu 

önemli konukların katılımıyla başladı. Basının büyük ilgi 

gösterdiği programın ilk dersini Ulaştırma ve Altyapı 

Bakanı Mehmet Cahit Turhan verdi. Açılışta bugünün 

lider isimleri geleceğin yöneticilerine vizyon katacak 

önemli konuşmalar gerçekleştirdi.  

ekim



ekim

ASRIN GÜREŞÇİSİ KARİYER 
SÖYLEŞİLERİ’NDE TÜGVA’LI 
GENÇLERLE BİR ARAYA GELDİ
TÜGVA Ankara İl Temsilciliği Eğitim Koordinatörlüğümüzün 

düzenlediği Kariyer Söyleşileri programının konuğu asrın 

güreşçisi Hamza Yerlikaya oldu. Yerlikaya tecrübelerini 

gençlerle paylaştı. Konuşmasına tüm öğrencilere başarılar 

dileyerek başlayan Yerlikaya, bakanlık olarak gençlere daha 

kaliteli ve daha iyi hizmet verebilmek amacıyla hiç durmadan 

yola devam edeceklerini söyledi. 

GENÇ DİPLOMAT AKADEMİ’Yİ 
TAMAMLAYAN GENÇLERE 
SERTİFİKALARI VERİLDİ
Siyaset, politika ve diplomasiye yakından ilgili gençlere 

bu alanlarda ihtisas yapmayı ve gelecekte bu alanda iş 

sahibi olmayı hedefleyen gençler, bu yolda önemli bir 

adımı Genç Diplomat Akademi ile attı. Uzman, profesör, 

akademisyen, büyükelçi, siyasetçi ve gazetecilerin iş 

hayatında karşılaşılabilecek durumları, kişisel deneyim ve 

tecrübelerini paylaşan gençler sertifikalarını aldılar.



ekim

GENÇLİK GELECEĞİMİZDİR, İSTİKBALİMİZİN 
TEMİNATIDIR; ÇOK DAHA GÜÇLÜ, ÇOK DAHA 
MÜREFFEH BİR TÜRKİYE’NİN GARANTİSİDİR
TÜGVA Genel Merkezimiz Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın teşrifiyle 

açıldı. Cumhurbaşkanımız, TÜGVA Genel Merkezi’nin açılışında yaptığı 

konuşmada, “Gençlik, geleceğimizdir, istikbalimizin teminatıdır; çok 

daha güçlü, çok daha müreffeh bir Türkiye’nin garantisidir. Gençliğini 

ihmal eden geleceğini de tehlikeye atıyor demektir. Öyle ki gençliğine 

değer vermeyen, gençlerine ihtimam göstermeyen bir devletin 

ayakta kalması mümkün değildir” diyerek gençliğe verdiği değeri bir 

kez daha vurguladı.

DİYARBAKIR GENÇLİK 
FESTİVALİ’NDE TÜGVA İCATHANE 
YÜZLERCE GENCİ AĞIRLADI
18 – 21 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen Ziraat 

Bankası Diyarbakır Gençlik Festivali’nde TÜGVA İcathane 

yüzlerce gençle bir araya geldi. Diyarbakırlı astronom 

Fırıncı Abdülkadir Topkaç da İcathane standında 

yerini aldı. Festival alanındaki kültür, sanat, eğlence 

stantlarının yanı sıra TÜGVA İcathane standı da büyük 

ilgi gördü. Gençler, TÜGVA İcathane standında Uçak 

Simülatör, Sanal Gerçeklik Gözlüğü ve Drone kullanma 

deneyimi yaşadı.
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TÜGVA ÇOCUKLARA SEVGİ 
DAĞITMAYA DEVAM EDİYOR
TÜGVA Çayırova İlçe Temsilciliğimiz ve İlçe Başkanımız 

Fatih Yeşilkaya Sevgi Evleri’ne sürpriz ziyaret gerçekleştirerek 

oradaki çocuklara sevgi dağıttılar. Sevgi Evleri 

çalışanlarından çocukların sağlıkları ve bakımları hakkında 

detaylı bilgiler aldılar. Eğlenceli geçen ziyaretin ardından 

çocuklara getirdikleri hediyeleri tek tek veren TÜGVA 

Çayırova üyelerimiz onların mutluluklarına ortak oldular. 

Ayrıca çocukların saç bakımını ve kesimini yaptıran 

üyelerimiz tekrar gelmek sözüyle çocuklara veda ettiler.

SIRA DIŞI BİR OKUMA KAMPANYASI: 
UNUTMAYI UNUTMA
“Unutmayı Unutma” kitap okuma kampanyası kapsamında 

TÜGVA Osmangazi İlçe Temsilciliğimizden üyelerimiz, kentin 

kalabalık caddelerine, meydanlarına kitaplar bırakıp, 

“Okuduktan sonra siz de unutun, başkaları da okusun” mesajı 

verdiler ve insanları okumaya davet ettiler. Kitap okuma 

alışkanlığını insanlara kazandırmayı hedefleyen

bu proje kısa sürede büyük ilgi gördü.

kasım



TÜGVA LÖSEMİLİ ÇOCUKLARI 
UNUTMADI
TÜGVA Adıyaman Temsilciliğimizden Spor Koordinatörümüz 

Recep Tepe ve öğrencilerimiz Lösemili Çocuklar Haftası 

kapsamında maske takarak lösemili çocuklara hem moral 

hem de umut mesajı verdi. Lösemi hastalığı ile mücadele 

eden çocuklara moral veren Adıyaman Temsilciliğimiz bu 

hastalığa dikkat çekmek ve kansere dur demeyi amaç 

edinerek desteklerini gösterdiler.

ŞEHİT AİLELERİNDEN
TÜGVA’YA ANLAMLI ARMAĞAN
Yerköy Şehit Aileleri Başkanı Ahmet Kepir ve dernek üyeleri, 

TÜGVA Yerköy İlçe Temsilcimiz Hacı Dereli’yi ziyaret ederek 

şehitlik mezarlıklarına yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür 

plaketi takdim etti.

kasım



BİN KİTAPLA OKUMA SEFERBERLİĞİ
Yalova İl Temsilciliğimiz, Şehit Abdülhamit Kaya İmam Hatip 

Ortaokulu’nda oluşturulan Z kütüphanesine kitap desteğinde 

bulundu. Temsilciliğimizin üyelerinin katılımı ile açılışı gerçekleştirilen 

Z kütüphanesine 1000 adet temel eserler kitapları bağışlandı.

GENÇLER HEZARFEN OKULU İLE 
HAYALLERİNE KANAT AÇMAYA DEVAM 
EDİYOR
TÜGVA İstanbul İl Temsilciliğimiz tarafından düzenlenen Hezarfen 

Okulu ile Hayallerine Kanat Aç Projesi kapsamında gençlerimiz 

teorik ders, simülatör ve uçuş eğitimleri almaya devam ediyor. 

İstanbul Temsilciliğimiz bu proje ile gençleri havacılığın her alanı 

ile tanıştırıyor ve onlara bu alanla ilgili ön bilgiler

veriyor. Öğrencilerin kariyer hedeflerini

belirlemesinde bu program büyük rol oynuyor.

kasım



YEPYENİ BİR YUVA DAHA HİZMETİNİZDE
Kocaeli TÜGVA Yüksek Öğrenim Erkek Öğrenci Yurdumuzun resmi 

açılışını gerçekleştirdik. Törende Başkanımız İsmail Emanet, İzmit 

Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Kocaeli Büyükşehir Belediye 

Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, TÜGVA Kocaeli İl Temsilcimiz 

Muhammet Hanefi Akbulut ve birbirinden değerli konuklarımız 

yer aldı.

ATTIĞINIZ HER ADIMDA
DAİMA YANINIZDAYIZ
Türkiye’nin dört bir yanındaki binlerce gencimize ulaşmak 

için yola çıktık ve çıktığımız bu yolda gençlerimizle birlikte 

ilerlemeye devam ediyoruz. Ulaşılmadık genç bırakmama 

gayesi ile çıktığımız bu uzun maratonda yepyeni bir ilçe 

temsilciliğimizin açılışını daha gerçekleştirdik. Gebze İlçe 

Temsilcilik binamızın açılışına Başkanımız İsmail Emanet, 

Kocaeli İl Temsilcimiz Hanefi Karabulut, Gebze İlçe 

Temsilcimiz Kenan Tuzcu ve birbirinden değerli konuklarımız 

katılım sağladı. 

kasım



“FİDANLAR FİDANLARLA BÜYÜYOR” 
PROJESİYLE BİNLERCE FİDAN 
TOPRAKLA BULUŞTU
Kocaeli TÜGVA Yüksek Öğrenim Erkek Öğrenci Yurdumuzun 

resmi açılışını gerçekleştirdik. Törende Başkanımız İsmail 

Emanet, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Kocaeli 

Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, 

TÜGVA Kocaeli İl Temsilcimiz Muhammet Hanefi Akbulut ve 

birbirinden değerli konuklarımız yer aldı.

kasım

TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINDA 
GENÇLERLE BİRLİKTE BÜYÜYORUZ
TÜGVA Görele İlçe Temsilciliğimiz, TÜGVA Bulancak İlçe 

Temsilciliğimiz ve Kıraathanelerimiz Başkanımız İsmail Emanet’in 

ve konuklarımızın katılımıyla hizmete açıldı. Gençlerin sporla, 

sanatla, kültürle, bilimle kendilerini geliştirebilecek alanların 

oluşturulmasına öncülük eden TÜGVA olarak

temsilciliklerimizi açmaya devam ediyoruz. 



ENDERUN OKULU’NUN İLK ETABI TÜM 
HEYECANIYLA BAŞLADI
TÜGVA İstanbul İl Temsilciliğimizin projelerinden biri olan Enderun 

Okulu ile hayali üniversitede; hukuk, tıp, mühendislik okumak 

olan geleceğin savcıları, hakimleri, tıpçıları, mühendisleri daha 

lisedeyken kendilerini geliştirme fırsatı bulacak. Enderun Okulu 

projesi liseli öğrencileri, üniversite öncesinde alanında uzman, 

deneyimli, tecrübeli akademisyen ve yöneticilerle buluşturacak.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ’NDE 
TÜGVA’DAN ANLAMLI HEDİYE
Turhal İlçe Temsilciliğimiz Öğretmenler Günü dolayısıyla 

1453 fidanı, Tavşanlı İlçe Temsilciliğimiz 1300 fidanı 

toprakla buluşturuldu. Bu güzel etkinlikler sonucunda 

toplamda 2753 fidan öğretmenler için hatıra ormanlarına 

dikildi.

kasım
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HANIM AKADEMİ BİRBİRİNDEN DOLU 
İÇERİĞİYLE DİKKAT ÇEKİYOR
TÜGVA Denizli İl Temsilciliğimizin bünyesinde gerçekleştirilecek olan 

“Hanım Akademi” birbirinden dolu içerikleriyle büyük ilgi gördü. 

Bu proje ile hanımlara yönelik, Başarı Yönetimi, Namaz, Proje 

Yönetimi ve Zaman Yönetimi gibi konularda alanında uzman 

kişilerden seminerler verilecektir.

HAYATI PAYLAŞMAK İÇİN ENGEL YOK
Eskişehir İl Temsilciliğimiz, Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü’nün 

proje ekibiyle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde “Sağlıkta 

Tüm Engelleri Kaldırıyoruz” projesi kapsamında eğitim gören 

engelli hastaların evlerine ziyaret gerçekleştirdi. 3 Aralık Dünya 

Engelliler Günü’nü kutladılar ve çiçek takdim ettiler.

aralık



TÜGVA ENGELLİ DOSTLARINI 
UNUTMADI
TÜGVA Kırıkkale İl Temsilciliğimizin Dünya Engelliler Günü 

kapsamında gerçekleştirmiş olduğu etkinlikte, görme 

engellilerle birlikte “Goalball”, bedensel engellilerle de 

voleybol müsabakası gerçekleştirdi. Birbirinden renkli 

görüntülerin ve heyecanlı karşılaşmaların sonucunda ise maç 

dostça bitti.

TÜRKİYE GENÇLİĞİYLE
KIYAMDA BİR ARAYA GELDİK
TÜGVA olarak “Türkiye Gençliği Kıyam’da” sloganıyla 

81 İl 404 İlçede başlatmış olduğumuz sabah 

namazı programını, bütün il ve ilçe yönetimlerimiz, 

koordinatörlüklerimiz, teşkilatlarımız ve gönüllülerimizin 

katılımıyla gerçekleştirdik. Birliğin, kardeşliğin pekiştirilmesine 

vesile olan sabah namazı programı, Kur’an-ı Kerim tilaveti 

ve salavatlarla başladı. Program, namazın ardından 

sohbet ve dualar ile sona erdi. 

aralık



ŞİİRLERİ OKUMAK İÇİN ÖĞRENCİLER 
BİRBİRLERİYLE YARIŞTI
TÜGVA Amasya İl Temsilciliğimiz ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

tarafından düzenlenen 7 Şair 7 Şiir Okuma Yarışması Merzifon 

Fen Lisesi Konferans Salonu’nda yapıldı. Okuyan, düşünen, 

yorumlayan ve eleştirel bakış açısına sahip öğrencilerin 

yetiştirilmesini hedefleyen bu yarışmada, ortaokullu öğrenciler 

şiirlerini en güzel şekilde okumak için birbirleriyle yarıştı.

BİNLERCE ÖĞRENCİNİN KALBİNE 
DOKUNDULAR
Kars Temsilciliğimiz ve Kars Temsilcimiz Yusuf Canpolat ağır kış 

koşularının hüküm sürdüğü Kars’ta, köy okullarında eğitim gören 

öğrencilere kıyafet( mont, bot, kazak, pantolon, bere, eldiven, 

atkı vs.) ve kırtasiye malzemeleri( defter, kalem, kuru-sulu

boya vs.) yardımında bulundu. Yapılan yardımlar

öğrencilerin yüzlerinde tebessüm oluşturdu.

aralık



HUZUREVİNE ANLAMLI ZİYARET
TÜGVA Çiğli İlçe Temsilciliğimiz ve İlçe Temsilcimiz Fehmi Parhan 

Çiğli’de bulunan Nurel Huzur ve Bakım Evi’ne ziyarette bulundu. 

Huzur ve bakım evinde yaşlılarla bir araya gelen üyelerimiz 

onlarla yakından ilgilendi ve sohbet etti. Ayrıca ziyarette TÜGVA 

İzmir İl Teşkilat Başkanı Tarık Büke ve İlçe Koordinatörü Ömer 

Demir’de katılım sağladı. Temsilciliğimiz huzurevi sakinlerinin de 

tecrübelerinden yararlanma fırsatı yakaladı.

3X3 STREETBALL SOKAK
BASKETBOL TURNUVASI’NDA
ÇEYREK FİNAL HEYECANI
TÜGVA Yurt Koordinatörlüğümüzün yurtlarda konaklayan 

öğrencilere yönelik düzenlemiş olduğu ödüllü 3X3 Streetball 

Sokak Basketbol Turnuvası’nda gençler kıyasıya mücadele etti. 

Yapılan bölge maçlarının sonucunda çeyrek finale katılmaya 

hak kazanan yurtlarımız belli oldu.

Çeyrek Finale Kalan Yurtlarımız; İstanbul Güngören Kut’ül Amare 

Yurdu, Ankara Hacı Bayram Veli Yurdu, İzmir Şehit Fethi Sekin 

Yurdu, Konya Yoldaki İşaretler Yurdu, Şanlıurfa Süleymanşah 

Yurdu, Mersin 15 Temmuz Diriliş Yurdu,  Çanakkale Seddülbahir 

Diriliş Yurdu ve Samsun Mesnevi Yurdu oldu.

aralık



TÜRKİYE GENÇLİK VAKFI 3. OLAĞAN 
GENEL KURUL TOPLANTISI’NDA GÖREV 
TESLİMİ
TÜGVA’nın 2014 yılından günümüze kadar Yönetim Kurulu 

Başkanlığını büyük özveriyle yerine getiren Başkanımız İsmail 

Emanet, Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle düzenlediğimiz 

3. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda görevini Teşkilat 

Koordinatörümüz Enes Eminoğlu’na devretti.

ANNELİK PSİKOLOJİSİ SÖYLEŞİSİ 
YOĞUN İLGİ GÖRDÜ
TÜGVA Hatay Kadın Aile Koordinatörlüğümüz tarafından 

Mavi Çocuk Akademisi’nde Yazar Berin Tuncel ile 

“Annelik Psikolojisi” söyleşisi gerçekleştirildi. Kadın ve Aile 

Koordinatörlüğümüz tarafından düzenlenen söyleşi yoğun 

ilgi gördü.

aralık
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