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ŞEHİRLERİNE 

ZİYARET 

GERÇEKLEŞTİRDİK

ANADOLU'DAN AVRUPA'YA

GENÇLİK DEĞİŞİMİ

Son 3 ayda TÜGVA hesabımızda 

en çok ilgi gören, beğenilen 

iletilerimizi sizin için derledik.

MEDYA İLETİŞİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ 3

İLGİNİZİ ÇEKECEK

DİĞER SAYFALAR

GENÇLİK DEĞİŞİMİ
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SAYILARLA TÜGVA
TEMMUZ - AĞUSTOS - EYLÜL

ORTAOKUL
KOORDİNATÖRLÜĞÜ

L
o
r

81 İL
16.513 ÜYE

LİSE
KOORDİNATÖRLÜĞÜ

ÜNİVERSİTE
KOORDİNATÖRLÜĞÜ

İSLAM'A BAKIŞ
3263 KATILIMCI

KADIN ve AİLE
KOORDİNATÖRLÜĞÜ

OKUY’ANLAR
581 KATILIMCI

YAZ OKULU
61.127 ÖĞRENCİ

SPOR FAALİYETİ
25 FARKLI BRANŞ

OKULLARDA
4.693 FARKLI OKUL

4.751 OKUL BAŞKANI

3.921 DANIŞMAN ÖĞRETMEN

17.217 ÜYE

81 İL
1.622 ÜYE

YAZ OKULU
21.350 ÖĞRENCİ

SOSYAL FAALİYET
79 FARKLI ALANDA

SEMİNER
160 FARKLI KONU

2 KAMP

122 SOHBET

134 TOPLANTI

652 KİTAP TAHLİLİ

24 SABAH NAMAZI
BULUŞMASI

65 ÜYE STAND
ÇALIŞMASI
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ÖZBEKİSTAN'A
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YAKINDAN TANIMA FIRSATI YAKALADIK

Dış İlişkiler Koordinatörlüğümüzün düzen-

lemiş olduğu program kapsamında ekipten 

geziye katılan Hatice Bilici, “Yüzyıllar boyu 

farklı kültür ve medeniyetlere ev sahipliği 

yapmış olan Buhara ve Semerkant, Emevil-

er Devleti’nin kuruluşu ile birlikte Horasan’a 

yapılan seferlerle Müslüman topraklara 

katılmış, kısa sürede İslamlaşmış bir bölge. 

Ziyaret ettiğimiz şehirlerden gerek Buhara 

ve Semerkant, Timur’lu yıllarının ihtişamı ile 

nefes alıyor. Turkuaz kubbeleri, mavi çinile-

ri, büyük hattatların elleriyle, sanatla yoğru-

lan harflerin ince işçiliği büyülüyor insanı. 

Yaptığımız gezi ile birlikte Özbek halkını 

az da olsa tanıma fırsatı yakaladık. Samimi, 

güvenilir insanlar… Türklere karşı sevgileri 

gözden kaçmıyor. Tarihi eserler adeta mis-

afirlerini ağırlıyor. Dolu dolu geçen bir gezi-

ydi. TÜGVA’ya ve emeği geçen bütün ark-

adaşlara teşekkür ederim.” dedi.

Türk-İslam Sanatı’nın muhteşem eserleri-

ni yerinde görmek, Osmanlı’nın köklerinin 

yaşadığı topraklara ayak basmak için yola 

çıktık. Gezimizde Semerkant ve Buhara’nın 

tarihî derinliğini, her biri eşsiz bir kültür 

hazinesi olan yapılarını ve güzelliklerini 

görme fırsatı yakaladık. Yaptığımız gezile-

rde ve ziyaretlerde Özbek Halkı’nın misafir-

perver, sıcakkanlı ve samimi yapısı oldukça 

bizi memnun etti.

Altın Çağ Medeniyet Merkezleri Projemiz kapsamında ekibimizle 
birlikte farklı kültür ve medeniyetlere ev sahipliği yapmış 

olan Özbekistan’ın Semerkant ve Buhara şehirlerine ziyaret 
gerçekleştirdik.

YAPTIĞIMIZ GEZİ İLE BİRLİKTE ÖZBEK HALKINI
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Altın Çağ Medeniyet 
Merkezleri 

Programı’na katılan 
ve bu programın 
oldukça verimli 

geçtiğini dile 
getiren Talha Akif 

Gürbüz, Özbekistan 
gezisi hakkında şu 

ifadeleri dile getirdi:

İSLAM'LA YÖNETİLEN DEVLETLER
İSLAM'IN YAŞANDIĞI ŞEHİRLER İNŞA ETMİŞLERDİR

“Altın Çağ Medeniyet Merkezleri programı 

ve akabinde yapılan geziler o medeniyetleri 

yerinde görmemizi sağladı. O medeniyetle-

rden birisi de Özbekistan’a oldu. Özbeki-

stan’a doğru sefere çıktık. Özbekistan’ın iki 

büyük ve önemli şehrinde yaptığımız gezil-

er adeta büyük bir tarih ve kültür eğitimiydi 

bizler için. Yaptığımız gezilerde ve ziyaret-

lerde Özbek Halkı’nın misafirperver, sıcak-

kanlı ve samimi yapısı bizi oldukça memnun 

etti. Hatta trafikte korna seslerine, kavgalara, 

bağırış çağırışlara tanık olmamakta şaşırtıcı 

ve memnun ediciydi. Trafikte yayalara olan 

saygı ise takdire şayandı.

Netice itibariyle hayatımda bambaşka bir 

tecrübe olan bu programda ve bu gezide 

emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuy-

or, Özbek kültürünü tanımaktan çok mem-

nun oldum.”



TÜGVA Bünyan İlçe Temsilciliğimiz 
ve Halk Eğitimi Müdürlüğü tarafından 
açılan boyama kursunda minik 
öğrencilerimiz atık malzemelerden süs 
eşyası yaptılar.

Amacımız Burada Çocuklara 
Geri Dönüşüm Öğretmek

TÜGVA Bünyan İlçe 
Temsilciliğimizin düzenlemiş 
olduğu boyama kursuna katılan 
toplamda 23 öğrencimiz atık 
malzemelerden sanatsal eserler 
ortaya çıkardılar. Hayallerini 
renklendirip atık malzemeler 
ile birbirinden güzel tasarımlar 
ortaya çıkaran öğrenciler, 
kendilerine bu imkanı sağlayan 
kişilere teşekkür etti. Kurs 
sonunda öğrenciler için sergi 
açılacak ve ortaya çıkan ürünler 
halkın beğenisine sunulacaktır.

Boyama kursunda öğretmen olarak 
görev yapan Mehtap Erol, “Burada 
çocuklarımıza geri dönüşüm ağırlıklı 
ahşap boyama dersleri vermekteyiz. 
Keyifli bir çalışma ortamımız var.
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Materyal olarak kağıt 
havlu ruloları, cam şişeler, 
konserve ve kahve 
kutuları, su şişeleri gibi 
malzemeler kullanıyoruz. 
Bu malzemelerin üzerine 
burada peçeteden 
kabartmalar yapıyor, 
duvar kağıdı ve perde 
kataloglardan desenler 
çıkarıyoruz. Amacımız 
burada çocuklara geri 
dönüşüm öğretmek. 
Çocuklarımız böyle 
bir şeyi dışarıda 
gördüklerinde, bunu biz 
nasıl değerlendirebiliriz 
diye düşünsünler istiyoruz. 
Çocuklarımızın hayal 
gücünü geliştirmek 
istiyoruz ve kendilerine 
kalemlikler, masa ve sehpa 
süsleri yapıyorlar.” dedi.



Üniversite sınav sonuçlarının açıklan-

masıyla heyecanlı bekleyiş sona erdi. 

Binlerce öğrenci farklı bir şehirde öğ-

renim hayatına devam edecek. Bu da 

öğrencilerin nerede konaklayacağı so-

rusunu akıllara getiriyor. Tek başına ai-

leden ayrı bir yaşam öğrencilerin pek 

çoğu için ilk deneyim. İşte gençler için 

en doğru adres TÜGVA Yurtları. Burs 

imkanları ve çeşitli aktivitelerle bu sene 

39 ilde 55 yurtta öğrencilere hizmet ve-

rilecektir.

55 yurtta 7000 öğrenci kapasitesi ile 

Türkiye’nin dört bir yanında yer alan 

TÜGVA Yurtları üniversitelere yakın 

mesafede olup, öğrencilere ulaşım ko-

laylığı sunmaktadır.

TÜGVA Yurtları’na kayıt yaptırmak iste-

yen öğrenciler, www.tugva.org
adresinden başvuru formunu doldura-

rak, ön kayıt işlemlerini gerçekleştire-

bilir. Ön kayıt işlemi sonrası öğrenciler 

mülakat için çağrılacak, yapılacak olan 

mülakatların ardından kesin kayıtlar 

açıklanacaktır.

TÜGVA Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurtları sadece konaklama 
değil; öğrencilerin sosyal, fiziksel ve kültürel gelişimlerinin de 

önemsendiği bir yerdir.
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TÜGVA olarak Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar 
Başkanlığı ile birlikte “Anadolu’dan Avrupa’ya 

Avrupa’dan Anadolu’ya Gençlik Değişimi” projesini 
gerçekleştirdik.

“Anadolu’dan Avrupa’ya 

Avrupa’dan Anadolu’ya 

Gençlik Değişimi” projemiz 

kapsamında Avrupa’dan gelen 

gençlerimizi TÜGVA Genel 

Merkez’de ağırladık.

Türkiye’ye adım atan 

gençlerimizi dopdolu 

bir program karşıladı. Bu 

programda gençler ile birlikte 

çeşitli aktivitelerde bulunduk, 

onlara kültürümüzü ve 

tarihimizi yakından 

tanıttık.
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Doğa Kampı

Liderlik Eğitimi

Bilim Tiyatrosu

Tarihi Geziler

Boğaz Turu

Robotik, 3D Yazıcı,
Kodlama Eğitimleri

Program İçeriği



Türkiye’nin ilk ve tek ayakları yere 
basmayan festivali TEKNOFEST 

sona erdi. TÜGVA İcathane 
Standımızın yer aldığı festivalde 

dolu dolu altı gün yaşandı.
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Ailesiyle birlikte TÜGVA İcathane 
Standımızı ziyaret eden Başkanımız Enes 
Eminoğlu, “ TEKNOFEST’te bu seneki 
çoşku muazzam. İlk defa sergilenen uçan 
araç Cezeri’den, insansız hava araçlarına 
kadar birçok eseri burada görmek 
mümkün. TÜGVA olarak yıl boyunca 
uygulamaya koyduğumuz İcathane 
projemizin TEKNOFEST’te standını 
kurduk. Gençler gelip burada drone 
uçuruyorlar, sanal gerçeklik gözlükleriyle 
farklı dünyalara yolculuğa çıkıyorlar, 
Da Vinci’nin, El Cezeri’nin geliştirdikleri 

oyunları oynama fırsatı yakalıyorlar. 
İcathanemizde Kodlama, Endüstriyel 
Tasarım gibi derslerde vermiştik, gençler 
burada bunları birebir uygulayabiliyorlar.“ 
dedi.

17-22 Eylül tarihleri arasında Atatürk 
Havalimanı’nda bu yıl ikincisi düzenlenen 
Türkiye’nin ilk Havacılık, Uzay ve Teknoloji 
Festivali TEKNOFEST’i tamamladık. Sudoku, 
puzzle, labirent oyunları, sanal gerçeklik 
gözlüğü, drone, riptoloji ve sayısızca daha 
birçok eğlenceli oyunların yer aldığı TÜGVA 
İcathane Standı ziyaretçilerine dolu dolu altı 
gün yaşattı. Gençlerin el ve zihin becerilerini 
geliştirmeye yönelik faaliyetlerden robotik 
faaliyetlere kadar zengin içeriğe sahip 
olan TÜGVA İcathane Standı her yaştan 
ziyaretçiyi ağırladı.




