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İsmail EMANET

TÜGVA Genel Başkanı

Merhabalar,

“Toprağı işleyen ekmeği dişler” demiş atalarımız. Sanayi çağından sonra ulaştığımız uzay çağında bu

sözü “Teknolojiyi üreten geleceğe yön verir” olarak söyleyebiliriz. Ülkemizin teknoloji alanındaki

yatırımları, icraatları malum. Yalnız burada toplumun her kesimine büyük görev düşüyor.

Unutulmaması gerekir ki; teknoloji atağı ancak bir toplumsal seferlik haliyle yapılabilir ve gencinden

yaşlısına herkesin buna inanması gerekir.

Geleceğe yön verecek gençlerin vakfı olan TÜGVA olarak biz çalışmalarımızı bu anlayış çerçevesinde

sürdürüyoruz. Yerli ve milli üretim için çalışıyoruz. Bu amaçla TÜGVA İcathanemizi kurduk ve ülke

genelinde eğitim vermeye hazırlanıyoruz. Genel Merkezimizdeki İcathane’nin kapılarını açmadan

evvel katıldığımız festivaller ve etkinlikler, çalışmalarımızı sergilememiz açısından güzel bir fırsat oldu.

Gerçekleştirdiğimiz etkinliklerde bir an dahi boş kalmayan stantlarımıza bakarak bu fırsatları başarıyla

değerlendirdiğimizi söyleyebilirim.

Dolu dolu geçen bu yazda başka neler yaptık. Yaz Okullarımız ile 50 bin ortaokullu kardeşimize, Doğa

Kampları ile 15 bin liseli kardeşimize, Aksiyon Akademi Kampımız ile üniversiteli kardeşimize faydalı

olduk. Gençlerin fiziki gelişiminin yanında ruhsal gelişimlerinin de önemli olduğunun bilinci ile

eğitimin yanında öğretim de sunduk. Sportif faaliyetlerle beraber Kur’an-ı Kerim eğitimi verdik.

Malezya Dil Okulu ile İngilizce, Ürdün Arapça Akademisi ile Arapça öğrendik, üstelik bu eğitimleri

yerinde alarak yörelerin kültürünü de tanıma fırsatı yakaladık. Müzik Okulumuza konservatuvar

bölümünü ekledik.

Çalışmalarımızı ahlaklı, liyakatli ve vatansever bir gençliğin yetişmesine vesile olmak için maneviyat,

sanat ve fikir planında yoğunlaştırdık ve Türkiye’nin 23 milyon gencine ulaşmak gayesiyle

çalışmalarımıza devam edeceğiz.
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SAYILARLA TÜGVA
TEMMUZ - AĞUSTOS - EYLÜL

GEZİ

HADİ BABA CAMİYE

L
o
r

DIŞ İLİŞKİLER
KOORDİNATÖRLÜĞÜ

LİSE
KOORDİNATÖRLÜĞÜ

6 KAMP ALANI

İSLAM'A BAKIŞ
94 KATILIMCI

KADIN ve AİLE
KOORDİNATÖRLÜĞÜ

ORTAOKUL 
KOORDİNATÖRLÜĞÜ

11.842 ERKEK

2.178 KIZ

21 İLDE ÖDÜL TÖRENİ

81 İL

81 İL

257 İLÇE

314 İLÇE

26 İL

YURT YÖNETİCİLERİ 
EĞİTİM VE İSTİŞARE 
KAMPI
68 YURT YÖNETİCİSİ

YURT
KOORDİNATÖRLÜĞÜ

MALEZYA DİL OKULU
40 KATILIMCI

ÜRDÜN ARAPÇA
AKADEMİSİ
22 KATILIMCI

ALTIN ÇAĞ MEDENİYET
MERKEZLERİ
70 KATILIMCI

36 TURKISH IMMERSION
MOBILITY PROGRAMME
(MALEZYALI MİSAFİR)

21 İLDEN
21 BRANŞTA

SPOR
KOORDİNATÖRLÜĞÜ

112 ETKİNLİKTE

10.236 FARKLI KİŞİYLE
SPORTİF FAALİYET

58 İLDE
DOĞA KAMPI

25.788 KATILIM

KİTAP KURDU

21 İLDE ÖDÜL TÖRENİ

81 İL

17.890 KATILIM

ÇİZİMLERLE 40 HADİS

81 İL

52.138 KATILIM

YAZ OKULLARI

OKUY’ANLAR
24 KATILIMCI



MEDYA İLETİŞİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Son 3 ayda TÜGVA hesabımızda en 

çok ilgi gören, beğenilen iletilerimizi 

sizin için derledik.

8
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TÜGVA YAZ OKULLARI İLE
CIVIL CIVIL BİR YAZI
GERİDE BIRAKTIK

Türkiye’nin 81 ilinde gerçekleşen ve ortaokullu 

gençlere yönelik olarak düzenlenen TÜGVA Yaz 

Okulları bu yaz da rengarenk aktivitelerle geride 

kaldı. Futbol, voleybol, basketbol, masa tenisi, 

okçuluk, satranç, mangala, kitap okuma gibi 

aktivitelerle gençleri fiziksel ve zihinsel açıdan 

geliştiren Yaz Okulumuz, Kuran-ı Kerim ve Değerler 

Eğitimi gibi derslerle de gençlerin manevi gelişimine 

katkıda bulundu.

TÜGVA Ortaokul Yaz Okullarına sadece 

İstanbul’dan 25 bin kadar öğrenci katıldı. 

Türkiye genelindeyse 52.138 öğrenciyle 

yaz okulları gerçekleştirildi. Gençlerin 

her yönden hayata donanımlı olarak 

başlamasını isteyen vakfımızın, en geniş 

çaplı organizasyonlarından olan yaz 

okullarına ilgi her geçen yıl artmakta.

#BirYazBinGelecek
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ORTAOKULLU GENÇLERE
TÜGVA YAZ OKULLARINI SORDUK

Türkiye’nin dört bir yanında düzenlenen TÜGVA Yaz Okulları sona erdi. Binlerce 

öğrencinin katıldığı, birbirinden eğlenceli aktivitelerin ve dini eğitimlerin verildiği 

Yaz Okullarımızı ortaokullu gençlerimizin gözünden görmeye ne dersiniz? 

Yaz Okulu’nda bir günün nasıl geçiyor? Neler öğreniyorsun?
İyi, çünkü bilmediğim sporları öğreniyorum. Satranç ve mangala kurallarını daha iyi 
öğrendiğim için daha güzel oynuyorum. Surelerin manasını öğreniyorum. 

En sevdiğin ders hangisi?
En sevdiğim Din kültürü dersi. Çünkü daha çok eğleniyorum din kültürü dersinde. 
Amenerresulü ve Ali İmran suresinde 8 ve 9. Ayette öğrendiğim bir tane dua vardı, onu 
öğrendim en son.

TÜGVA Yaz Okullarını çevrene nasıl anlatıyorsun? 
Burada surelerin anlamlarını öğrendiğimi ve bilmediğim oyunları öğrendiğimi anlatıyorum. 
Ailem zaten gelmemi istiyordu buraya, ben de istiyordum. Arkadaşlarıma da öneriyorum. 
Burası çok güzel bir yer olduğu için onlara da söylüyorum gelmelerini.

TÜGVA Yaz Okulu hakkında ne düşünüyorsun?
Burada din dersi var, siyer dersi var kuran dersi var, beden dersi var. Benim için çok 
eğlenceli ve çok güzel geçiyor. Öğretmenleri çok güzel. Buralarda arkadaşım çok fazla 
oldu. Öğretmenlerimi zaten çok seviyorum. Kuran okumayı burada geliştirdim. Daha çok 
güzelleşti okumam.

Yaz Okullarımızla sen de TÜGVA ailemize katıldın ne hissediyorsun?
Çok mutluyum. Arkadaşlarıma tavsiye ediyorum. Buranın derslerini anlatıyorum, 
öğretmenlerini anlatıyorum çünkü çok güzel.

Ailen memnun mu burada olduğun için?
Öğretmenleri anneme çok anlatıyorum çünkü gerçekten çok güzel anlatıyorlar dersleri. 
Neler işlediğimizi anlatıyorum. Gerçekten burayı tavsiye ediyorum, çok güzel bir yer.

TÜGVA Yaz Okulu’nda bir günün nasıl geçiyor? 
Eğlenceli geçiyor. Din derslerimizde Kuranımızı okuyoruz dualarımızı okuyoruz, hocalarımıza 
veriyoruz. Örneğin beden derslerinde de hocalarımız bize spor aktiviteleri yaptırıyor. 

TÜGVA sana ne kattı? Buraya geldiğinden beri neler öğrendin?
TÜGVA bana duaları geliştirmemde yardımcı oldu. Amenerresulü bilmiyordum mesela, 
onu öğrendim. Bana bir ayrıcalık oldu. Kuran okumam gelişti. Beden derslerinde kendimi 
geliştirmeye başladım. Basketbolum kötüydü mesela, burada geliştirmeye başladım. Diğer 
arkadaşlarım da öyle.

Burasının normal okuldan farkı ne?
Okulda bir ciddiyet vardır, burada hocalarla arkadaş gibiyiz. Ne olursa dertlerimizi 
hocalarımıza anlatıyoruz. Mesela Ömer Faruk Hocamız (din hocası) ile namazdan sonra 
basketbol oynuyoruz. Kendisi iyi oynuyor.

Ailen buraya geldiğin için ne düşünüyor? 
Ailem buraya geldiğim için mutlu. Ben buraya geçen yıldan beri geliyorum. Çok eğlendim 
diyorum, yeni arkadaşlar kazandım diyorum. Herkese buraya gelmeyi tavsiye ederim çünkü 
burası çok eğlenceli.

Asude Çiğdem
Nişancı Mehmet Paşa İlkokulu

Zeynep Onat
Fatih İmam Hatip Ortaokulu

Emirhan Haspolat
Hırka-i Şerif Ortaokulu 

TÜGVA Yaz Okulu’nu nasıl buldun?
Çok güzel. Arkadaşlıklar çok güzel. Daha önce gittiğim kurslardan daha iyi. TÜGVA çok güzel 
bir yer. Herkesin TÜGVA’ya gelmesini öneririm. Bana Arapça’yı daha iyi öğretti. Herkesin bu 
kursa gelmesini öneririm.

TÜGVA’nın normal okuldan farkı var mı peki? 
Normal okuldan daha farklı çıkış saati ama yine de iyi. 4,5’ta da olsa fark etmez. Beden 
derslerinde spor ve futbol oynamayı çok sevdim. O yüzden herkesin gelmelerini öneririm. 

Ailenle tecrübelerini paylaşıyor musun?
Ben ilk din dersimde sayfa geçtiğimde söylüyorum. Ablam çok merak ediyor beni. O Kuranı 
hatim etti, baştan okuyor. En çok ablam soruyor. Sonra annem babam. 

TÜGVA’da günlerin nasıl geçiyor? TÜGVA Yaz Okulu’nu seviyor musun?
Seviyorum. Mesela spor derslerinde basketbol oynuyoruz boyumuzun uzaması için. Normal 
bir okulda 1 ders spor yaparken burada 3 ders her gün yapıyoruz. Onun için seviyorum.

Peki normal okuldan TÜGVA Yaz Okulu’nun farkı ne?
Hocalar çok ilgileniyor mesela. Başka hocalar telefon numarasını falan vermiyor bu hoca 
veriyor. Çünkü başka okullarda herkesin dersine girdikleri için herkes arar rahat bırakmazlar. 
Buradaki hocalar daha samimi. 

En çok hangi dersi seviyorsun?
Kuranı Kerim. Ben hafız olduğum için hoca bana hadis ezberletiyor. Hadis sonrasında da 
hediye alacakmış. Bir de hat yazacakmış, çerçeveletecekmiş onu. 

TÜGVA Yaz Okulu hakkında ne düşünüyorsun?
TÜGVA Yaz Okulu bana çok şey kattı. Ben sabah erken kalkıyorum ama bu bana hiçbir şey 
yapmıyor. Buraya geliyorum arkadaşlarımla eğleniyorum oynuyorum. Sonra dini bilgilere 
geçiyoruz. Kur’an-ı Kerim okuyoruz. Sonra Elif Hoca’mız bize peygamber efendimizin 
hayatını anlatıyor. Bunu dinlemek benim çok hoşuma gidiyor. Annemlere de anlatıyorum. 
Mesela ablama sorular soruyorum ablam çoğuna cevap veremiyor. 

Arkadaşlarına öneriyor musun?
TÜGVA yaz okulunu ben arkadaşlarıma her ayrıntısına kadar anlatıyorum. Her şeye izin 
veriyorlar. Beden hocası derste konuşmamıza bile izin veriyor. O yönünü çok seviyorum.

TÜGVA Yaz Okulu’nda bir günün nasıl geçiyor?
Çok güzel geçiyor. Hem Kuranı Kerim öğreniyoruz, sureler ezberliyoruz hem beden eğitimi 
yapıyoruz. Yani çok güzel. Baya sure ezberledim. Geçen sene de geliyordum Kuran’a geçtim. 
Bu sene de geçiyorum. Çok iyi Kuran okuyacağım burada. Eminim. Kuran okumayı burada 
öğrendim. Çok kursa gittim ama hiçbirinde yapamadım. TÜGVA’ya geldim hemen yaptım 
TÜGVA çok güzel bi kurs.

TÜGVA Yaz Okulu’nu arkadaşlarına tavsiye eder misin?
Herkese tavsiye ederim çok güzel bir yer. Her gün yemek dağıtılıyor su veriliyor.

Ailen buraya geldiğin için ne düşünüyor?
Geçen sene bir tane arkadaşım bana burayı tavsiye etti. Annem de çok mutlu buraya 
geldiğim için. Geçen seneden bildikleri için değişik bir şey yaptığımızda anlatıyorum bazen. 
Mesela 2 gün önce ok atmıştık burada. Çok güzeldi. Her hafta cumaya gidiyoruz. O yüzden 
TÜGVA’yı çok seviyorum. TÜGVA’yı bütün çocuklara tavsiye ediyorum. Herkes buraya gelsin 
çok güzel bir kurs.

İbrahim Celili
Gazi Paşa İlkokulu 

Muhammed Emir Bedir
Fethiye İmam Hatip Ortaokulu 

Zümra İlgin
Şemsettin Sami Ortaokulu 

Muhammed Talha Dinder
Yavuz Selim Ortaokulu 
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Ortaokul öğrencileri için düzenlediğimiz 

Türkiye’nin dört bir yanından binlerce 

öğrencinin katılım sağladığı, Çizimlerle 40 

Hadis Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu. 

Öğrencilerin hayal gücüyle şekillenen hadisler 

büyük beğeni topladı. 

İlkini geçen sene 

düzenlediğimiz ‘Çizimler 40 

Hadis’ yarışmasında da her ilde 

MEB’nın görevlendirdiği Resim 

Öğretmeni ile Din Kültürü ve 

Ahlak Bilgisi öğretmeninden 

oluşan jüri yarışma için 6654 

eseri değerlendirdi. Genel 

merkezimizde de yapılan 

değerlendirme sonucunda ilk 

üçe giren eserler ile 10 adet 

mansiyon ödülü verildi.

Ödüller İstanbul Yaz 
Okulları Kapanış 
Şöleni’nde Verildi
Yarışmada birincilik ödülü olan 

7000 TL’yi “Kim bir fidan diker 

veya ekin eker de bundan 

insanlar ve kuşlar faydalanırsa 

bunlar onun için hayır ve 

berekettir” hadisiyle Ebru 

Pakır aldı. İkincilik ödülü olan 

5000 TL’yi "Ateşin odunu yiyip 

bitirdiği gibi, haset de iyilikleri 

yer bitirir" hadisiyle Emir Ali 

Kırgıç hak etti. Üçüncülük ödülü 

olan 3000 TL’nin sahibi ise 

“Kur’ân okuyun! Zira Kur’ân, 

kıyamet günü okuyana şefaatçi 

olarak gelir” hadisiyle Medine 

Tokacı oldu. Mansiyon ödülü 

ise 7 kişiye 500 TL olarak 

verildi. Ödüller İstanbul Yaz 

Okulları Kapanış Şöleni’ninde 

TÜGVA Başkanı İsmail Emanet, 

İBB Başkanı Mevlüt Uysal ve 

İstanbul İl MEB Müdürü Ömer 

Faruk Yelkenci tarafından verildi. 

Kim bir fidan diker veya 
ekin eker de bundan 

insanlar ve kuşlar 
faydalanırsa bunlar onun 
için hayır ve berekettir.

Ateşin odunu yiyip bitirdiği 
gibi, haset de iyilikleri yer 

bitirir.

Kur’ân okuyun! Zira Kur’ân, 
kıyamet günü okuyana 

şefaatçi olarak gelir.

1. Ebru Pakır 2. Emir Ali Kırgıç 3. Medine Tokacı



MEB ile işbirliğiyle düzenlediğimiz ‘Türkiye’nin kitap kurtları yarışıyor’ 

diyerek başlattığımız ve ülke genelinde büyük ilgi gören Kitap Kurdu 

Yarışmamızın finali İstanbul’da yapıldı.

Ortaokul öğrencilerinin katılımına açık bir kitap okuma ve tahlil yarışması olan Kitap Kurdu 

yarışmamıza katılım süreci Şubat ayında başlamış ve 15 Mayıs’ta sona ermişti. 10 Haziran’da yapılan 

sınavda öğrencilerin okuma alışkanlığı kazanarak, fikir üretmesi ve de anlama

ve algılama düzeylerinin yükseltilmesi amaçlandı.

TÜRKİYE’NİN KİTAP KURTLARI ÖDÜLLERİNİ ALDI

81 İL
25. 788
BAŞVURU

5 ve 6. sınıf ile 7 ve 8. sınıf öğrencileri olmak üzere 2 kategoride 

düzenlenen yarışmada; birincilere 9 bin, ikincilere 7 bin, 

üçüncülere de 5 bin TL verildi. 7 kişiye de mansiyon ödülü olarak 

bin TL para ödülü verildi. Ülke genelinde MEB ile işbirliğiyle 

düzenlediğimiz yarışma ilgiyle karşılandı. 

Yarışmaya 81 ilden 25.788 başvuru oldu. Yarışmayı kazanan 

öğrenciler ilk olarak web sitemizde açıklandı. Şampiyonlar 

ödüllerini TÜGVA Başkanı İsmail Emanet, İBB Başkanı Mevlüt 

Uysal ve İl MEB Müdürü Ömer Faruk Yelkenci’nin elinden aldı. 
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İşte Dereceye Giren
Kitap Kurtları
5. ve 6. Sınıflar İçin Dereceler

1. Açelya YALÇINKAYA (Kocaeli)

2. Fahriyegül OLUR (İzmir)

3. Berna BOĞAÇ (Düzce)

7. ve 8. Sınıflar İçin Dereceler

1. Elif GENİŞYÜREK (Niğde)

2. Nurullah ŞIK (Mersin)

3. Muhammed Tarık Efilti (İstanbul)
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LİSE DOĞA KAMPI İLE BİNLERCE GENÇ 

UNUTAMAYACAKLARI
BİR YAZ GEÇİRDİ

Liseli gençlerin yaz tatillerini dolu dolu 

geçirmelerini sağlamak için düzenlenen 

Lise Doğa Kampı 7 hafta süren program-

ların ardından sona erdi. Gençler gerçek-

leştirdikleri çeşitli sosyal, kültürel ve spor-

tif faaliyetlerle unutamayacakları bir kamp 

deneyimi yaşadılar. Birlik ve beraberlik ru-

hunun da hakim olduğu kamplarda, arka-

daşlık ve kardeşlik bağları da güçlendi. 

Her yaştan gence ulaşmak için sayısız 

faaliyet gerçekleştiren Yeni Nesil 

Gençlik Vakfı TÜGVA, Türkiye çapında 

gerçekleştirdiği Lise Doğa Kampları ile 

binlerce gence unutamayacakları bir 

deneyim yaşattı. Gençler bu yaz hem 

eğlenceye doydu hem de maneviyatını 

güçlendirdi. 

En büyük katılımın İstanbul’da gerçekleş-

tiği TÜGVA Lise Doğa Kampları; Ankara, 

Karabük, Samsun, Mersin gibi illerde de 

gerçekleşti. 6 ilde 14.020 erkek ve hanım 

liseli genç kamp deneyimi yaşadı. Doğa 

kampına katılan gençlerimiz; yapılacak 

olan spor etkinlikleriyle kendilerini daha 

zinde hissederken, sosyal faaliyet, kitap 

okuma ve seminerlerle de bilinçlendiler.

Kampa katılan gençlerimiz yüzme, mini golf, canlı 

langırt, macera parkuru, futbol, voleybol, manga-

la, mas güreşi, oryantiring, halat 

çekme, kamp ateşi, satranç ve 

daha birçok eğlenceli faaliyetler 

gerçekleştirdi. Sportif faaliyet-

lerimizin yanında gençlerimiz, 

Peygamber Efendimizin (S.A.V.) 

hayatından beslenerek temel 

dini bilgileri de öğrendi. Kur’an-ı 

Kerim dersi, ahlak eğitimi, aka-

id eğitimi, hadis ve siyer dersleriyle manevi yönden 

de beslendi. Bilgi yarışmalarında hediyeler kazandı, 

spor faaliyetleri ile zinde kaldı, gezi faaliyetleri ile 

kültürel bilinç kazandı, zeka ve akıl oyunları oynadı. 

Ayrıca kitap okuma saatinde bilgi 

birikimini artırdı. Kısacası sportif 

faaliyetlerden temel dini bilgile-

re kadar dolu dolu bir kamp de-

neyimi yaşadı. Çeşitli yaş grup-

larından gençlerimizle bir araya 

gelerek seminerler verildi. Sade-

ce bilgi vermek değil,  şuur ka-

zandırmak, yeni dostluklar ku-

rarak kardeşlik bağlarını güçlendirmek; nihayetinde 

ümmet bilincini temin etmek amacı güdüldü.

SPORTİF FAALİYETLERDEN

TEMEL DİNİ BİLGİLERE

KADAR HER ŞEY VAR
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Güzel ama telefon çekmiyor 

Arkadaşlarım ile beraber kaldığım 
vakit 

Havalı silah 

Arkadaşlarım ile bir çadırı 
paylaşmak farklı bir deneyim.

Gençleri bir araya topluyor.

Eğlenceli duruyor, atraksiyonlu bir 
yer. Dini eğitimleri iyi 

Amfide yaşanılanlar 

Silah ve ok atışı

Vatan sevgisi

Antremanlı oluyorsun, 
becerilerimizi geliştiriyoruz, 

yeteneklerimizi keşfediyoruz.

Güzel buldum.

Arkadaşlarım ile yaptığım 
şakalaşmalar, ortam. Basket 

şampiyonası. 

İp parkuru, basketbol, yüzme, 
tırmanma duvarı

Hayatımda disiplin sağladı 

Sınav stresinden uzaklaşma, anne 
baba uzak yaşama deneyimi. 

Kelimeler kifayetsiz kalıyor. Beklediğimden 
daha iyi çıktı.

Eğitmenler ile yaşadığım komik olaylar. 

Arkadaşlarım ile burada geçirdiğim 
aktiviteler. 

İp parkuru, deniz, canlı langırt, balta atma.

Disiplinli olmam gerektirdiğinin farkına 
vardım.

Özgüvensiz insanların özgüvenini yerine 
getiriyor. Yapamadığımız şeyleri yapmaya 

olanak sağlıyor.

Güzel ama daha yeni geldiğimiz 
için bir sey yapmadık.

İlk defa arkadaşlarım ile ailemden 
uzakta bir yerde kaldım.

Amfi deneyimi

Arkadaşlarım ile daha çok vakit 
geçirdim.

İnsanlara doğa ile yaşamayı 
öğretiyor.

Güzel buldum. Arkadaş ortamlarını 
ve faaliyetlerini sevdim 

Çadırda geçirdiğimiz anılar kalır

Paintbolu eğlenceli buldum. 

Arkadaş edinme diyebilirim.
 

Yeteneklerimi keşfettim.

Mükemmel. İstediğimiz her şey 
var yemekleri çok güzel bütün 

etkinlikler var. 

Burada edindiğim dostluklar.

İp parkuru, canlı langırt, yüzme.

Namaza başlamamda yardımcı 
oldu. Hayatıma disiplin kattı. 

İnsanları sosyalleştiriyor.

Kamp çok güzel 

Arkadaşlıklar

Çadırda uyumak.

Asosyal biriydim burada 
sosyalleştim. 

Teknolojiden uzaktaydık, bu 
güzeldi. Hayat hakkında tecrübe 

edindiğimi söyleyebilirim. 

Geçen sene de gelmiştim, çok 
beğendiğim için tekrar geldim. 

Burada kalabalık birlikteliğin his. 
 

Basketbol, yüzme, ip parkuru.

Yaşıtlarımın düşünce yapılarını 
öğrenmemi sağladı, yeni dostluklar 

kurdum.

Sportif anlamda gelişiyor., 
sosyalleşmemizi sağlıyor, dini 

eğitimlerin verilmesi ile değerlerimizi 
öğreniyoruz. 

Muhammed Yuşa Mercan

Ömer Karagöz

Zülkif Dallı

Deniz Ersoy

Harun Çakır

Emre Kubat

Ferhat Koç

Davut Varol

Ekrem Acar

Ferhat Memiş Muhammet Eren Göktekin

İlk gün dışında güzel. 

Arkadaşlık kalır.

Canlı langırt

Ailemi özlüyorum.

Tecrübe ederek 
öğrenmemi sağladı.

Kamp çok güzel.

Beraber kaldığım, 
birlikte vakit geçirdiğim 

arkadaşlar.

Yeni sporlar türleri 
denedim. Ok var balta 
atma gibi.  Bir de yeni 
arkadaşlıklar edindim.

Eğleniyoruz.

Atakan Bulan Ufuk ŞahinEğlenceli, zevkli ve güzel 
bir kamp.

 
Buradaki arkadaşlarımı ve 
kampta tecrübe ettiğim 
aktiviteleri unutamam.

En çok Macera 
Parkuru’nu sevdim.

Bu kamp sayesinde 
zorluklarla basa çıkmayı 

öğrendim diyebilirim.

Eğlenerek öğrenmeyi 
sağlıyor. 

Güzel ve eğlenceli

Yaptığımız etkinliklerin 
yanı sıra çadır hayatını da 

çok sevdim. 

Macera Parkuru 
diyebilirim. 

Evet kattı. 

Eğleniyoruz, eğlenirken 
de disiplini öğreniyoruz.

     Kampı nasıl buldunuz?

     İleride bu kampa dair hatırınızda 
     ne kalır?

     Burada en çok hoşunuza giden
     aktivite (ler)?

     Kamp hayatınıza bir değer kattı mı 
     veya siz de bir farkındalık
     oluşturdu  mu?

     Sence böyle etkinliklerin ne gibi
     faydası var?
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TÜGVA Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurtları sadece konaklama değil; 

öğrencilerin sosyal, fiziksel ve kültürel gelişimlerinin de önemsendiği bir yer. 

Üniversiteye giriş sınavında dereceye giren öğrencilere yüzde 100 yurt bursu 

imkânı ve birçok aktivitelerle hizmet verilecek. Türkiye’nin dört bir yanında 

yer alan TÜGVA Yurtları binlerce öğrencinin ikinci evi olacak.

Yurtlarımızın sadece konaklayacak bir yer olmadığını, kişisel gelişim 

için de önemli bir etken olduğunu ifade eden Başkanımız İsmail 

Emanet, “Her yıl binlerce öğrenci üniversite eğitimi için başka şehirlere 

gidiyor. Tek başına aileden ayrı bir yaşam öğrencilerin pek çoğu için ilk 

deneyim. Bu sene 58 yurtta 7500 öğrenci kapasitesi ile Türkiye’nin dört 

bir yanında yer alan TÜGVA Yurtları üniversitelere yakın mesafede olup, 

öğrencilere ulaşım kolaylığı sunmaktadır” şeklinde bilgi verdi.

Başarılı öğrencileri ödüllendiren 

vakfımız, onlara eğitim 

hayatında da destek olarak, 

Türkiye sıralamasında 1 – 1000 

arasında olan öğrencilere yüzde 

100 burs, 1001 – 5000 arasında 

olan öğrencilere yüzde 75 

burs, 5001 – 10 bin arasında 

olan öğrencilere yüzde 50 ve 

10 001 – 20 000 arasında olan 

öğrencilere ise yüzde 25 burs 

sağlanmaktadır.

LYS’de Dereceye Giren Öğrencilere Yurt Bursu

1-1000 ARASINDA
Olan Öğrencilere

%100
BURS

%75
BURS

%50
BURS

%25
BURS

1001-5000 ARASINDA
Olan Öğrencilere

5001-10.000 ARASINDA
Olan Öğrencilere

10.001-20.000 ARASINDA
Olan Öğrencilere

KİLİS
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Kısa süre önce kurulmasına rağmen deneyimli kadrosuyla kısa sürede 

markalaşan TÜGVA Yurtları bu sene çok farklı. Hazırladığı “Hoş Geldin 

Paketi”yle sunacağı kaliteli hizmetin ipuçlarını veren TÜGVA Yurtları, 

oluşabilecek sorunların hızlı çözümü için kurduğu whatsApp hattıyla da 

yüzde yüz öğrenci memnuniyetini hedefliyor.

TÜGVA Yurtları’nın marka programlarından 

biri olan öğrencilerin kişisel gelişimlerini 

sağlayabilecekleri “İleri Düzey Liderlik 

Programları” bu sene de lider gençler 

yetiştirecek. İki dönem 20 haftadan oluşan 

program gelişmiş bir liderlik ve strateji okulu 

olarak öğrencilerimizi ağırlayacak. 

Halk eğitimle anlaşmalı olarak yaptığımız, 

“15 Arkadaş 1 Ders” adlı eğitim programımız 

bu sene de devam edecek. Bir araya gelen 

15 öğrenci, Halk Eğitim Merkezlerinin 

desteğiyle istedikleri bir konu hakkında 

eğitim alabilecek. Öğrenciler hem kişisel 

gelişim için eğitici programlara katılacak 

hem de iş hayatı öncesi CV’leri için önemli 

sertifikaların sahipleri olacak. 

Öğrencilerimizin isteklerini 

hızlı bir şekilde sonuca 

ulaştırmak için Bizimle Paylaş 

whatsApp hattımızı kurduk. 

Hızlı çözüm sistemimizle yeni 

dönemde hedefimiz %100 

öğrenci memnuniyetidir.

BU SENE ÇOK FARKLI

WHATSAPP

TÜGVA’lı olmak bir ayrıcalıktır. Bu anlayışla 
öğrencilerimizin yeni döneme konforlu bir başlangıç 
yapmalarını istiyoruz. Hazırladığımız “Hoş Geldin 
Paketi”yle TÜGVA Yurtları’na hoş geldiniz diyoruz.

Marka Liderlik Programları ve Ücretsiz Kurs İmkânları 
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Geçen sene yurtlar arası düzenlenen futbol 

şampiyonası birincileri yurtdışı seyahatiyle 

ödüllendirilirken, fotoğraf yarışmasında 

dereceye girenlere profesyonel fotoğraf 

makinesi hediye edildi.

Bu sene yurtlarda fotoğraf yarışması, futbol 

turnuvası ve gezi etkinliklerinin yanı sıra, 

basketbol ve masa tenisi turnuvaları da 

düzenlenecek. Film okumaları ile öğrenciler 

keyifli anlar yaşayacak.

Gençlerin zihinsel gelişiminin 

yanı sıra bedensel gelişimine de 

önem veren TÜGVA Yurtları'nın 

bir çoğunda spor salonları yer 

almaktadır. Bu sayı ilerleyen 

zamanlarda daha da arttırılacaktır.

TÜGVA Yurtları’nda kalan öğrenciler başka 

bir şehre ziyarete gittiğinde bu şehirdeki 

yurdumuzda ücretsiz olarak kalabilir.

Satranç Turnuvaları

Sokak Basketbolu Turnuvaları

Ödüllü Fotoğraf Yarışmamızda genç kardeşlerimiz 

ödüllerini Başkan İsmail Emanet’in elinden aldı.

Masa Tenisi Turnuvaları

Kültürel ve Eğlence Amaçlı Geziler

Rafting

Futbol Şampiyonası

Fotoğraf Yarışmaları

Fotoğraf Yarışmaları

Fotoğraf Yarışmaları
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Olacak bütün güzel şeylerden haber-

siz bir şekilde heyecanın tatlı lezzetiyle 

Bükreş Havalimanı’na iniş yaptık. 8 gün-

lük seyahatimizde neler yaşamadık ki! 

Yetimhanede büyümüş çocuklara bir 

nebze mutluluk, gömülü hüzünlerine 

ferahlatıcı bir rüzgâr olduk. TİKA ve Bü-

yükelçilik ziyaretleriyle ecdat toprakla-

rındaki “biz”i hissettik. Türk köyleri gezi-

siyle gönül köprümüze vefa taşlarını inşa 

ettik. Kâh Tuna Nehri’nde Osman Paşa 

olduk, kâh yüreklerde samimiyet kat-

resi. Karpat Dağları’nda Peleş Kalesi’y-

le, Drakula Şatosu’yla yükselirken, Kral 

Camii ile huzur deryasında kaybolduk. 

Yeri geldi hastane ve okul inşaatlarında 

baretimizi takarak çalıştık, yeri geldi kü-

tüphane raflarında bir yığın emek olduk.  

Oradaki tarihi koklayarak tarih olmadığı-

mızı, hoşgörü nizamında bayraktar, gö-

nül coğrafyasında fedakâr bir medeni-

yetin yeni nesil fertlerini teşkil ettiğimizi 

telakki ettik. Velhasıl bizler Türkiye’nin 

Anadolu’dan çok daha büyük olduğunu, 

Türk’ün beklenen olduğunu anladık. Ve 

bu hakikati idrak etmiş bir surette 8 gün-

lük seyahatimizi tamamlayarak ülkemize 

döndük. “Multimesk TÜGVA, La revedere 

Romania” ya da teşekkürler TÜGVA, el-

veda Romanya…

Türk’ün Beklenen
Olduğunu Anladık

Akif Dağlar – Romanya

TİKA’nın 2018 Tecrübe Paylaşım Progra-

mı’na katılan TÜGVA’lı gönüllü gençlerimiz 

mescid onarımından, ağaç dikimine; dikiş 

atölyesi açılışından, numune tohum ekimi-

ne kadar birçok projeye emek verdi. Genç-

lerimizden deneyimlerini dinleyelim. 

Türkiye’deki farklı üniversitelerde eğitim 

gören öğrencilerin, Afrika, Asya, Balkanlar 

ve Ortadoğu gibi TİKA’nın faaliyet coğraf-

yasında yer alan ülkelerdeki gençlerle et-

kileşimini ve karşılıklı tecrübe paylaşımı-

nı kapsayan programın tanıtım toplantısı 

TÜGVA Florya Erkek Öğrenci Yurdu’nda 

gerçekleşti. Öğrencilerin ülkeler arasın-

da "dostlu köprüleri" kurmayı amaçladığı 

programda, TÜGVA'lı gençler unutulmaz 

bir deneyim yaşadılar.

Gençler, program kapsamında Nijer'in 

yanı sıra Arnavutluk, Bosna Hersek, Bur-

kina Faso, Cezayir, Cibuti, Çad, Fas, Gana, 

Gürcistan, Kamerun, Karadağ, Kazakistan, 

Kenya, Kolombiya, Lübnan, Makedonya, 

Mozambik, Namibya, Özbekistan, Roman-

ya, Senegal, Sırbistan, Somali, Sudan, Tan-

zanya, Tunus, Ürdün, Moldova ve Güney 

Afrika'ya gitti.

GENÇLERİMİZİN GÖZÜNDEN YOLCULUĞUN HİKAYESİ



Köy gezileri, dikiş atölyesi ziyareti ve ri-

tüel programla geçen ilk günü geride 

bıraktık. 8 günlük programımızda Su-

mait Üniversitesi, Maarif Vakfı, TİKA ve 

Başkonsolosluk ziyaretleri; Stone Town, 

Baharat Bahçeleri, Doğu Sahilleri ve Da-

rüsselam (Ana kıta) gezilerinin yanı sıra 

bahçe düzenlemesi, okul inşaatı ve köy 

sahili temizliği gibi birçok faaliyet bulu-

nuyor. Tabi geldiğim gibi Tanzanyalı kar-

deşlerimizle bir futbol maçı planlamala-

rına da başlamadım değil.

Henüz bir gün kaldık fakat bir ömür 

unutmayacağımız seyrana daldık…

Hayatımda en basit ama en güzel oyun-

ları buradaki anaokulunda bulunan ço-

cuklarla oynadım diyebilirim. Sadece bir 

balon ile insan ne kadar mutlu olabilir? 

Sadece bir balon ile yarım saat boyunca 

5-6 yaşlarındaki 30 kadar çocukla birlik-

te hiç olmadığı kadar eğlendik…

Bakalım bize, hayata muhabbet naza-

rında bakmayı öğreten Zanzibar’ın güzel 

insanlarından nasıl ayrılacağız. Bakalım 

yeğenlerimle yaşıt olan Ali’yle, Fatıma’y-

la ve onlarca çocukla bir daha ne zaman 

buluşabileceğim.

Sadece Bir Balonla
İnsan Ne Kadar
Mutlu Olabilir?

Mahmut Ahmed Bolat – 
Zanzibar
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Eğer tok değilseniz tiyatrallik yoktur. 

Nijer'de gördüğüm en çarpıcı şey sa-

mimiyetti. Standartların, sınırların çok 

aşağısında bir yaşamda dahi; üstümden 

düşen eşyayı bana getiren mutlu çocuk-

larla tanıştım. Tek bozuk para ile yazı-tu-

ra oynayıp 100 çocukla birlikte/beraber 

eğlenebiliyorduk. Burada hepsi en az üç 

dil bilen akranlarımın hayali Türkiye'de 

okumak…

Bitme gününün sabahı hepimizin içinde 

bir hüzün oluştu. Burası ayrı bir ülke de-

ğil, farklı bir gezegen adeta. Ertesi gün 

yataktan kalktığımızda tüm yaşananların 

rüya olmadığına dair kanıtlar, el yapımı 

işler, hâlâ hayvanın koktuğu deri eşyalar. 

Biliyorum ki biz Nijer'deyiz, TÜGVA dün-

yada çocukların koştuğu her yerde. Şahsi 

olarak da, belki yine TÜGVA kartıyla, bir 

gün tekrar Nijer'de uyanmak istiyorum.

Ener Kılıç – Nijer

Nijer'de Gördüğüm
En Çarpıcı Şey
Samimiyetti



Teşkilat Koordinatörlüğü II. İlçe Temsilcileri 

Kampı’na 81 ilden 400 ilçe katıldı. 3 gün süren 

kampta değerli konukların katılımıyla teşkilat-

çılığın önemi anlatıldı.

Yolumuz Uzun, Ulaşılmadık Genç Bırakmama 

Hedefindeyiz

Moral FM’de Fatih Abadi’nin konuğu olan Başka-

nımız İsmail Emanet, TÜGVA’nın projelerini anlattı 

ve hedefini belirtti: Ulaşılmadık genç bırakmama 

hedefindeyiz.

Başkanımız İsmail Emanet, 15 Ağustos’ta Moral 

FM’de Fatih Abadi’nin Bilinç Altına İndim Döne-

ceğim Programı’na konuk oldu. TÜGVA hakkında 

merak edilenleri anlatan Başkanımız İsmail Emanet 

“Birçok vakıf okul dönemi çalışır ama TÜGVA ola-

rak biz tam tersi durumda yazı hareketli geçiriyo-

ruz. Ortaokul Yaz Okulları, Lise Doğa Kampları ve 

Üniversite Aksiyon Akademi Kampı derken yalnızca 

yazın 100.000’e yakın gence ulaşıyoruz” şeklinde 

konuştu. Öğrenci ve gençler için her şeyi düşün-

meye çalıştıklarını ifade eden Başkanımız İsmail 

Emanet “TÜGVA’nın ilk farkı, gençlerin içinde ol-

duğu onların karar verdiği, pratikte uygulanan yer 

olmasıdır. Faaliyetleri onlar planlıyor. Bütün meka-

nizmaları gençlerden oluşuyor” dedi. Bölge Yetiş-

tirme Uzmanı ile yurtdışına da açıldıklarını belirten 

Başkanımız İsmail Emanet “Gençlik varsa gelecek 

vardır. Ulaşılmadık genç bırakmama hedefindeyiz” 

diye konuştu. 

Gençlere Tavsiyem: Hayallerinin Peşinden Gitsinler

Keyifli gerçekleşen programın kapanışında Başkanı-

mız İsmail Emanet “Gençlere tavsiye olarak; Hayal-

lerinin peşinde gitmelerini tavsiye ediyorum. Gider-

ken de bir ayakları her zaman kendi vatanları kendi 

topraklarında olsun” diyerek gençlere yol gösterdi.

Her geçen gün genişleyen Türkiye’nin gençlik vak-

fı TÜGVA, 81 ilden 400 ilçenin katılımıyla Teşkilat 

Koordinatörümüz Enes Eminoğlu’nun organizas-

yonuyla II. İlçe Temsilcileri Kampı’nı gerçekleştirdi. 

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan Ankara Kızılca-

hamam’da verimli geçen 3 günde değerli konuş-

macıların katılımıyla önemli konuşmalar gerçek-

leşti.

TÜGVA İLÇE TEMSİLCİLERİ KAMPINA 81 İLDEN 400 İLÇE KATILDI

HABERTÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ FAALİYETLER

32

Almanya’nın Düsseldorf kentinde bağımsız 

çatı kuruluşu olan İslam Dünyası Sivil Top-

lum Kuruluşları Birliğinin (IDSB) 24. Konsey 

Toplantısı yapıldı. Toplantıya Türkiye’den 

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Adnan Tan-

rıverdi, Başkanımız İsmail Emanet’in yanı 

sıra, Kızılay Başkanı Kerem Kınık ve çeşitli 

ülkelerden sivil toplum kuruluşu temsilci-

leri, yöneticiler ve iş adamları katıldı.

WEFA Genel Başkanı Musab Aydın, toplan-

tının ardından yaptığı değerlendirmede, İslam dün-

yası sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bir araya 

geldiklerini ve üye kuruluşlar arasında bilgi, tecrübe 

ve görüş alışverişinde bulunduklarını ifade etti. 340 

üyesi bulunan IDSB’nin 65 ülkede çalışma yürüt-

mektedir.

İSLAM DÜNYASI’NIN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İLE ALMANYA’DA BULUŞTUK

GENÇLİK VARSA GELECEK VARDIR
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Katılımcılar ve konu başlıkları şu şekildeydi:

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül:

Gençlik Çalışmaları

AK Parti Genel Başkan Yrd. ve Teşkilat Başkanı

Erkan Kandemir:

Türkiye Vizyonu ve Gençlik

TÜGVA Genel Başkanı İsmail Emanet:

TÜGVA Nedir, Ne Değildir?

TÜGVA Mütevelli Kurulu Üyesi Salih Eğridere:

Dava Adamı Kimdir?

Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği 

Başkanı Seyit Tümtürk: 

Doğu Türkistan Davası

İnsan ve Medeniyet Hareketi Başkanı Mehmet 

Güney:

İslami Hareket Tarihi

TRT Dış Haberler Müdürü Serdar Aydın:

Teşkilatçılık Nedir?
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Vakıf içerisinde takım ruhunu kuvvetlendiren futsal turnuvasına ünlü futbolcular da ka-

tıldı. Futbol geçmişimizin önemli isimlerinden Hakan Ünsal, Hasan Kabze, Faruk Atalay, 

Ogün Temizkanoğlu ve Ergün Penbe sahada ter dökerek

vakfımızın bu organizasyonuna destek oldu.

Vakfımızın genel merkez spor salonunda eski futbolcular ile

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

FUTSAL FİNALİNDE ESKİ MİLLİ
FUTBOLCULAR DA SAHAYA ÇIKTI
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TÜGVA FUTSAL ŞAMPİYONASI'NDA
MUTLU SONA ULAŞAN TAKIM

SAMİMİ YÜREKLER OLDU
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30 Temmuz – 8 Eylül tarihleri arasında TÜGVA Spor Koordinatörlüğü tarafından 

düzenlenen Koordinatörlükler Arası Futsal Turnuvası, çekişmeli maçlara sahne 

oldu. TÜGVA Genel Merkez’de 11 takımın katılımıyla gerçekleşen turnuvada 

şampiyon Spor Koordinatörlüğü’nün takımı Samimi Yürekler olurken, Medya İletişim 

Koordinatörlüğü ve Mali İşler Koordinatörlüğü’nden oluşan Gençlik Gücü ikinci, Yurtlar 

Koordinatörlüğü’nün takımı Yek Yürek ise üçüncü oldu. Turnuvanın adamı

Gençlik Gücü’nden Yahya Yıldırım oldu.

Kardeşliğimizi Güçlendirmek Adına Düzenledik

Turnuva ile ilgili açıklama yapan TÜGVA Genel Başkan Yardımcımız ve 

Spor Koordinatörümüz Mehmed Emin Özkaya “Tüm Türkiye’de kısa sürede 

teşkilatlanmasını tamamlamış olan vakfımız, bu birlikteliğini teşkilat içerisinde 

yaptığı sosyal faaliyetlerle daha da pekiştirmektedir. Dün, aynı hedefe odaklanmış 

genç kardeşlerimizi bir araya getirdiğimiz gibi bugün de bu kardeşliği daha da 

güçlendirmek adına vakıf gönüllülerimizle ve teşkilat mensuplarımızla çeşitli spor 

müsabakaları tertip etmekteyiz” ifadelerini kullandı.

Bu Güzel Tabloyu Tüm Türkiye’de Yaşatmak İstiyoruz

Futsal Turnuvası’nda, bütün koordinatörlükler kıyasıya bir mücadeleyle şampiyon 

olmak için ter döktüklerini belirten Spor Koordinatörümüz Özkaya, “Her bir 

kardeşimiz, bu turnuvada rakip olmanın verdiği azim, ama aynı zamanda birlik 

olmanın verdiği şuurla TÜGVA ismine yakışır bir performans sergiledi. Bu güzel 

tabloyu bugün Genel merkezimizde yaşattığımız gibi, dün bir araya getirdiğimiz 

bütün illerdeki vakıf gönüllülerimizle de yaşatma ve kalıcı kılma kararlılığındayız”

diye konuştu.

Samimi Yürekler

Gençlik Gücü Yek Yürek



MALEZYA DİL OKULU İLE
HEM İNGİLİZCE ÖĞRENDİK 
HEM MALEZYA KÜLTÜRÜNÜ
TANIDIK

16 Temmuz- 16 Ağustos 2018 tarih-
leri arasında gerçekleşen Malezya Dil 
Okulu’nda TÜGVA’lı gençler dil öğre-
niminin yanı sıra rengarenk aktiviteler, 
geziler ve eğitim tecrübeleriyle ülkenin 
kültürünü yakından tanıdı.

UniSZA Rektör Yardımcısından 
Sıcak Karşılama

16 Temmuz’da Malezya’ya ulaşan öğrencilerimiz 

Kuala Lampur Havaalanı'nda Unisza ekibi tarafın-

dan samimiyetle karşılandı. Programın oryantasyo-

nuna University Sultan Zainal Abidin (UniSZA) Rek-

tör Yardımcısı Prof. Dato’ Dr. Ahmad Zubaidi bin 

A. Latif katıldı. Basının yoğun ilgi gösterdiği ve yer 

verdiği Malezya Dil Okulu Programımız seviye tes-

pit sınavı ile başladı. Öğrencilerin okuma ve yazma 

yeteneklerinin sınanmasından sonra eğitim süreci-

ne geçildi.

Bu Okulda Hem Eğleniyorlar 
Hem Öğreniyorlar

Malezya Dil Okulu’nda verilen eğitimlerin en önem-

li özelliği, bu eğitimlerin aktivitelerle gerçekleşiyor 

olması. Farklı kültürlerden gençlerle tanışan ve Ma-

lezya’nın özgün mutfağını tadan öğrenciler zaman 

zaman geziler de düzenledi. Besar Bukit olarak ad-

landırılan, bölgenin en yüksek tepesine çıkan öğ-

renciler tüm bölgeyi gözlemleme imkânına sahip 

oldular.
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Eğlenerek öğrenmenin en güzel örneklerine 

şahit olduğumuz Malezya İngilizce Dil Oku-

lu’nda gençler ders dışı aktivitelerinde, Wa-

risan Sari Sanat Galerisi’ne giderek, Malez-

ya’nın yöresel dans performansı olan Tarian 

Nongga’yı izleme fırsatını yakaladı.

Bir başka gün Güney Asya’nın en büyük gölü 

Tasik Kenyir Bölgesi’ne doğru hız botlarıy-

la yola çıkan gençler, Malezya’ya özgü olan 

bir balık cinsinin olduğu bir nehre giderek ve 

balıklarla birlikte yüzmenin keyfini yaşadı.

Deniz Kaplumbağaları ile
İnanılmaz Bir Deneyim 

Etkinliklerin hiç bitmediği Malezya İngilizce Dil Oku-

lu’nda deniz kaplumbağalarının yumurtalarını bırak-

tığı sahile giden gençlerimiz Kanadalı Prof.Dr. Anuar 

McAfee öncülüğünde onların güvenliğini sağlamak 

için çalıştılar. Yumurtaları elleriyle çıkartan ve yavru-

ları muhafaza eden öğrenciler, yavruların okyanusa 

doğru ilk kulaçlarını seyretme şansı bularak inanıl-

maz bir deneyim yaşadılar. Kaplumbağaların soyları-

nı sürdürmelerine katkıda bulunmak amacıyla TÜGVA 

ve Unisza gençleri 600 ringit bağışta bulundu.
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TÜGVA Kadın ve Aile Koordinatörlüğümüz 
tarafından 1 – 2 Eylül tarihlerinde Diyar-
bakır’da gerçekleştirilen Doğu İllerindeki 
Kadınların Sosyal Hayata Katılımı Paneli 
değerli konukların katılımıyla yoğun bir 
ilgiyle gerçekleşti.

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 gerçekleştir-
diği panelde TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı, 
Kadın ve Aile Koordinatörü Çiğdem Yıldız, 
Gazeteci - Sporcu Burcu Çetinkaya, Avu-
kat – Aktivist Adile Gürbüz, Aktivist – 
Yazar Zeynep Alkış, Gazeteci – Ya-
zar Sabiha Doğan konuştu.
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Söyleyecek sözü olan herkesi programa 

davet ettiklerini ve yoğun gerçekleşen ka-

tılımdan dolayı memnuniyetini dile getiren 

Kadın ve Aile Koordinatörü Çiğdem Yıldız, 

“Değerli katılımcılarımıza ve konuklarımıza 

hoş geldiniz diyoruz. TÜGVA olarak kadının 

sosyal hayata katılımını önemsiyoruz ve bu 

minvalde çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Ça-

lışmalarımızı günden güne etkin bir şekilde 

sürdüreceğimizi bu vesileyle bir kez daha 

belirtmek istiyoruz” diyerek sözü konuşma-

cılara bıraktı.

DOĞU İLLERİNDEKİ
KADINLARIN SOSYAL
HAYATA KATILIMI
PANELİNE YOĞUN
KATILIM
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Roller ve Statüler Arası Denge 
Önemlidir

Zeynep Alkış ise, “Kadınlar için sürdürülebilir 

eğitim roller ve statüler arası denge önemlidir. 

Anne ve eş olarak kadının bir adım geride ol-

ması eğitimli ve üretken kadınların daha çok 

çocuk doğurması gerekir” diyerek kadınların 

siyasetteki rollerine değindi. “Kapatılan ilk siyasi 

parti bir kadın partisidir” diyen Alkış, “Pes etme-

yip daha sonra dernek olarak bu oluşum haya-

tına devam etmiştir. Refah Partisinin kadınları 

kapı kapı dolaşarak bir başarı elde etmeleri bir 

örnektir” şeklinde konuştu.

PKK Kadının Sosyal Yaşama
Katılımını Engellemiştir

“Belediye hizmetleri, yol park ve bahçe kadının ya-

şama katılamama sebeplerindendir. PKK’nın beledi-

yecilik hizmeti vermeyerek kendi örgütlerine imkan 

sağlaması ve sosyal yaşamın cinsiyetlerini dönüş-

türmeyi hedeflemesi kadının katılımını engellemiş-

tir” diye konuşan Av. Adile Gürbüz kadınların sosyal 

hayata katılımı açısından önemli etkenleri aktardı.

Toplumun Huzuru 
Kadının Üretimine 
Bağlıdır

“Toplum huzuru kadının üretimine 
bağlıdır ve üretim sosyal ve özel ha-
yata göre şekillenip farklı açılardan de-
vam edebilir” diyen Burcu Çetinkaya, 
“Kadın sosyalleşirken roller arasında 
dengeyi bulabilir ve kadının çalışması-
na farklı bakıldığı yerlerde kadın kadı-
na destek olarak el ele vererek devam 
edebilir. Kadının en büyük destekçisi 
yine kadındır” ifadelerini kullandı.

Batı ile Mücadele için
Kadınlara ve Gençlere
Yönelik Çalışmalar
Yapılmalıdır

“STK denince toplumda iktidarın dışın-

da kalan bireyin toplumsallaşmasıyla 

birlikte bir aksiyon, aktivite oluşturarak 

yönetim ve toplum üzerinde söz sa-

hibi olması anlamına gelir” açıklama-

larında bulunan Sabiha Doğan, Türki-

ye’de Osmanlı kültüründen gelen bir 

vakıfçılık anlayışı olduğunu Batı’daki 

STK zihniyetinin ise farklı olduğunu 

belirtti. Batının çalışmalarını STK’lar 

aracılığıyla masum gösterdiğini, bizim 

insanımızı kullanarak teşkilatlandığını, 

Gezi olayları gibi olaylara fırsat verdiği-

ni aktaran Sabiha Doğan, “STK, Siyaset 

ve paradan sonra 3. kurumdur. Kültü-

rel etkileşim, emperyalizm, bir konfor 

alanı, kültür ve medeniyet tehdidi, tek 

tip insan yani aynı şeyleri risk gören 

(mankurt) insanlar üretiyor. Bunlarla 

mücadele etmek için kadına yönelik, 

gençlere yönelik çalışmalar yapılma-

lı. Hayvan hakları, Çevre Koruma gibi 

yapılara ihtiyaç var. Toplumsal yararı 

anında görülebilecek projelere ihtiyaç 

var” ifadelerini kullandı.



81 İL

Şehrin en işlek caddesinde yer alan Mardin İl 

Temsilcilik binamız; genç kardeşlerimize güve-

nilir ve rahat bir ortam sunmaktadır. Haftalık 

sohbetler, satranç kursları ve Kur’an-ı Ker-

im eğitiminin verildiği temsilciliğimizde haf-

tanın her günü sosyal ve kültürel aktiviteler de 

gerçekleştirilmektedir. 

Temsilcilik binamızda 70 kişilik toplantı ve 

söyleşi salonu, verimli ders çalışma ortamı sun-

duğumuz TÜGVA Kıraathanemiz ve mescidimiz 

bulunmaktadır. 

TÜGVA Kıraathanemizde gençlerimiz rahatça 

ders çalışabiliyor, ücretsiz çay – kahve içilebiliy-

or, sürekli yayınları takip edip kitapları okuyabili-

yor, sınırsız internetten yararlanabiliyor, değer-

li konukların seminerleriyle bilgi deryasından 

payına düşeni alabiliyor. 

Açık hava alanlarının da bulunduğu temsilcilik 

binamızda hoşça geçen vakit zamanı unuttur-

abiliyor.

MARDİN
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UŞAK

Geleneksel Uşak mimarisinde çift katlı ahşap bir 

yapı olan temsilciliğimiz, bahçeli olup birçok 

aktivite burada da yapılmaktadır.

Özgün bir mimariye sahip cumbalı ve ahşap 

merdivenli yapı, haftanın her günü ken-

tin gençliğini ağırlamaktadır. Duyarlı vakıf 

gönüllülerimizin sahip çıkıp, özenle koruduğu 

yapıda cümle kapısından girince bir hayat bu-

lunmaktadır. Temsilciliğin bahçesinde çocuk-

ların da rahatça vakit geçirebilmesi için bir park 

da bulunmaktadır. 

Öğrencilerin talebi üzerine İl Halk Eğitim 

Müdürlüğü ile ortaklaşa kaligrafi, zekâ oyunları, 

Osmanlı Türkçesi, Arapça gibi dersler verilmek-

tedir. Gençlerin ders çalışmaları, kitap okumaları 

ve araştırma yapabilmeleri için TÜGVA Kıraatha-

nesi vardır. Hafta sonu en yoğun saatlerin 

yaşandığı temsilciliğimizde vakıf toplantıları da 

yine burada yapılmaktadır.
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Günün sıcak saatlerinde üstü kapalı kamelyalarda 

ve geniş söyleşi alanında din, tarih, kültür ve siyaset 

başlıkları altında katılımcıların kendilerini geliştirme-

sine yönelik her gün farklı disiplinler üzerine farklı 

konuklarla söyleşiler gerçekleştirdik.

Milli ve manevi değerlerine bağlı, vatanını seven, 

nitelikli eğitim çalışmalarını tamamlayarak, üreten 

gençlik ideali ile etkinlikler gerçekleştiren vakfımı-

zın Aksiyon Akademi kampında, sosyolog, gazeteci, 

yazar, akademisyenler ve İslami ilimler konusunda 

bilgi sahibi konuklar katılımcılara sunum yaptı. 

Kur’an-ı Kerim okumayı bilmeyen öğrenciler prog-

ram süreci içinde akıcı bir şekilde Kur’an-ı Kerim 

okumayı öğrendi. Bunların yanı sıra, Aksiyon Aka-

demi programında fıkıh, akait ve ilmihal dersleri ve-

rildi. Ayrıca, tecvit ve kıraat dersleri de katılımcıların 

istifadesine sunuldu. 

Katılımcıların güzel anılarla ayrıldığı akademide ak-

şam 18.00’den sonra paintball, oryantiring, futbol, 

valeybol, macera parkuru, okçuluk ve yüzme gibi 

etkinlikler düzenledi.

Vakıf Başkanı İsmail Emanet de kampa yaptığı ziya-

rette kamp ateşini yakıp, öğrencilerle marş söyleye-

rek, sohbet etti.

“Gençliğinin hakkını ver” diyerek düzenlediğimiz 

bu seneki Aksiyon Akademi kamp programımız-

la gençliğinin gücüne ve enerjisine inanan 158 

üniversiteli ile bilgi ve sportif aktivitelerle dolu 

bir kamp düzenledik.

Şehit Ömer Halisdemir Gençlik Kampında 2 

dönem olup, birer hafta şeklinde organize et-

tiğimiz Aksiyon Akademi’ye kendini her alanda 

geliştirmek isteyip, dünyada iyiliğe dair bir iz 

bırakmak isteyen katılımcılarımızla yoğun bir 

kamp programını birlikte yürüttük.

GENÇLİĞİNİN HAKKINI VERMEK İSTEYENLER 

AKSİYON AKADEMİ'DEYDİ 

HER GÜN FARKLI BİR 
KONUDA SÖYLEŞİ
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Çin, Hindistan, Rusya ve Orta Doğu toplum-

larının siyasi yapısı, dış politika karakteri, tarihi 

ve sosyolojik kodları, ülke tarihine yön vermiş 

liderleri, sanatkârları ve düşünürleri hakkında 

derin bir birikime sahip program olan Bölge 

Uzmanı Yetiştirme Programı başlıyor.

2015 yılında Çin, Hindistan ve Rusya ülkeleri 

ile başlayan Bölge Uzmanı Yetiştirme Prog-

ramı’na, 2016 yılında Ortadoğu bölgesi de 

Programda, haftanın 3 günü (Pazartesi, Per-

şembe ve Cumartesi) bölge dillerinin eğitim-

leri yanı sıra Yakın Siyasi Tarih, Siyasal Dü-

şünceler Tarihi, İktisat ve Uluslararası Hukuk 

gibi dersler ile birlikte hadis ve kıraat dersleri 

veriliyor. Öğrencilerimiz programda 2. sene-

lerinden itibaren bölgeleri üzerine bir akade-

misyen gözetiminde belirli okumalar yaparak 

YURT DIŞINDA STAJ YAPMA
İMKÂNI SAĞLIYOR 

Türkiye’de verilen dil eğitimlerinin yanı sıra böl-
ge uzmanı adayları her yaz ilgili ülkelerinde 2 
aylık dil kursuna katılıyorlar. Adaylar, gönderilen 
ülkelerde Türkiye’de öğrendikleri dili geliştirme 
fırsatına sahip olurken aynı zamanda oradaki 
toplumu tanıyıp kültürlerini de inceleme fırsa-

tına sahip oluyor.

Ayrıca programı başarıyla bitiren bölge uzmanı 
adayları gittikleri ülkelerde yüksek lisans ve dok-
tora yapma imkânına da sahip oluyor. Bunun 
dışında adaylar, yurtdışı temsilciliklerimizde de 

staj yapma imkânına sahip olacaklar.

4 Öğrencimiz Çin ve Hindistan'da

Şu ana kadar 3 öğrencimiz Hindistan'da 1 kişi de 
Çin'de yüksek lisans öğrenimini sürdürüyor.

Her yıl gençler tarafından çok sayıda katılımın 
gerçekleştiği programda mülakatlar tamamlan-

dı. Dersler ekim ayında başlıyor. 

Program hakkında daha detaylı bilgi edinmek 
isteyenler www.bolgeuzmani.com adresimizi 

ziyaret edebilirler.

bölge uzmanı olma yolunda ilerliyor. Program 

kapsamında Çin, Hint, Rus ve Ortadoğu top-

lumlarının tarihi ve kültürel değerlerinin yanı 

sıra siyasi yapıları ve dış politika karakterleri ile 

birlikte söz konusu ülkelerin sosyolojik kodları 

irdelenerek, ülke tarihlerine yön vermiş lider-

ler, sanatkârlar ve düşünce adamları tahlil edi-

lerek bölge uzmanları yetiştiriliyor.

eklenmişti. 4 yıl boyunca öğrencilerin yoğun 

bir eğitim aldığı program nitelikli insan gücü 

oluşturmaya çalışmayı amaçlayan program 

kapsamında Çince, Hintçe, Urduca, Rusça, 

İbranice ve Farsça bilen İngilizceye de hâkim 

nitelikli bireyler yetiştirilmeye çalışılmaktadır. 

Bugüne kadar Çin, Hindistan ve Rusya bölge-

lerine toplam on beşer kişi ve Ortadoğu böl-

gesine de İbranice ve Farsça öğrenen onar 

kişi alındı.

ÜLKELER HAKKINDA TÜM DETAYLARI YERİNDE ÖĞRENİYORLAR

Tiananmen Meydanı

Çin - Pekin Kızıl Meydan
Rusya - Moskova

Taj Mahal
Hindistan - Yeni Delhi

St. Isaac Katedrali
Rusya - St. Petersburg

Grand Jamia Mosque

Pakistan - Lahore

Suzhou
Çin - Shanghai

40 Sütun Sarayıİran - Tahran
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TÜGVA Çubuk Temsilciliğimiz ve Çubuk Belediyesi 

işbirliğince düzenlenen “Ekranla Değil Akranla Bü-

yüsün Çocuklar Projesi” ile çocuklar uçurtma şenli-

ğinde doyasıya eğlendi.

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 dü-

zenlenen uçurtma şenliğine 189 çocuk katıldı. TÜG-

VA Çuvuk İlçe Temsilcisi Yusuf Kılıç vakıf olarak sos-

yal faaliyetlere destek olmaya çalıştıklarını belirterek, 

çocuklarla birlikte yetişkinlerin de eğlenme fırsatı bul-

duğunu aktardı. Kılıç, “Gençliğe elimizden geldiğince 

destek olmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Çubuk Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Şahin Sayılırer, 

bu tür sosyal projeleri bundan sonra da devam etti-

receklerini dile getirerek “Amacımız çocukları ekranın 

zararlı etkilerinden uzak bir şekilde yetiştirmek ve 

geleceğe hazırlamaktır. Çocuklarımızı geleceğe 

iyi, milli ve manevi değerlerine bağlı şekilde ha-

zırlamaya gayret edeceğiz. Belediye Başkanımız 

Sayın Tuncay Acehan’ın aldığı 150 uçurtmamız 

çocuklarımız tarafından uçuruluyor. Çok güzel bir 

etkinlik olduğuna inanıyorum” ifadelerini kullandı.

EKRANLA DEĞİL AKRANLA BÜYÜSÜN ÇOCUKLAR

HABER
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Tarih, edebiyat, bilim, siyaset ve daha birçok konuda 

gençlerimizin kendilerini yetiştirebilmeleri için hu-

zurlu bir ortam sunan TÜGVA Kıraathaneleri büyüme-

ye devam ediyor.

Türkiye’nin dört bir yanında faaliyet gösteren TÜGVA 

Kıraathanelerimizin bir yenisine Mersin TÜGVA Kıraat-

hanesi de eklendi. Sosyal Destek Projesi (Sodes) kap-

samında desteklenerek oluşturulan Kıraathanemizin 

açılışı, Mersin İl Müftümüz Şaban Kondi’nin Kuran-ı 

Kerim tilavetiyle ve dualarla gerçekleşti. Açılışa Mersin 

Valimiz Ali İhsan Su, TÜGVA Genel Başkan Yardımcımız 

ve Medya İletişim Koordinatörümüz Yunus Becit, TÜG-

VA Mersin İl Temsilcimiz Ufuk Kayma, STK temsilciler ve 

çok sayıda gencimiz katıldı.

Resmi açılışın ardından Genel Başkan Yardımcımız ve İl 

Temsilcimiz TÜGVA Mersin Kıraathanesi’ni valimize ve 

protokol üyelerine tanıttı. Kıraathanemizdeki ilk fa-

aliyet ise TÜGVA Mersin Ortaokulu Yaz Kampı’nda 

yapılan sınavda dereceye giren öğrencilere ödülle-

rini takdim etmek oldu.

TÜGVA KIRAATHANELERİ BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

Sultanbeyli İlçe Temsilciliğimiz tarafından yürütülen 

Hezarfen Okulu ile Hayallerine Kanat Aç Projesi kap-

samında gençlerimiz THY’yi ziyaret etti. 

Havacılığa ilgi ve merak duyan lise öğrencilerini sektöre 

kazandırmak için eğitim veren TÜGVA İstanbul, teorik 

derslerinin yanında saha ziyaretleriyle eğitimlere devam 

ediyor. 

Havacılık Müzesi, THY teknik gezisi, 3. Havalimanı gezi-

si, THY AERO Park gezisi, Rahmi Koç Havacılık Müzesi 

gezisi gibi gezileri de kapsayan projede, gençleri hava-

cılığın her alanı ile tanıştırarak onlara bu alanda ön bil-

giler verilmesi amaçlanıyor. Bu vesileyle Sultanbeyli İlçe 

Temsilciliğimiz tarafından gerçekleştirilen ziyaret Türk 

Hava Yolları Teknik Gezisi organizasyonu oldu. 

Gençler gezide uçağın tüm parçalarının bakımlarının 

yapıldığı odaları eğitmen eşliğinde gezerek eşsiz bir de-

neyim yaşama imkanı buldular. Öğrenciler bizzat tek-

nisyenlere meslekleriyle alakalı merak ettiklerini sora-

rak, işin mutfağından bilgi aldılar.

Her ay bir ilçe merkezinde düzenlenecek olan eği-

timlerde, kursu başarıyla tamamlayan öğrenciler, 

Çorlu’da yapılacak olan tanıtım uçuşlarına katılma-

ya hak kazanacaklar.

THY HAYALLERİNE KANAT AÇAN GENÇLERİ AĞIRLADI
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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 iste-

yen Karabağ İlçe Temsilciliğimiz kendi imkânlarıyla 

bir çalışmayı hayata geçirdi.

127 Farklı Noktaya Su ve Yemek Kabı

Proje ile “Dostlarımıza su ve yemek kapları bizden 

yemek ve suları sizden” diyerek Karabağlar ilçesinin 

127 farklı noktasına plastik borulardan yemek ve 

su kapları yapıldı. Sokak hayvanlarının bir haftalık 

yiyecek ve sularını temin ettikten sonra, bakımla-

rını vatandaşlara emanet eden TÜGVA Karabağlar 

Yönetim Kurulu “Artık o kapların dolumu duyarlı ve 

anlayışlı vatandaşlarımıza ait. İnanıyoruz ki vatan-

daşlarımız üzerine düşen sorumluluğu en iyi şekil-

de yerine getirecektir” açıklamasında bulundu.

SOKAKTAKİ DOSTLARIMIZIN KAPLARI BİZDEN BAKMASI SİZDEN



ELİ KALEM TUTAN
AĞZI KELAM EDEN
BİR GENÇLİK GELİYOR

2017 yılında başlayan “Eli kalem tutan, ağzı ke-

lam eden bir gençlik için” hedefiyle yola çıkan 

Fikir Akademisi, geçtiğimiz bir yılda zengin içe-

riği ve kültürel gezileriyle üniversite gençliğinin 

dikkatini çekti. İlk açıldığı yılda 300 başvuru alan 

Akademi, bu yıl 750 başvuruyla yüzde 250 artış 

ile gösterilen teveccühü gözler önüne serdi. Bu 

sene 20 Ekim’de başlayacak programda hangi 

dersler ve hocalar var? Hangi faaliyetler gerçek-

leştirildi? Katılımcılara sunulan imkanlar neler? 

Gelin hep birlikte göz atalım.
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DERSLER ve EĞİTMENLER

Yazı ve Fikir Atölyesi - Süleyman KARAKAŞ

İslam Düşüncesi - İhsan AKTAŞ

Medeniyet ve Düşünce Tarihi - Yusuf KAPLAN

Hitabet - Diksiyon Dersi - Cengiz DEMİR

Edebiyat ve Yazım Teknikleri - Dursun Ali TAŞÇI

Osmanlıca Dersi - Yusuf ÇALIŞÇI

İçtimaiyat - Prof. Dr. Bedri GENCER

Sosyoloji - Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel

İslami Düşünce - Hüsnü KILIÇ
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Programa Katılan Gençlere
Güzel İmkanlar Sunuluyor

•   Program süresince aylık 200 TL Burs.

•   Okutulacak kitap ve diğer materyallerin 

     ücretsiz temini.

•   Öğrencilerin ilgilendiği alanda ücretsiz 

     uzmanlık seminerleri ve danışmanlık hizmeti.

•   Prestijli yayın kuruluşlarının ziyareti ve bu 

     mecralarda yazı yazma, programa katılma 

     gibi aktiviteler.

•   Fikirname Dergisi’nin mutfağında bulunarak 

     tecrübe kazanma imkânı.

•   Program boyunca Türkiye ve dünyada 

     tanınmış fikir adamı, yazar, sanatçı ve 

     akademisyenlerle tanışma ve birikimlerinden 

     faydalanma.

•   Yarıyıl ve yaz tatilinde eğlence, spor ve 

     geziler eşliğinde çalışma kamplarına katılma.

•   İyi bir düşünce adamı olarak özel ilgiyle 

     yetiştirilmek.

Srebrenitsa’da 23 Yıl Aradan 
Sonra Kimliği Tespit Edilen 
Cenazeler Defnedildi

Öğrencilerle Bosna katliamının yıl dönümünde 

Bosna Hersek ziyareti yapıldı. Oradaki kültürel 

yerler gezilerek Srebrenitsa’da 23 yıl aradan 

sonra kimliği tespit edilen cenazeler defnedildi. 

Burada TRT Bosna Temsilciliği, Yunus Emre 

Enstitüsü Bosna Temsilciliği, TİKA Bosna 

Temsilciliği ziyaret edildi. Düzenli dersler 

dışında farklı katılımcılar tarafından konferanslar 

düzenlendi. Ulusal kanallar ve ajansların 

yöneticileri ziyaret edilerek yararlı istişarelerde 

bulunuldu. 
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SEN DE KATIL Kİ
SESİMİZ DAHA
GÜR ÇIKSIN

Türkiye’nin Gençlik Vakfı TÜGVA, gençleri notalarla 
buluşturmaya devam ediyor. Kültürümüzü, inancımızı, 
kısacası bizi anlayan, bizi anlatan ses ve enstrüman 
icracıları yetiştirmek için 1 yıl önce yola çıkan TÜGVA 
Müzik Okulu bu sene daha zengin bir müfredatla ders-
lere başlıyor. 

Sağladığı geniş imkanlar ve zengin ders içeriğiyle yeni 
bir döneme Bismillah ile başlamaya hazırlanan TÜGVA 
Müzik Okulu gençlere sesleniyor: “Notaları,  günahın 
ve yozlaşmanın çıkmaz sokaklarında değil, fıtratın ter-
temiz yoluna revan olmuş, sancısı ve derdi olanların 
yanında, hakkın emrine amade kılmak için ey genç sen 
de katıl bize. Sen de katıl ki sesimiz daha gür çıksın.”

Konservatuvara Hazırlık Sınıfı Açılıyor
Bu sene konservatuvara hazırlık sınıfı açmaya hazır-
lanan TÜGVA Müzik Okulu, 20 öğrenciyi yetiştirmeyi 
hedefliyor.

Müzik Okulu’nda Bu Sene
Hangi Dersler Var

Şan Dersi

Solfej Dersi

Koro Dersi

Gitar Dersi

Bağlama (Saz) Dersi

Keman Dersi

Ritim Dersi

Yan Flüt Dersi

Konservatuara Hazırlık Sınıfı

Tüm bunların yanında isteğe bağlı ola-
rak yöresel çalgı dersleri: Saz, Tulum, 
Kemençe, Kabak Kemane, Zurna, Ney, 
Kaval vs. 

TÜGVA Müzik Okulu Gençler İçin
Pek Çok İmkan Sunuyor

- Kursiyerlere ses ve enstrüman eğitimi verilecek.

- Kursiyerlere icra edecekleri enstrümanlar 

   temin edilecek.

- Kurs sürecinin sonunda sertifika verilecek.

- Program sonunda kendini kanıtlayan kursiyerlerin 

   TÜGVA Müzik Topluluğu (A Takımı) Kadrosu’na 

   katılma imkânı sağlanacak.

- Kendini kanıtlayan kursiyerlerimiz Medeniyetler 

   Korosu’na da katılma imkânı verilecektir.

- Başarılı ilk 10 öğrenciye Kudüs veya Umre ödülü

- Dönem arasında öğrencilerle yurt içi gezileri

- Her dönem sonunda başarılı 5 öğrenciye dünyanın 

   çeşitli ülkelerine seyahat



Medya İletişim Okulu (MİO) 2. dönem 
mezunlarını verdi. TÜGVA Genel Mer-
kez’de gerçekleşen sertifika töreninde 
11 farklı branştan mezun olan öğrenciler 
sertifikalarını aldı.

#MİO ile daha büyük düşünebilen, iyilik odaklı 

ve toplum yararına etki uyandırma hayallerini 

taşıyan, ilkelerimiz çizgisinde medyanın içinde 

var olmayı kendine misyon edinmiş gençler-

le birlikte yola çıkmak istiyoruz” diyerek 1 yıl 

önce ilk adımı atan Medya İletişim Okulu, 2. 

dönem mezunlarını verdi. 

İlk yılında büyük ilgi gören MİO, mezunları-

na ulusal basın ve Televizyonlarda staj imkâ-

nı sağladı. Stajyerlerin birçoğu bugün ulusal 

medyada iş hayatını sürdürüyor. Çıktığı 

yolda gösterdiği başarı MİO’nun 2. yı-

lında da büyük talep görmesinin 

başlıca etkeni oldu.
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TURKUVAZ MEDYA’DAN
PROFESYONEL HAYATA
İLK ADIM SÖYLEŞİSİ

Öğrenciler 3 ay boyunca İstanbul Medya 

Akademisi işbirliğiyle alanından uzman eğit-

menler tarafından ders aldı. 3 aylık süreci ba-

şarıyla tamamlayan gençlere TÜGVA Genel 

Merkez’de düzenlenen tören ile sertifikaları 

verildi. Sertifika töreni öncesi gençlerle bir 

araya gelen Turkuvaz Medya Grubu İşe Alım 

ve Yetenek Yönetimi Müdürü Ayşe Arzu Çil, 

"Profesyonel Hayata İlk Adım" konulu söyle-

şide iş hayatına hazırlanan mezunlara özgeç-

miş hazırlama tüyoları, mülakat teknikleri, işe 

alım ve yetenek yönetimi süreçleri hakkında 

bilgi verdi. Turkuvaz Medya Grubu'nun tanı-

tım filmini izleten Arzu Çil, stajyer olarak baş-

ladığı çalışma hayatındaki kariyer sürecinden 

örnekler verdi. 

Medya İletişim Koordinatörümüz Yunus Be-

cit de bu önemli günde sertifikalarını alan 

gençlere önlerinde uzun bir yol olduğunu, 

aldıkları bu eğitimle bu yola ilk adımı attıkla-

rını ifade etti.

SERTİFİKA ALAN GENÇLER BU DERSLERDEN MEZUN OLDU

MEDYA İLETİŞİM OKULUNU
TAMAMLAYAN YENİ NESİL
MEDYACILAR SERTİFİKALARINI 
ALDI

-  Medya Planlama ve Satın Alma

-  Sosyal Medya (Yeni Medya)

-  Senaryo Yazarlığı

-  Web Tasarımı

-  Video Kurgu Teknikleri

-  Metin Yazarlığı

-  Marka Yönetimi

-  Yönetmenlik

-  Görsel Efekt

-  Grafik Tasarım

-  Oyunculuk
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Eğitim Müdürlüğü ile Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) 

işbirliğiyle düzenlendi. 

Yarışma destekçisi ve jüri üyesi TÜGVA Antalya İl Baş-

kanı Levent Ortak, gençlerin manevi dünyalarının 

gelişmeleri için çeşitli etkinlikler yaptıklarını söyledi. 

Ortak, “Gençlerimize 27 Mayısları, 12 Eylülleri, 28 Şu-

batları hep anlatmaya çalıştık. Gençlerimiz bunları ya-

şamadı. Ancak, 15 Temmuz’u yaşadı. Millet olarak kar-

şı durduk. Başkanımızla 2 yıl önce yaptığımız sohbet 

sonucu bu yarışma ortaya çıktı. Yarışmanın Antalya’ya 

çok ciddi değer katacağını düşünüyoruz” dedi. 

Sanatın gücüyle bu ihanetin bir vesikasını

hafızalarımızda tutuyoruz

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, yaşadığımız 

en karanlık gecenin hatırasını unutmamız halinde ge-

lecekte yeni 15 Temmuzlara maruz kalabileceğimizi 

belirterek, bu mücadelemizi hatırlatmak adına, bir ha-

tıramız olsun diye güzel bir yarışma yapmak istedikle-

rini söyledi.

15 Temmuz’u unutturmamak adına ulusal çapta ikin-

cisi düzenlenen ‘15 Temmuz Ruhu Görsel Sanatlar Ya-

rışması ödülleri sahiplerini buldu.

Yüzlerce eserin değerlendirildiği yarışmada, , "grafik 

tasarım, fotoğraf ve karikatür" ile "resim ve heykel" ol-

mak üzere iki kategoride ve ortaokul, lise, üniversite 

öğrencileri ile profesyoneller olmak üzere dört ayrı 

grupta düzenlendi. Yarışma, Kepez Belediyesi, Akde-

niz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Antalya İl Milli 

Kulluğun, adanmışlığın Allah’a yaklaşmanın vesilesi 

olan Kurban Bayramı’nı geride bıraktık. İçinde derin 

manalar barındıran Kurban’ın kelime anlamı “Yak-

laşmaktır”. Rabbe yaklaşmak, müminlere yaklaşmak, 

gönüllere yaklaşmak. Tüm bu manalar Kurban keli-

mesinde anlam bulur. Gönül köprüleri kurmayı va-

zife edinen TÜGVA, bu bayram da gönülleri yaklaş-

tırmak için “Bismillah” diyerek başladığı kutlu görevi 

yerine getirdi.

Her geçen gün daha çok gence ulaşan vakfımız, 

“Gönüller birleşsin, bağışlarınız bereketlensin” diye-

rek, Kurban Bağışlarınızı gençlerin eğitimine ulaş-

tırmanın görevini üstlendi. Türkiye’nin dört bir ya-

nındaki başarılı, milli ve manevi değerlere saygılı ve 

ihtiyaç sahibi gençlere burs veren TÜGVA, Kurban 

Bağışlarınızı TÜGVA gençlerine ulaştırdı ve onların 

eğitimine katkıda bulundu. 

“15 TEMMUZ RUHU GÖRSEL SANATLAR YARIŞMASI” ÖDÜLLERİ ANTALYA'DA 

SAHİPLERİNİ BULDU 

KURBAN BAĞIŞLARI GENÇLERİN EĞİTİMİ İÇİN KABUL EDİLDİ
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Liseli öğrencilerin sosyal medyayı bilinçli kullanması 

amacıyla “Dijital Çağda Mahremiyet” konulu panel li-

seli öğrenciler tarafından psikolojik danışman rehber-

liğinde yapıldı.

Konya İl Temsilciliğimizde öğrencilerin kendi yaş 

gruplarına sunum yaptığı panel yaşıtlarının da ilgisini 

çekti. Psikolojik Danışman - Rehber Öğretmeni Şühe-

da Dilan Karayel’in moderatörlüğünde; Şükran Feyza 

Öğmüş, Zehra Şevval Erdoğan ve Pınar Baypınar ol-

mak üzere 3 lise öğrencisi sırayla 15’er dakika sunum 

yaptı. Öğrenciler sosyal medya geçmişten günümüze 

seyrine ve sosyal medya bağımlılığına dikkat çekti. Su-

numda sosyal medyada kişisel bilgilerin paylaşılması-

nın zararlarına değinildi.

Midyat İlçe Temsilciliğimiz Acırlı Köyü’nde atıl du-

rumdaki köy okulunu onararak, tekstil atölyesine dö-

nüştürüp, Türkiye’nin en büyük giyim fabrikalarından 

biri için üretim yapıyor. 

İlçe Temsilcimiz Zeki Çiçek, “5 ay önce başladığı-

mız çalışmayı gerçekleştirebilmek için fikir aklımızda 

oluştuktan sonra yer arayışımız başladı. Önceden il-

kokul olarak kullanılan atıl durumdaki bu binayı de-

ğerlendirmek için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile gö-

rüştük. Binanın bakım ve onarımını kendimiz yaptık. 

İşkur’un ve tekstilci bir arkadaşımın desteğiyle bura-

da üretime başladık. Çok şükür az imkânla bu işi ba-

şardık” şeklinde süreci anlattı. 

53 hanımın tekstil atölyesinde ürettiği ürünler 

ünlü bir firma tarafından alınıyor

Köyde ikamet eden 53 kadın geçmişte okudukları 

okulda gece gündüz çalışarak Türkiye’nin en büyük 

tekstil firmalarından birine pantolon ve şort dikiyor. 

TÜGVA Mardin temsilcisi Zeki Çiçek ve Mardinli iş 

adamı Adnan Cengiz’in destekleri ile kurulan mini 

tekstil fabrikasında kadınlar hem geçimlerini sağlıyor 

hem de sosyal hayata kazandırılıyor.

Sunulan imkanlar kadınları mutlu etti

Eşinden ayrıldıktan sonra kendi ayakları üzerinde 

durmak zorunda olduğunu anlatan Gülten Aydoğan, 

“Boşanıp annemin yanına geldim. Herkese çok teşek-

kür ediyoruz bize böyle bir iş verdiği için. Hiç olmaz-

sa burada kazancımızı alıp ailemize bakıyoruz. 4 tane 

çocuğum var. Arkadaşlarla beraber çalışıyoruz. Mut-

luyum” diye konuştu.

Zor şartlarda yaşamını sürdürdüğünü aktaran Fatma 

İleri de, “Burada çalışıyorum. Oğlum askere gidecek. 

Hayat şartları zor başka gelirim yok” ifade etti.

MİDYAT’IN KÖY OKULU TEKSTİL ATÖLYESİNE DÖNÜŞTÜ

DİJİTAL ÇAĞDA MAHREMİYET AÇISINDAN SOSYAL MEDYA
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Türkiye’nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST’i 
geride bıraktık. Milli teknoloji hamlesi hedefiyle gerçekleştirilen 
festivalde TÜGVA İcathane birbirinden özgün etkinlikleriyle göz 

doldurdu. TEKNOFEST gösterdi ki, milli mucitler TÜGVA İcathane ile 
yetişecek ve geleceğin teknolojisine gençlerimiz yön verecek.

Türkiye'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST, 
İstanbul 3. Havalanı’nda gerçekleşti. Drone Yarışları’ndan, 

Similasyon uygulamalarına, geleceği şekillendirecek teknolojik 
girişimlerden uçak ve helikopterlerimize kadar yerli ve milli 

teknolojilerimiz görücüye çıktı. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Teknoloji Vakfı 
öncülüğünde düzenlenen TEKNOFEST, 550 bin katılımcıyla 
dünyadaki benzer festivaller arasında rekor kırdı. “Ayakları 

Yere Basmayan” festivale Türkiye’nin dört bir yanında teknoloji 
meraklıları akın etti. 

Kasım ayında derslere başlayacak olan İcathane birbirinden 
özgün etkinlikleriyle derslerden önce TEKNOFEST’te sergileyerek 

maharetini gösterdi. Sivil Toplum Kuruluşları, şirketler ve 
belediyelerin arasında zengin faaliyetleriyle göz dolduran TÜGVA 

İcathane 4 gün boyunca gençlerin ilgi odağı haline geldi.

GENÇLERİN İLGİ ODAĞI TÜGVA İCATHANE
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Usturlab ve GPS Teknolojisi

Diş Fırçası Robot Atölyesi 

3D Yazıcı Atölyesi

3D Kalem Atölyesi

Drone Yarışmaları

MBot Robot Yarışması

Sphero Robot Yarışması

Model Roket Atölyesi

Hezarfen Uçak Similasyonu

Küp Uydu Teknolojileri

Tangram ve Zeka Oyunları Sergisi

Usturlab Atölyesi

Milli teknoloji hamlesinin ancak 

bir toplumsal seferlik haliyle 

yapılabileceğine ve gencinden 

yaşlısına herkes buna inanması 

gerektiğine inanan TÜGVA, bu 

inancını ortaokullu gençler için 

kurduğu İcathane ile göstermişti.

Bir toplum ve ülkenin, teknolojik 

açıdan kendine yeterliliğinin en temel 

unsurunu yetişmiş insan kapasitesi 

oluşturmaktadır. TÜGVA İcathane bu 

inançla yola çıkarak, Türkiye’nin bu 

alanda yetişmiş insan kapasitesini 

artırmaya yönelik çalışmalar 

gerçekleştirmektedir. 14 farklı ilde 30 

adet TÜGVA İcathanesi 30.000 sertifika 

verme hedefiyle yerli ve milli üretim 

için eğitim verdi. Kodlama, Robotik, 

Endüstriyel Tasarım gibi temel atölye 

çalışmalarının yanında İnsansız Araçlar, 

Otonom Sistemler, Sanal Gerçeklik, 

Havacılık ve Uzay, Usturlap gibi kulüp 

çalışmalarında bulunacak İcathane 

gençlere bilimi sevdirmeyi amaçlıyor. 

TEKNOFEST sınavından başarıyla 

geçen İcathane, 12 farklı etkinliği 

gerçekleştirdiği standında Türkiye’nin 

dört bir yanında gelen ziyaretçileri 

ağırladı.

İşte İcathane’nin 4 Gün Boyunca

Sergilediği Etkinlikler

TEKNOFEST’TE TÜGVA İCATHANE’NİN ATÖLYELERİ TEKNOLOJİK YETERLİLİĞİN TEMEL UNSURU
YETİŞMİŞ İNSAN KAPASİTESİ
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TEKNOFEST’i çok sevdim. Buraya okul arkadaşlarımla 

geldim. 7. sınıfa gidiyorum.  Hemen hemen tüm 

standları gezdim ama burada en çok bilimle ilgili 

icatları, zeka oyunlarını sevdim. Adı da çok güzel, 

İcathane. Tangram, Jenga, Mangala oynadık güzeldi. 

Birazdan VR gözlüğünü deneyeceğim. Çok güzel bir yer 

herkese tavsiye ederim.

İrem Kılıç

İrfan Koleji’nde okuyorum buraya okul aracılığıyla 

geldim. Oyunlar gayet zevkli zeka oyunları da var 

zevkli yani değişik mekanizmalar kurulmuş. Mangala 

oynadım, puzzle yaptım jenga oynadım. Usturlab 

yapmaya çalıştım, model uçak atölyesi kalabalıktı 

katılamadım. Eğlenerek öğrenme dedikleri şeyi 

burada gördük. 

Meliha Naz Uzun 

TÜGVA İcathane Standı çok eğlenceli. Uçak 

simülasyonunu denedim. Pilotluk deneyimini yaşamak 

istedim. Onların uçakları havada tutabilmesi çok 

etkileyici bence. Ben de denemek istedim. Havadayken 

iyiydi ama uçağı indirirken çok zorlandım. Daha sonra 

ilk sanal gerçeklik oyununu oynadım. Keşke festival 

daha uzun sürse. Kalabalık olduğu için deneyemediğim 

pek çok şey var. İnşallah seneye tekrarlanır yine 

gelirim.

Semih Ekrem Koş 

Sakarya’dan geliyorum. Sırf çocuklarım bu ortamı 

görsünler teknoloji neymiş nasıl bir şeymiş 

deneyimlesinler diye burada bulunuyorum. 

Çocuklarımın bir şeyleri deneyerek öğrenmesini 

istiyorum. Baktım İcathane standından model roket 

atölyesi var katıldım. Arkadaşlar bize model roket 

yaptırdılar çocuklar çok merak ettiler tüm süreçte 

içerisindeydiler. Bundan sonraki yıllarda da bu 

etkinliklerin devam etmesini diliyorum. İnşallah 

bir sonrakinde de tekrar burada olacağız. Güzel bir 

deneyim oldu bizim için. 

Fatih Avşar 

Festival güzeldi alan büyüktü İstanbul’da ilk defa oldu. 

İlk olduğu için birkaç ufak sorunlar oldu ama onun 

haricinde mükemmel bir festival milli kalkınma için 

iyi oldu bu festival. İcathane standtları çok güzel ben 

havacılıkla ilgiliyim simülatürler çok iyi zaten sizden 

eğitim aldım. Oktay Abi  (Oktay Poyraz) çok iyi eğitim 

veriyor bir saate yakın eğitim verdi. Roketleri hediye 

ediyorlar bingo var o da santranç gibi değil daha çok 

düşünme gerektiren oyun. 

Kadir Ali Yıldırım
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İŞ DÜNYASININ YÖNETİCİLERİNİ YETİŞTİREN

GENÇ YÖNETİCİ OKULU BAŞLIYOR

İş hayatında yöneticilik yapan veya yönetici olmayı planlayan adayların

yöneticilik bilgi ve becerileri kazandırmayı hedefleyen ve iş dünyasına

yeni yöneticiler kazandıran eğitim programı Genç Yönetici Okulu başlıyor.

Genç Yönetici Okulu Programı, ülkemizin iş 

dünyasından örneklerle, kurumları başarılı 

ve başarısız yapan faktörlere yakından bak-

manıza yardımcı olacak. Stratejik planlama 

süreci hakkında bilgi ve deneyim kazanacak, 

liderlik kavramına farklı açılardan bakma fır-

satı yakalayacak, profesyonel veya girişimci 

kariyerinizde sizi öne geçirecek önemli yö-

neticilik yetkinlikleri ve beceriler kazanma 

yolunda önemli bir adım atmış olacaksınız. 

Program sonunda katılımcılardan Türki-

ye’nin beklenen koşullarında nasıl başarı-

lı yöneticiler olacağı ile ilgili bir yol haritası 

oluşturabilecek düzeye gelmesi, ayrıca katı-

lımcıların şirketlerini daha profesyonel, çağın 

koşullarına göre yöneterek üst basamaklara 

taşımaları hedeflenmektedir.
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13 Ekim'de

başlayıp

17 Kasım'da

bitecek olan

GYO programının

içeriği şu

şekildedir:




