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       PARANI VER, GÖNLÜNÜ VER, CANINI VER,

AMA SIRRINI VERME!

GÜNLERİNİ SAY, KAZANCINI SAY, BÜYÜKLERİNİ SAY,

AMA YERİNDE SAYMA!

İŞİNİ BEĞEN, AŞINI BEĞEN, EŞİNİ BEĞEN,

AMA KENDİNİ BEĞENME!

EMEK VER, KULAK VER, BİLGİ VER,

AMA SAKIN BOŞ VERME!

FİDAN BÜYÜT, ÇOCUK EĞİT, YOKSUL BESLE,

AMA KİN BESLEME!

DAVET ET, HAYRET ET, ÜLFET ET, AFFET,

AMA İHANET ETME!

KİTAP OKU, MESLEK OKU, DÜNYAYI OKU,

AMA LANET OKUMA!

ELİNİ AÇ, GÖZÜNÜ AÇ, KAPINI AÇ,

AMA AĞZINI AÇMA!

SINIFINI GEÇ, HAYATINI SEÇ, RAKİBİNİ GEÇ,

AMA GÜLÜP GEÇME!

GÖNÜL AL, DOST AL, YOLDAŞ AL,

AMA BEDDUA ALMA!

YAKLAŞ, TANIŞ, KONUŞ, UZAKLAŞ,

AMA UŞAKLAŞMA!

DOĞRUL, SAYRIL, EVRİL, DEVRİL,

AMA EĞRİLME!

HİSLEN, TASALAN, SESLEN, USLAN,

AMA PASLANMA!

İTİL, ÜTÜL, ATIL, KATIL,

AMA SATILMA!
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Türkiye tarihine post modern darbe 

olarak geçen 28 Şubat'ı geride 

bırakalı 20 yıl oldu. O dönem 

yaşananları ve gazete manşetlerini 

hatırladık.

Sportif ve eğitsel faaliyetler eşliğinde 

yüzlerce ortaokul öğrencisi ara tatili 

boş geçirmedi

KIŞ KAMPI HAFIZALARDAKİ

AKSİYON AKADEMİ DOSYA KONUMUZ 

ORTAOKUL 28 ŞUBAT

KIŞ KAMPI #GeleceğimizİçinEvet
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Selamûn Aleyküm,

İtiraf etmeliyiz ki milenyum çağında zaman kavramını yitirmeye başladık. 

Saatler, günler, haftalar ve aylar çarçabuk geçip bitiyor. Bu süratli akışın içinde, 

gençlerin samimiyeti ve dostluğu bulacağı İl Temsilciliklerimizin açılışlarını 

gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Her yeni açılışta şunu çok net görüyorum 

ki mekanlar öğrenmenin adresi olduğu vakit değerli bir ortam haline geliyor. 

Türkiye’nin her yerinde, gençlerin tercih edebileceği en ideal ortamı hazırlarken; 

onların başarıya ulaşmalarını sağlayan motivasyonu barındırmasına önem 

veriyoruz. 

Bildiklerimizin ötesine geçmeye çalışırken, derin bir bakışla hayata bakmanın 

ancak farklılıklara temas etmekle ve yenilik arayışı içinde bulunmakla mümkün 

olduğunu kabul etmeliyiz. Bu yüzden çalışmalarımızın en temel prensiplerinden 

biri de bu: bir günü diğer güne eşit geçirmemek adına karınca inadıyla hakikatin 

peşinde “yeni” olanı sunmaya gayret ediyoruz. 

Referandum sürecinde TÜGVA ailesi olarak nasıl bir heyecanla değişime hazır 

olduğumuzu yansıtan çalışmalarımıza bu sayımızda özel bir dosyada yer verdik. 

Çünkü Türkiye’nin gençliği olarak, referandumla birlikte 18 yaşından itibaren 

seçilme hakkının da verilmesiyle gençliğine güvenen ve inanan bir yeni modele 

kavuşmuş olacağız. Türkiye Gençlik Vakfı olarak, gençlerin iyiliğine, faydasına 

olabilecek her alanda varlığını sürdüren vakfımız, yeni anayasa için referandum 

oylamasında tercihini daha iyi bir gelecek için elbette EVET’ten yana kullandı. 

Halkın ve özellikle gençlerin özne olduğu, hem seçtiği, hem seçildiği, hem de 

yargılayabildiği Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ne geçmeyi arzu ederken, bu geçiş 

sürecinde aktif rol oynayarak, bölgemiz, ülkemiz ve nesillerimizin geleceğine 

katkı sağlayacağımıza inandık. İşte bu inançla, son güne kadar hiç yorulmadan 

Türkiye’nin her yerinde mekik dokuyarak çalıştık. Fedakarlıklarıyla samimiyet 

içinde hızlı aksiyon alan TÜGVA gönüllülerimizi, özverili çalışmalarından dolayı 

tebrik ediyorum. Allah sizlerden ebeden razı olsun.

İsmail EMANET

TÜGVA Genel Başkanı
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SAYILARLA TÜGVA
OCAK - MART

LİSE
KOORDİNATÖRLÜĞÜ

BİR KİTAP KIRK KALEM

56 İL

LİSE SOHBETLERİ

64 İL

CAMİ BULUŞMALARI

32 İL

GENÇ LİG

16 İL

9/12 FANZİN

145 BAŞVURU

GENÇ TÜRKİYE KONGRESİ

43 İL

12.564 BAŞVURU

440 FİNALİST

DIŞ İLİŞKİLER
KOORDİNATÖRLÜĞÜ

GENÇ DİPLOMAT AKADEMİ

1.890 BAŞVURU

75 SEÇİLEN

YÜKSEKÖĞRENİM
KOORDİNATÖRLÜĞÜ

KIYAM’ET

172 BULUŞMA

MARŞ GECELERİ

13 ETKİNLİK

KARDEŞLİK HALKALARI

622 SOHBET

OKU’YORUM

263 ETKİNLİK

İKİ AYNA

334 SOHBET

KAMPLAR

8 KAMP

40 EĞİTMEN

63 KONFERANS

880 KATILIMCI

ORTAOKUL
KOORDİNATÖRLÜĞÜ

NAMAZ AĞACI

15 İL

1.500 ÖĞRENCİ

KIŞ KAMPI
12 KAMP

2.200 ÖĞRENCİ

MEDYA İLETİŞİM
KOORDİNATÖRLÜĞÜ

MEDYA İLETİŞİM UZMANI 
YETİŞTİRME PROGRAMI

1.838 BAŞVURU

120 SEÇİLEN ÖĞRENCİ

ÇALIŞAN GENÇLİK
KOORDİNATÖRLÜĞÜ

480 SALİHLER BAHÇESİ

50 BİR SICAK SELAM

120 BİR ÜNLEM

10 İŞ’İN EHLİNDEN

20 SABAH NAMAZI
BULUŞMALARI

KADIN ve AİLE
KOORDİNATÖRLÜĞÜ

289 İSLAMA BAKIŞ DERSİ

51 DEMLİ MUHABBET

39 CAMİDE BİR VAKİT

50 OKUY’ANLAR

52 ÖNCÜ HANIMLAR

32 FİLMHANE

4 GENÇLİK ve AİLE
SÖYLEŞİSİ

7 ERGEN PSİKOLOJİSİ

299 HAFTALIK TOPLANTI

YURTLAR VE EVLER
KOORDİNATÖRLÜĞÜ

227 SOSYAL FAALİYET

8.015 KATILIMCI

SÖYLEŞİLER
520 OKUL

11.802 ÖĞRENCİ

GEZİLER
25 GEZİ

3.500 ÖĞRENCİ

SPORTİF AKTİVİTELER
7 FARKLI BRANŞ

1.500 KATILIM

HADİ BABA CAMİYE

35 BULUŞMA

7
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Dünyada her 3 kişiden birinin sosyal medya hesabı 

var. Ülkemizde ise her 2 kişiden birinin sosyal medya 

hesabı bulunmaktadır. Kabul et sen de sosyal medyayı 

seviyorsun:)

MEDYA İLETİŞİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ 9TÜGVA FAALİYET BÜLTENİ | OCAK 2017
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DENİZLİ’DE GENÇLERE BAKAN 

ZEYBEKÇİ’DEN YENİ ANAYASA 

SÖYLEŞİSİ

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Denizli 

Temsilciliğimizde gençlerle yeni Anayasa üzerine 

bir söyleşi gerçekleştirdi.

Söyleşi öncesinde gençler, Bakan Zeybekçi’ye 

İstiklal Marşı’nın dördüncü kıtasını okuyarak 

karşıladı. Ardından İl Temsilcisi Emre Uyumaz, 

tüm mazlum coğrafyalar Türkiye’den umutluyken 

gençler olarak, bin yıldır üzerinde yaşadığımız 

mukaddes topraklarımıza her seferinde kol kanat 

gereceklerini ifade etti.

16 Nisan’da yapılacak referandumda neden evet 

denileceğini farklı örnekler vererek izah eden Bakan 

Zeybekçi, yaşanılan her sıkıntının ardında sistemin 

yetersizliğiyle karşı karşıya gelindiğini bildirdi. 

Referandumun bir siyası seçim olmadığını belirten 

Bakan Zeybekçi konuşmasını şöyle sürdürdü;

“Vereceğiniz EVET oyları her hangi bir parti veya 

Recep Tayyip Erdoğan için değil, Türkiye'nin 

geleceği için Türkiye'nin yaşadığı bu badirelerin 

bir daha yaşanmaması içindir. Gerek ekonomik 

gerekse siyasi ve diğer terör sıkıntıları mevcut 

sistemden kaynaklanıyor. Tek başına güçlü bir 

iktidar döneminde bir savcı bir iddianame hazırladı 

ve hazırladığı iddianame 1080 sayfa çuvallar dolusu 

delil ve belgeler içeriyordu. Bu belgeleri mahkemeye 

verdi. Mahkeme 15 dakika sonra kararını açıklayarak, 

aşağıda ismi bulunan şirketlere ve kuruşlara el 

konulmasına, faaliyetlerinin durdurulmasına 

hükmetti. Bu karar 17-25 Aralık ihanetidir. Yine 2015 

yılında terör örgütünün uzantısı olan bir partiyi, 

allayıp pullayıp bu millete pazarlamadılar mı? 

Eline saz verip demokrasi türküleri söyletmediler 

mi? Onlar biz Türkiye'de hukuk sisteminin içinde 

kalacağız. Türkiye'yi bölmeden parçalamadan 

parlamentoda siyaset yapacağız sözü vermediler 

mi? Bu millet onları 80 milletvekili ile meclise taşıdı. 

Daha sonra bunlara gelen talimatla, ‘Siz kimsiniz 

Türkiye'de siyaset yapıyorsunuz. Biz alttan siz de 

içerden Türkiye'yi sardık. Tek başına iktidar yok 

şimdi tam zamanı sizde silahlı eylem yapacaksınız 

bu işi hep birlikte bitireceğiz Türkiye'yi kan 

gölüne çevireceğiz’ diyerek. Çukurlar, öz yönetim 

safsatalarıyla şehirleri yerle bir ettiler. Bunlar değil 

mi oramızı buramızı Kandil'e dayıyoruz diyen. İç 

barışa zarar verdikleri gibi ekonomiye de büyük 

zarar verdiler”

Gençlerle birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti 

dile getiren Zeybekçi’ye hediye takdim edildi.

CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ’Nİ 

PROF. DR. BURHAN KUZU’DAN 

DİNLEDİK 

Türkiye Gençlik Vakfı Eskişehir İl Temsilciliği’nin 

düzenlemiş olduğu ‘’Her Yönü İle Cumhurbaşkanlığı 

Sistemi’’ adlı programın katılımcısı Milletvekili Prof. 

Dr. Burhan Kuzu, Hollanda’nın skandal hareketleriyle 

ilgili değerlendirmelerde de bulundu. 

Programın açılış konuşmasını yapan TÜGVA 

Eskişehir İl Temsilcimiz Fatih Sert, “Özellikle 

gençlerin meclise girmesinin yolunu açan anayasa 

değişikliği maddesi üzerinde durarak, darbe yapıp, 

17 yaşındaki gençleri idam edenlerin değil, darbeyi 

bastırıp, 18 yaşındaki gençlere meclis yolunu 

açanların anayasasına evet diyoruz” dedi.

“Bu model Türkiye’yi sıçratacak”

Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile 40 yıldır yakından 

ilgilendiğini ifade eden Milletvekili Kuzu, 

“Cumhurbaşkanlığı Sistemi benim 40 yıldır kafa 

yorduğum, 1977 yılında başlayıp, 2017 yılında bu 

noktaya getirdiğimiz bir model. Rahmetli Turgut 

Özal’a danışmanlık yaptım. Demirel ile çalıştım. 

Bu model Türkiye’yi sıçratacak. Bu çok net olarak, 

zaman içerisinde gözükecek. Nitekim Avrupa’daki 

basına baktığınız zaman onlarda dillendiriyorlar. Bu 

manada gelişmekte olan bir Türkiye’den rahatsız 

oluyorlar. Şu anda üçüncü havaalanı diyorsun 

Avrupa’da 1 numara. Köprü diyorsun Avrupa’da 

1 numara. Bu tür büyük yatırımların Avrupa’da 

olmadığını görüyorlar. Mesela üçüncü havaalanı 

yapılması Almanya’yı çileden çıkarttı” şeklinde 

sözlerini sürdürdü.

Yakın zamanda Hollanda ile yaşanan kriz hakkında 

da şöyle konuştu:

“Avrupa’nın genelinin yaklaşımı böyle. Bu durum 

sadece Hollanda ve Almanya’ya has bir mesele 

değil. Bir kısmı alttan gidiyor, bir kısmı açıktan 

yapıyor. Bunun birkaç sebebi var. Birincisi 

gelişmekte olan Türkiye’yi engelleme çabası. Bir 

başka taraf ise, Avrupa’da seçim var. Hollanda’da, 

Almanya’da, İsviçre’de yakın zamanda seçimler 

olacak. Avrupa’da yükselen bir ırkçılık var. Mikro 

milliyetçilik dediğimiz Hitlerin öne çıkardığı saf ırk 

anlamındaki yaklaşım, Avrupa’da çok yaygın bir 

hal almış vaziyette. Böyle giderse Avrupa bundan 

sonra dünyaya kapalı, ırkçıların yaşadığı, kendi 

insanı dışında başka kimsenin istemediği bir blok 

olarak ortaya çıkacak. Avrupa bakımından gidişat 

çok kötü. Avrupa’da şuan ifade özgürlüğü, seyahat 

özgürlüğü, basın özgürlüğü deniyor ancak bunlar 

yok. Bütün PKK’yı oraya doldurmuş, ne kadar DAEŞ 

varsa orada, FETÖ’nün bütün alçakları oraya gitmiş 

durumda hepsine kucak açıyorlar. Teröre teslim 

olmuş bir Avrupa’dan söz ediyoruz”

Programın sonunda vakfımızın İl Temsilcisi Fatih 

Sert, Burhan Kuzu’ya hediyesini takdim etti.

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.
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TÜGVALI GENÇLER ARA TATİLİ BOŞ 

GEÇİRMEDİ

TÜGVA ortaokul kış kamplarımız, bine yakın öğrencinin 

katılımıyla kültürel ve tarihi gezi programları, mini golf, basketbol, 

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

gibi düzenlenen pek çok etkinlikle sona erdi. 

Osmaniye, Amasya, Denizli, Kayseri, Mersin, Adana, İstanbul, 

Ankara, Erzincan, Kocaeli ve Kahramanmaraş olmak üzere 11 

ilde gerçekleşen kış okuluna bine yakın öğrenci katıldı. Tatilde 

verimli vakit geçiren öğrenciler, kış okulunda yeni arkadaşlıklar 

edinerek, güzel anılarla buradan ayrıldı.

Sosyal ve sportif aktiviteler, temel dini bilgiler ve Peygamber 

Efendimizin hayatı, el becerileri ve zekâ oyunları gibi derslerin 

düzenlendiği kış okulunda öğrenciler ayrıca temel eserleri 

okuyarak, kitap tahlilleri de yaptı. Mini golf, çuval yarışı ve 

animasyon film gösterimiyle çocuklar eğlenirken, mangala, 

satranç gibi oyunlarla da düşünsel yeteneklerini geliştirdiler.
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KIŞ KAMPI

AKSİYON AKADEMİ KIŞ KAMPI 

SONA ERDİ 

Vakfımızın organize ettiği ufuk, düşünme ve 

hareket şuuru kazandırmayı hedefleyen Aksiyon 

Akademisi, birbirinden değerli konukların 

öncülüğünde, ülkemizin dört bir yanından gelen 

değerli katılımcılarla gerçekleşti.

27 Ocak- 3 Şubat tarihlerinde Tuzla Gençlik Kamp 

alanında başlayıp, TÜGVA Florya Yurdumuzda 

devam etti. Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği 

din, tarih, teşkilat ve fikriyat gibi disiplinler arası 

eğitimlerle programlanan akademiye, mülakatlardan 

başarılı olan sınırlı kontenjanda üniversite öğrencisi 

katıldı. Birbirinden değerli konukların destek verdiği 

akademiye, Başkanımız İsmail Emanet, Nurettin 

Yıldız, Selim Seyhan, Yusuf Kaplan, Prof. Dr. Recep 

Şentürk, Dr. Ahmet Yiğitalp, Mustafa Şen, İhsan 

Aktaş, Selim Cerrah, Salih Eğridere ve Osman Nuri 

Kabaktepe gibi başlıca isimler katıldı.

Yoğun eğitimlerin yanında katılımcılar; okçuluk, 

paintball, yüzme, futbol, voleybol, basketbol gibi 

saha sporlarının yanında sabah yürüyüşleriyle 

günün yorgunluğunu attılar. Tuzla Gençlik Kamp 

Alanı'nda başlayan programımız, ikinci gece 

olumsuz hava şartları nedeniyle kamp ateşinde 

söylenen marşların ardından buradan ayrıldılar. 

Hız kesmeden TÜGVA Florya Yurdu’nda yoğun 

tempoyla eğitimlere devam edildi.

Akademi süresince maneviyat odaklı verilen 

eğitimlerin yanında yeni dostlukların kurulduğu 

kamptan katılımcılar hoş anılarla ayrıldı. Çeşitli 

mecralardan gelen yoğun talep doğrultusunda 

Aksiyon Akademisi’nin önümüzdeki yaz sezonu 

tekrar yapılması planlanıyor.

Yapılan etkinlikler; Konferans ve söyleşiler, Kitap 

Tahlilleri, Kuran-ı Kerim, Marşlar, Muhabbet, Spor 

(At Biniciliği, Okçuluk ,Yüzme, Her Sabah Yürüyüş, 

Voleybol , Futbol)

kİmsenİn trİbünden seyretmeye hakkı yok

480
BAŞVURU

87
KATILIMCI

14
EĞİTMEN

21
DERS

9
ETKİNLİK
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Anadolu insanı Kısakürek’i ve onun çıkardığı 

dergiyi sahiplenmiştir.”

“Bizim bir yanımız Mevlit’se, 
bir yanımız İstiklal Marşı’dır”

500 yıldır ülkemizde iyi günde kötü günde 

her insanın ömründe en az bir kez işittiği 

şiiri soran Furkan Çalışkan, öğrencilerden 

Mevlit cevabı alması üzerine, “Mevlit, 1400’lü 

yıllarda Süleyman Çelebi’nin yazdığı bir 

şiirdir. Günümüze gelirsek İstiklal Marşı da bir 

şiirdir, ülkemizin kuruluş manifestosudur. Bir 

yanımız mevlitse, bir yanımız İstiklal Marşı’dır. 

Şiir toplumumuz için sanat değil, bizatihi 

yaşamımızın içinde yer alır. Sinema, müzik, 

heykel hobi olarak yapılır. Bunları yapabilmek 

için maddi destek, boş zaman, birilerinin sizi 

desteklemesi gerekir. Şiir için sadece kalem 

ve kâğıda ihtiyaç vardır. Kimse iyi yazılan bir 

şiirin önüne geçemez. Mehmet Akif, İstiklal 

Marşı’nı yazarken evinde yiyecek ekmeği 

yoktu. Ancak marşımızın etki alanı ve gelecek 

nesillere olan etkisini düşünelim” şeklinde 

şiirin hayatımızdaki yerini anlattı.

Liseli öğrencilerin edebiyat kültürünü 

artırmaya yönelik projelerden olan Fanzin 

projesinin bu yılki çalışmalarına Şair Adem 

Turan’ın katıldığı 9/12’li Muhabbet söyleşisi ile 

başlandığı duyuruldu.

“Okumak yüceltir, şiir inceltir”
“Okumak yüceltir, şiir inceltir” düsturunu 

anlatan Turan, Necip Fazıl ve Sezai 

Karakoç’tan beslenilmesi gerektiğini belirtti. 

Karikatüre merakı olan öğrencilere ise Hasan 

Aycın’ın çizgisinden ayrılmamalarını tavsiye 

etti. Turan söyleşisinin büyük bölümünü 

edebiyatın temeli olan fanzine ayırdı, liseli 

öğrencilere fanzin kültürünü anlatarak, 

fanzinin nasıl hazırlanacağını uygulamalı 

olarak gösterdi. Öğrenciler lansmanın 

ardından ilk fanzinlerini hazırladı. Ülke çapında 

liseler arası fanzin yarışması düzenleneceği 

duyurularak, dereceye giren öğrencilerin de 

ödüllendirileceği bildirildi.

“40 yazarlı kitap olur mu 
demeyin”

Birşeyler yazan ve yazdıkları basılacak düzeyde 

kaliteli ancak imkânsızlıklar nedeniyle yazılarını 

yayımlayamayan amatör edebiyatçıları bir 

araya getiren 40’lar Kulübü Yayınevi Sahibi 

Yunus Coşkun ile Yazar Büşra Ayar ve Yaren 

Kayıp ile amatör yayıncılık üzerine keyifli bir 

sohbet gerçekleştirdik.

40 yazarlı kitap olur mu diyenlere, iyi bir örnek 

sunan yayınevi, bu şekilde onlarca kitap çıkardı 

ve bu kitapların gelirini de muhtaç insanlara 

bağışlıyor. Bu sosyal sorumluluk projesi ve 

yayınevinin sahibi Yunus Coşkun, mottolarını 

“Bu kitap herkesin, bu kitap hiç kimsenin değil” 

şeklinde tanımlıyor. 

9/12’Lİ MUHABBETİMİZE 

BEKLERİZ

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel 

Merkezimizde ‘9/12’li Muhabbet’ etkinliklerimiz 

kapsamında kültür, sanat ve edebiyat 

dünyasının önde gelen isimlerini ağırlamaya 

devam ediyoruz. Geçtiğimiz aylarda Şair Adem 

Turan, Cins Dergisi’nin Yayın Koordinatörü 

Furkan Çalışkan ile 40’lar Kulübü Yayınevi’nin 

Sahibi Yunus Coşkun ile dikkat çekici söyleşiler 

gerçekleştirdik.

Vakfımızın yayınlamış olduğu 9/12 Edebiyat, 

Kültür ve Sanat Dergisi’nden ismini alan 

söyleşilerde İstanbul genel merkezimizde her 

ay günümüzün önde gelen edebiyatçıları ile 

farklı konular üzerine söyleşiler düzenliyoruz.

“Topluma nüfuz eden etkisiyle 
dergilerde, anadilin 

etkileyiciliğini görebilirsiniz”
Öğrencilere dergi yayıncılığının anlatıldığı 

söyleşide Şair ve Yazar Furkan Çalışkan, 

dergiciliğin bir hobi olmayıp, uzun yıllara 

dayanan, topluma nüfuz eden etkisiyle burada 

kullanılan anadilin etkileyiciliğini görmenin 

mümkün olduğunu ifade etti. Çalışkan, “Dilin 

lokomotifi edebiyattır. Dilin, dergi yayınlarında 

gördüğünüz o sade, etkileyici üslubunu 

ne günlük hayatta ne de günlük gazetede 

görebilirsiniz” şeklinde konuştu.

Dergilerin tirajlarının çok yüksek olmadığını 

ancak okur kitlesinin onu sahiplenmesiyle, 

topluma nüfuz eden bir yapıda olduğunu 

kaydeden Furkan Çalışkan şöyle konuştu;

“Toplumumuza derinden etki eden bir 

derginin hikâyesinden bahsetmek istiyorum. 

Hep birlikte 2. Dünya Savaşı’nın yaşandığı 

yılları düşünelim. Şu an Halep’te gördüğümüz 

görüntüler, Avrupa’nın pek çok kentinde 

yaşanıyordu. Rönesans’tan beri süregelen 

büyük Avrupa ideali çöküyor mu diye dönemin 

aydınları bunalım içerisindeydi. Türkiye, o 

zaman ayakta kalmaya çalışan bir ülkeydi. 

Bu ortamda 1945 yılında dergi çıkartmaya 

başlayan Necip Fazıl Kısakürek, 35 yıl boyunca 

bunun bütün meşakkatlerini yaşadı. Ünlü 

bir dergi olmasına rağmen Büyük Doğu, en 

fazla 15 bin satmıştır. Ama önemli olan şu ki 

Fanzinle üreten bir gençlik …

"Her ayın ilk perşembesi"

LİSE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
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ŞIRNAK’IN ORTAOKUL BASKETBOL 

TAKIMINA SPONSOR OLDUK

Gençlerin yararına olabilecek iyiye, güzele 

dair herşeyin yanında olan vakfımızın Şırnak 

İl Temsilciliği, il birincisi ortaokulun basketbol 

takımına sponsor oldu. 

Gençlerin sportif faaliyetlerle ilgilenmesini 

destekleyen vakfımız, Ömer Keçecigil Ortaokulu 

basketbol takımına sponsor olarak, oyuncular için 

logolu 12 adet forma yaptırdı. Gençlerin her zaman 

yanında olan vakfımızın İl Temsilcisi Fırat Som, 

“Ömer Keçecigil Ortaokulu Basketbol Takımı, Şırnak 

merkezde başarı göstererek birinci oldu. Bölgede 

yapılan müsabakalarda ilimizi temsil edecekler. Biz 

de onlara sponsor olarak destek olmaya çalıştık. 

Okullarımıza ve öğrencilerimize yapacağımız 

yardımların ve hizmetlerin en önemlisi olduğuna 

inanıyoruz. Bizler de bu noktada öğretmen ve 

öğrencilerimize destek olma noktasında üstümüze 

düşen ne varsa yapmaya hazırız” dedi.

Fırat Som, vakfımızın İl Spor Koordinatörü Nihat 

Avcı ile okula yaptığı ziyarette, öğrencileri tebrik 

edip, bir süre onlarla sohbet ettikten sonra, okul 

müdürü ve antrenörle görüştü. 

200 BİN KİTAP OKUYUCUSUNU 

BEKLİYOR 

Türkiye Gençlik Vakfı Esenler Şubemiz ve Esenler 

Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen kitap günlerinde 

47 yayınevinden 200 bin kitap okuyucuyla buluştu. 

Dörtyol Meydan’da düzenlenen kitap günleri 

süresince okurlar, saat 09.00 ila 20.00 arasında 

burayı ziyaret ettiler. Çok satan kitaplarda yüzde 

20’den yüzde 50’ye kadar indirimler olup, romandan 

öyküye, çocuk kitabından kaynak kitaplara kadar 

47 yayınevinden 200 bin kitap okurlarıyla buluştu. 

Kitap Günleri'nde ilerleyen günlerde Türkiye'nin 

önde gelen yazarları, okurlarıyla buluşacak, söyleşi, 

seminer, panel ve imza günleri düzenlenecek.

Okumaya ilginin arttırılması amacıyla düzenlenen 

etkinliğin açılışını; Esenler Belediye Başkanı Göksu, 

TÜGVA İl Başkan Yardımcımız Mehmet Aktaş ile 

birlikte yaptı.

PROF. ALP İLE TASARRUF VE ÇEVRE 

İLİŞKİSİNE IŞIK TUTULDU

Sakarya ili Erenler Belediyesi, Türkiye Gençlik Vakfı, 

Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği ve İlçe Milli 

Eğitim Müdürlüğü’nün ortaklaşa organize ettiği, 

“Tasarruf ve Çevre İlişkisi” programına 

öğrencilerin ilgisi büyüktü

Erenler Belediyesi Kültür Merkezi’nde TÜGVA’nın 

tanıtım filmi gösterimiyle başlayan program, 

Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet 

Alp tarafından sesli slayt sunumu eşliğinde devam 

etti. Salonu dolduran öğrenciler tarafından ilgiyle 

izlenen sunumda öğrenciler; çevre neden önemli, 

bize sunulan nimetlerin kıymetini biliyor muyuz, 

dünyada aşırı atık, kirlilik, çöp dağları sizce neden 

oluyor gibi tasarruf ve çevre ilişkisini ilgilendiren 

sorunların cevaplarını buldu.

“Ekmek, yemek, kâğıt, enerji, su ve zaman 

israf ediliyor”

“Çevre neden önemli?” sorusu üzerinde duran 

Prof. Dr. Alp, çevreyi korumanın kendini, geleceğini 

korumak olduğunu söyledi. Çevre fotoğrafları ile 

sunumuna devam eden bir dede torun hikâyesi 

anlatarak, geleceğe temiz bir çevre bırakılması 

gerektiğini vurgulayan ve daha sonra Dünya’da 

aşırı atık, kirlilik, çöp dağları sizce neden oluyor, 

problemi üzerinde duran Prof. Dr. Alp israfın 

nedenlerini açıkladı. Eğitimsizliğin, düşük kalitede 

üretimin, lüks özentisinin, gösterişin, modanın ve 

algı yoluyla ihtiyaç oluşturmanın israfa yol açtığını 

belirten öğretim üyesi, israfı “başkasının hakkını 

kendi namına kullanmak” olarak tanımladı. En çok 

ekmeğin, yemeğin, kâğıdın, enerjinin, suyun ve 

zamanın israf edildiğini ifade eden Alp, Türkiye’de 

her yıl 5 milyon ekmeğin çöpe atıldığını söyledi.

 

Programın sonunda konuşmacı olarak katılan 

Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet 

Alp’e Erenler Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali 

Akdeniz hediyesini takdim ederek, program için 

teşekkür etti.

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, Dr. Ali Çetinkaya öğrencilerle 

konuyu değerlendirdi.

Öğrenci yurdumuzda düzenlenen bu programla, 

Amerikan kültürünün bize sunduğu algı ile 

gerçeklik tartışıldı. Doktorasını ABD’de yapan ve bir 

süre ABD’nin finans merkezi Wall Street'de çalışan 

TÜBİTAK destekli Konya Bilim Merkezi Genel Müdürü 

Ali Çetinkaya, görüşlerini öğrencilerle paylaştı. 

Amerika kıtasının keşfedilişinden günümüze 

kısa tarihinden bahsederek, oluşturulan kültür 

endüstrisinin sinema üzerinden aktarıldığını ifade 

eden Çetinkaya, Amerika’nın yeşil perdeyi sadece 

sinema için üretmediğini kaydetti. Öğrencilerin 

ilgiyle dinlediği konu, soru cevap kısmıyla sona erdi. 
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81 İL

KONYA - MELİKŞAH GENÇLİK MERKEZİ

BOLU

KOCAELİ

1988 yılında yapılan bina, yakın zamanda 

vakfımıza devredilinceye kadar, belediyeye 

ait olup, zaman zaman toplantılar için 

kullanılıyordu. Yakın zamanda yapının 

vakfımıza devredilmesiyle tadilat işlemleri 

tamamlanarak, gençler için kültürel 

faaliyetlerin gerçekleştirildiği bir merkez 

haline getirilmiştir.

Gençlik merkezimizde birer adet büyük 

ve küçük toplantı salonları, 4 adet derslik, 

kütüphane ve mescitler bulunmaktadır. 

Bolu gençliği için Bolu'nun en güzel yerinin 

adresini veriyoruz. İzzet Baysal Caddesi'nde, 

alışveriş merkezinin yanında, Kızılay İş 

Hanı'nda gençlerin boşa geçen zamanlarını 

verimli bir şekilde geçirebilmesi için yeni bir 

mekan bulunuyor. 

Haftanın 7 günü öğrencilerin 

yararlanabileceği, içerisinde temel eserlerin 

ve kablosuz internetin bulunduğu kitap 

kafede, öğrenciler derslerini sessiz bir 

ortamda yapabiliyor. Kitap kafemizde 

her perşembe günü 'Perşembe Fasılları' 

programımızla Osmanlı'dan günümüze miras 

kalan hasbihal kültürümüzü yaşatıyoruz. 

Ayrıca cuma günleri de kentimizin alanında 

uzmanlaşmış, önde gelen isimlerini 'Cuma 

Meclisi' programında ağırlayarak, onların 

tecrübelerini paylaşıyoruz. Bolu'nun idealist 

gençlerini buraya bekliyoruz. 

Temsilciliğimiz, il merkezine yakın olup, 

etkinliklerimiz burada düzenli olarak 

gerçekleştirilmektedir. Binamız, bodrum ve 

çatı katıyla birlikte toplamda, 500 metrekare 

alana sahiptir. Zemin katta kütüphaneyle 

mescidin, birinci ve ikinci katlarda 

bilgisayarların bulunduğu kitap kafelerin yer 

aldığı merkezin, üçüncü katında 40 kişilik 

bir konferans salonu bulunmaktadır. Gençlik 

merkezimizin çatı katında da öğrencilerin 

samimi bir ortamda vakit geçirmeleri için 

buraya yakın zamanda sedir döşenecektir.

 

 

İznik Tarihi Tren Garı

Kocaeli Tarihi Tren Garı, yapılacak restorasyon 

çalışmalarının ardından, şehirde gençlere 

hizmet verecek güzide mekanlardan biri 

olacak.

Tarihi bina 480 metrekare kapalı alana, 1800 

metrekare de açık alana sahip. Tadilat ve 

tefrişat çalışmaları devam eden binada, 80 

kişi kapasiteli kitap kafe ve çok amaçlı salon, 

35 kişi kapasiteli küçük salon da kitap kafe ve 

sanat atölyesi olarak hizmet verecektir. Sedir 

oturma grubu döşeli salonda söyleşiler için 

hazırlanmaktadır. Açık alandaysa kafeterya 

oluşturulacaktır.

 

İzmit Temsilciliğimiz

İzmit’te halihazırda tefrişat çalışmaları devam 

eden, 540 metrekare alana sahip, içinde 170 

metrekare kitap kafesi ve 3 etüt sınıfı ve 3 adet 

münazara sınıfı ile mescitlerin bulunduğu 

modern tasarımıyla dikkat çekecek olan 

kurum binamız, çok yakında ilçede hizmet 

vermeye başlayacaktır.

Gebze Temsilciliğimiz

Gebze İlçemizde ise 260 metrekare alana 

sahip, içerisinde 30 kişi kapasiteli kitap 

kafe, 50 kişilik konferans ve söyleşilerin 

gerçekleştirileceği 2 adet salon, 2 adet etüt 

salonu bulunan binamızda, yakında hizmet 

vermeye başlayacaktır.
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İSLAM ÜZERİNE İNGİLİZCE SOHBETLER

23

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 ve ruha hitap 

eden bir hale gelmektedir.

İngilizce öğrenimi gören pek çok insan, dil bilgisini 

öğrense dahi yeterli derecede pratik yapma imkânı 

olmadığı için konuşmada güçlük çekmektedir. 

Ana dili İngilizce olan bir eğitmen eşliğinde 

gerçekleşecek pratik dersleriyle öğrenciler yabancı 

dil pratiği yapabilecek. 

Teksas’tan İslam’a doğru yol alan Najla Tammy 

Kepler ile kendi hayat yolculuğunda müşahede 

ettiği hakikatlere bizler de şahitlik edeceğiz. Hem 

Amerikan aksanıyla İngilizce konuşma düzeyini 

geliştirmek hem de sonradan bulunan İslam nimeti 

üzerine tefekkür etmek isteyenler programımıza 

katılabilecek.

Program 15’er kişilik sınıflarda düzenlenecek olup, 

dersler haftada 2 saat olacak şekilde eğitim 2 buçuk 

ay sürecektir.

Siir
Sair

Dilimizi geliştiren, zenginleştiren ve yaygınlaştıran 

gençlerimizin geleceğin kültür elçileri olmaları ve de önemli 

şair ve yazarlarımızı tanımaları adına düzenlediğimiz, ‘7 Şiir 

7 Şair’ isimli şiir okuma yarışması seçmeleri devam ediyor. 

Amasya’da ortaokul ve liseler arası düzenlenen yarışma ile 

öğrencilerden belirlenen 7 şiirden birini ezbere, seçtiği bir fon 

müziği eşliğinde okumaları istenmektedir. Diksiyon, jest ve 

mimik ile sahneyi iyi kullanma gibi konuların dikkate alındığı 

şiir yarışmasında, dereceye girenler ödüllendirilecektir. İl 

Milli Eğitim Müdürlüğü’nün desteklediği yarışmanın finali, 

26 Mayıs 2017 tarihinde yapılacak. Yarışma için belirlenen 

şair ve şiirler şu şekildedir;

• Mevlana – Etme

• Necep Fazıl Kısakürek – Sakarya

• Ferman Karaçam – Acı

• Yaman Dede - Gönül Hun Oldu Şevkinden

• Arif Nihat Asya - Fetih Marşı

• Adil Erdem Beyazıt - Sana, Bana, Vatanıma Ülkemin 

İnsanlarına Dair

• Mehmet Akif Ersoy - Atiyi Karanlık Görerek Azmi 

Bırakmak

LİSELER ARASI ŞİİR 
OKUMA YARIŞMASI
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TANER YILDIZ, “BÜYÜYEN 

TÜRKİYE'NİN KENDİ HALİNDE BİR 

ANAYASASI OLAMAZ”

Vakfımızın Kayseri Temsilciliği, “Yeni Türkiye’nin 

Enerji Projeleri ve Büyüyen Türkiye Ekonomisi” 

konulu programda konuşan Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Eski Bakanı ve Milletvekili Taner Yıldız, 

“Büyüyen Türkiye'nin kendi halinde kalan bir 

anayasası olamaz” diyerek referandumun önemine 

dikkat çekti. 

Büyüyen Türkiye'nin daralan ve büzülen, kendi 

halinde kalan bir anayasasının olamayacağını 

kaydeden Taner Yıldız, "16 Nisan'da seçme 

ve seçilme haklarıyla beraber gireceğimiz bu 

referandum, yalnızca bir seçim olmayacak ve 

yalnızca bir partinin tercihi şeklinde olmayacak. 

Bu tarz anayasa değişiklikleri, en son 1982 yılında 

yapılmıştı. Her 30-35 yılda ancak bir yapılabiliyor. O 

yüzden burada tercihlere ve Türkiye'nin gelişimine 

sınır koyacak, değerlerle ilerlemesini sağlayacak 

yapı arasında bir tercih yapılacak. Bazen maalesef 

çok garip ve çok kompleks meseleleri bir kelimeye 

sığdırmak zorunda kalabilirsiniz. Evet veya hayır 

ama onun simgelediği ve bahsettiği çok daha 

geniş konular vardır. O yüzden bunların hepsini 

doğru bir şekilde yönetmemiz lazım. Gençlere 

bu Türkiye'yi daha doğru bir şekilde bırakıp, daha 

ileriye götürebilmeniz lazım" diye konuştu.

Ülke olarak kitap okuma alışkanlığımızın çok 

düşük seviyelerde olduğuna dikkat çeken Taner 

Yıldız, öğrencilere seslenerek, “Dünya’da Japonlar 

kadar kitap okuyan başka bir ülke yok. Okuma 

alışkanlığı olmayan toplumlar, maalesef geri 

kalmışlığa mahkûm olurlar. Bu yüzden televizyon 

izlemek gibi, beyin açısından son derece ucuz 

bir faaliyet yerine mutlaka zihnimizi, hayalimizi 

tırmalayan, bir takım aktivitelerle beraber hayatımızı 

şekillendirebileceğimiz kitap okuma dünyasına 

girmemiz lazım” diyerek dikkat çekti.

Programa Vali Yardımcısı Baha Başçelik, Milletvekili 

Sami Dedeoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa 

Palancıoğlu, ERÜ Rektörü Muhammet Güven, 

TÜGVA gönüllüleri ile öğrenciler katıldı.

TAŞGETİREN, ÖĞRENCİLERE 

SORUMLULUKLARINI HATIRLATTI

Gazateci-Yazar Ahmet Taşgetiren, Samsun’da liseli 

gençlere hitap ettiği konuşmasında, bugün öğrenim 

gören 13 milyon gencin omuzlarında Türkiye’nin 

yükseleceğini ifade etti.

TÜGVA Samsun İl Temsilciliği ve Atakum Belediyesi 

işbirliğiyle Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde 

düzenlenen semineri öğretmen ve öğrenciler 

ilgiyle dinledi. Taşgetiren konuşmasında, “Kalpleri, 

beyinleri eğitilmemiş kimse ülke için sorundur. 

Fakat kalpleri ve beyinleri tam bir kıvama gelmiş 

kimse ülke için çözüm olur. 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. Bu coğrafyaya 

layık bir ülke kurulmalı 13 milyon ile” diye konuştu.

“Bir cep telefonuna verdiğimiz parayla bin 

ton patates alıyoruz”

Öğrencilere TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin 

gazetelere yansıyan bir sözünü hatırlatan Taşgetiren, 

“Türkiye’nin ihraç ettiği tüm ürünlerin ortalama kilo 

fiyatı 1.40 dolara geliyor. Oysa bir firmanın ürettiği 

lenslerin kilosu 590 bin dolara ulaşıyor. Bir cep 

telefonu 150-200 gram. Ona verdiğimiz parayla 

bir ton domates alıyoruz. Fark nedir? Buradaki tek 

fark bilgidir. 1 milyar 700 milyonluk İslam dünyası 

olarak, ne kadar katma değer yüklemişiz bu insan 

kütlesine? Yeni neslin bunu idrak etmesi gerekiyor” 

diyerek konuya dikkat çekti.

YENİ TÜRKİYE Mİ? YENİ DÜNYA MI?

Türkiye Gençlik Vakfı İzmit İlçe Temsilciliği ve 

İzmit Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği her ay 

gerçekleştirilen Enderun Sohbetlerinin bu ay ki 

konuğu Diriliş Postası Genel Yayın Yönetmeni Erem 

Şentürk idi. 

"Yeni Türkiye mi? Yeni Dünya mı?" konulu program 

TÜGVA İzmit İlçe Temsilcisi Ömer Burak Barış'ın 

konuşmasıyla başladı. Barış konuşmasında, “Biz, 

bütün cihana adalet ve barış getirmek zorundayız. 

Adil ve yeni dünya düzeni içerisinde büyük ve güçlü 

Türkiye için durmaksızın çalışacağız” dedi. 

Anlama ve adlandırma konusuyla sohbetine 

başlayan Gazeteci Erem Şentürk, mevzuya adını 

koyanın yöneteceğini bildirerek, “15 Temmuz, yeni 

Türkiye, yeni Dünya hepsinin temelinde kritik bir 

soru var. 15 Temmuz'u herkes biliyor ama ona 

rağmen ısrarla yine de anlatıyoruz. Bunun sebebi, 

anlama ve anlamlandırma. Bir mevzuya anlamı 

kim yüklerse, sonunda onun adını kim koyarsa o 

yönetir. Hikâye anlama ve anlamlandırma üzerine 

dönüyor. Kavga mevzunun adını koyma kavgasıdır. 

Gezi olayları mesela, gezi direnişi, gezi dayanışması 

mı, gezi darbesi mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan gelip 

bunun adı darbedir diye onun adını koymasaydı, bu 

olay farklı şekilde anılarak, ‘devrim’ diye kalırdı. İŞİD 

meselesinde de böyle oldu. Recep Tayyip Erdoğan, 

‘Bunun adını biz koyacağız, bunun adı IŞİD değil, 

DEAŞ'dir’ dedi. Neden Türkçe konuşuyorsunuz? 

Bunun adı DEAŞ'tir. 15 Temmuz için de aynı şey 

geçerli. Kendi yaşadığınız olayların tanımlamasını 

biz yapalım. Memleket bizim, niye başkaları bizi 

tanımlasın” şeklinde konuştu.

Program, TÜGVA Kocaeli İl Temsilcisi Yusuf Yazıcı 

ve İzmit İlçe Temsilcisi Ömer Burak Barış'ın çiçek ve 

plaket takdimiyle sona erdi.
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KUDÜS'TE
EZAN YASAĞINA
TEPKİ

İSLAM'IN İLK KIBLESİNDE EZANIN 

YASAKLANMASINA TEPKİ

Türkiye Gençlik Vakfı olarak, İsrail'in işgal altında 

tuttuğu Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i 

Aksa’nın da içinde yer aldığı Kudüs şehrinde 

hoparlör ile ezan yasağı kararına birçok şehrimizde 

okuduğumuz ortak bildiriyle tepki gösterdik. Ayrıca 

sosyal medyada oluşturduğumuz #kusüsesesver 

hashtagiyle konuyu gündeme taşıdık.

Ülkemizin hemen her yerinde üniversite öğrencileri, 

Kudüs şehrinde ezan yasağına okudukları bildiriyle 

dikkat çekti. Bildiride, “Güçlünün haklı olduğu 

uluslararası hukuk sistemiyle dünya adım adım bir 

noktaya sürüklenmektedir. Her geçen gün İslam 

coğrafyası küresel sömürü düzeninin kıskacında kan 

gölüne çevrilmektedir. Yanı başımızda Ortadoğu’da 

İslam topraklarında her gün ayrı bir insanlık dramı 

yaşanmaktadır. Kimyasal silahlarla masum çocuklar 

ve kadınlar katledilirken; milyonlarca insan 

yerlerinden ayrılmak durumunda kalmış; yurtlar 

işgal altına alınmıştır. İnsan aklı ve izanıyla dalga 

geçercesine yeni üretilen bombaların, silahların 

tatbikatı özgürlük, adalet ve demokrasi gerekçeleriyle 

masum insanlar üzerinde yapılmaktadır. 

Müslümanlar hunharca katledildiğinde, topraklarına 

tecavüz edildiğinde sessiz kalan, güçlünün haklı 

olduğu bir uluslararası hukuk sistemini ve onun 

ikiyüzlü araçlarını reddediyoruz” denildi.

1943 yılından beri adım adım işgal altına alınan 

Filistin topraklarında, İslam'ın ilk kıblesinde dahi 

Ezan-ı Muhammedî’nin yasaklanması cüretinde 

bulunulduğu kaydedilen bildiride, “Bir eşkıya 

ordusuna karşı dik duruşun bir Müslüman için 

namus meselesi olduğunu, tüm İslâm âlemine 

hatırlatıyoruz. Alem-i İslam'ı reel politik kaygılardan 

arınarak, Amerika'dan, İsrail'den değil, Allah'tan 

korkmaya ve O’na teslim olmaya çağırıyoruz. Artık 

ümmetin prangalarından kurtulması ile Filistin'in 

özgürlüğüne kavuşması aynı çizgiye gelmiştir. 

Her attığı hukuksuz, ahlaksız ve alçak adımda 

Müslümanların sessizliğinden güç alan işgalci 

şer odaklarına, onların üst aklına sesleniyoruz, 

susturmaya çalışsa da 7 âlem; bu ümmetin Bilalleri 

bitmeyecek ve yükselecek göğe her haneden 

tekbirler” şeklinde tepki dile getirildi.
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#mie ile
geleceği
    düşün.

KAYSERİ’DE YENİ MEDYA ADAYLARI 

EĞİTİMLERİNİ TAMAMLADI

Medya İletişim Eğitimi (#mie) ile daha büyük 

düşünebilen, iyilik odaklı ve toplum yararına 

etki uyandırma hayallerini taşıyan gençler için 

düzenlemiş olduğumuz 1 ay süren Kayseri Medya 

İletişim Okulu eğitimleri tamamlandı.

Medya alanına; yetişmiş, kalifiye eleman hazırlamak 

ve nitelikli iş gücü sağlamak adına düzenlemiş 

olduğumuz program için müracaatların ardından 

mülakatla seçilen 80 kişi ile eğitime başlandı.

Katılımcı öğrencilerin ilgileri doğrultusunda 

öğrencilere; işitsel, reklam ve dijital olmak üzere 

3 temel alanda eğitim verildi. İşitsel bölümdekiler 

diksiyon, hitabet, diyafram ve etkili zaman 

yönetimi, reklam bölümündekiler marka yönetimi, 

reklam yazarlığı ve medya planlaması, dijital 

alandaki öğrenciler de sosyal medya uzmanlığı ve 

medya okuryazarlığı gibi konularda dersler aldı. 

Derslere katılım mecburi olup, eğitimler Erciyes 

Üniversitesi’nden akademisyenler ve sektör 

deneyimi olan uzman kişiler tarafından verildi.

Bu program kapsamında eğitim gören gençler; 

gazeteler, ajanslar, prodüksiyon firmaları, yapım 

firmaları, TV kanalları gibi kurumlarda çalışabilecek 

alt yapıyı edinmiş oldular. Ücretsiz olan eğitimi 

başarıyla tamamlayan 66 kişi sertifika almaya hak 

kazandı.

TAKIMINI KUR GEL

Şehrindeki diğer üniversite öğrencileriyle bir futbol turnuvasına 

hazır mısın? O zaman 10 arkadaş toplanıp, aranızdan seçtiğiniz 

kaptanınızın TÜGVA İstanbul'a başvurmasını söyleyin. Çünkü 

bütün iletişim onun aracılığıyla sağlanacak. 

Vakfımızın Yükseköğrenim Koordinatörlüğü'nün İstanbul 

genelindeki üniversite öğrencileri için koordine ettiği futbol 

turnuvası maçları Anadolu ve Avrupa yakası olmak üzere 2 

yakada oynanacaktır. 

Üniversiteli gençler TÜGVA üniformalarıyla sahalarda takım 

ruhunu yaşayacak.

ESMA ATÖLYESİ

Sinema, fotoğraf ve hikâye yazımı gibi sanatsal 

ve edebi etkinliklere bir de Allah-ü Teala’nın 

esmalarıyla bakalım istedik. Bu sebeple Senai 

Demirci ve eşi Semine Demirci yönetiminde bu 

programı hazırladık.

İstanbul Temsilciliğimizde düzenlenen dersler 

ile günlük yaşamımızda vuku bulan olaylara 

Esma okuması ile bakmak ve bu çerçevede, 

sanatsal ve edebi okumalar yapıyoruz. Zihin 

dünyamızın batılın yoğun kuşatması altında 

olması sebebiyle özümüzü, yaradılış gayemizi 

genç nesillere hatırlatmak amacıyla Esma 

Atölyesi’ni düzenlemeye karar verdik. Teorik ve 

uygulama olarak 2 kısım olan dersler şu şekilde; 

Sinema ve Esma Dersleri; Ayşe Kazancı 

tarafından verilecek olup, teorik dersleri hayata 

geçirmek adına sinema senaryoları üzerinden 

esma okuması yapılacaktır. Film analizleriyle; 

filmin senaryosu ve çekimleri üzerinden tanıtım 

ve senaryo okuması-yazımı ve aşamalarıyla 

ilgili tanıtım, senaryo hikâyesi oluşturma, 

sinopsis yazım aşamalarının gözden geçirilmesi 

ve kısa filmle beraber kısa filme başlangıç 

aşamasında senaryoya giriş, hazırlanan 

sinopsislerin diyaloglara dönüştürülme aşaması 

ve hikâyelerin değerlendirilmesi yapılacaktır.

Fotoğraf ve Esma: Abdürrahim Cengiz Akdağ 

tarafından yapılacak olan derslerde fotoğraf 

çekim teknikleri, fotoğraflarda esmaları öne 

çıkarma yöntemleri öğretilecek olup, fotoğraflar 

üzerinden esma okumaları yapılmaktadır.

Hikayeler ve Esma: İrfan Gürkan Çelebi 

tarafından yapılacak olan derslerde Esma’ül 

Hüsna’nın ruhunu anlamak ve hayatın 

içerisinde nasıl algılayabileceğimiz hususunda 

farkındalık oluşturmak amaçlanmaktadır. Bu 

doğrultuda  Esma’ül Hüsna’ları içselleştirebilmek 

için katılımcıların kendi yaşadıkları olayları 

ve duyguları paylaşarak, karşılıklı fikir teatisi 

şeklinde gerçekleşecek olan derslerin ilerleyen 

aşamasında karşılıklı anlamlandırmalar sözden 

yazıya geçirilecektir. Böylelikle düşüncenin 

derinleştirilmesine yönelik bir teşvik 

sağlanacaktır.
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SENİN OLDUĞUN HER YERDEYİZ

İnsanlığa değer katan, özgüveni yüksek, idealist 

bir nesil idealiyle vakfımızın şuan 81 şehir ve 167 

ilçede temsilcisi bulunuyor. TÜGVA gönüllülerinin 

çalışmalarını daha iyi sürdürebilmesi, gençlerin 

samimi bir ortamda vakit geçirebilmeleri için 

oluşturulan temsilcilik binalarımızdan Amasya, 

Kastamonu, Kırşehir, Kocaeli, Manisa, Rize, Tekirdağ, 

Tokat, Karabük, Erzincan ve Sakarya’da resmi 

açılışlarımızı gerçekleştirdik.

Öğrencilere nezih mekânlar sunan 

temsilciliklerimizin her birinde eğitim ve konferans 

salonları, hanım ve erkek öğrencilerimiz için çalışma 

odaları, kitap kafe ve dinlenme salonları bulunuyor. 

Kablosuz internet ve içecek ikramının olduğu kitap 

kafelerde öğrenciler rahatlıkla ders çalışabiliyor, 

arkadaşlarıyla proje ödevlerini yapabiliyor.

Açılışlar, Yüksek İstişare Kurulu Üyemiz Bilal Erdoğan, 

Vakıf Başkanımız İsmail Emanet, il temsilcilerimiz 

ve gönüllü gençlerimizin katılımıyla gerçekleşti. 

Pek çok ilde Erdoğan ve Emanet, gençlerle sohbet 

ederek, hasbihal etti.

“Ülkemizin her yerindeki gençlere eşit 

fırsatlar sunmayı hedefliyoruz”

Genel olarak büyükşehirlerdeki imkânları, 

Anadolu’nun her yerine taşımayı, ülkemizin 

her yerindeki gençlere eşit fırsatlar sunmayı 

hedeflediklerini ifade eden Bilal Erdoğan, gençliğin 

olduğu her alanda çalışmalarını sürdürdüklerini 

kaydetti.

Arzularının Türkiye'nin değerleriyle yoğrulmuş, 

inancına, maneviyatına ve kökenlerine bağlı bir 

gençliğin yetişmesi olduğunu aktaran Erdoğan, 

“Nitekim bu ülkede maalesef dönem dönem başka 

medeniyetlere, başka kültürlere karşı kompleks 

içinde yetişmiş nesiller de geldi geçti. Bu nesiller de 

Batı'nın sadece şeklini buraya getirdiler. Bu durum 

bizim millet olarak öz güvenimizin bitirilmesinin bir 

sonucuydu. Hamdolsun bugün kendi değerlerine 

bağlı, özgüvenli, bize ait değerleri kıymetli bulan, 

onları yaşamak isteyen bir gençliğin yetişmekte 

olduğunu görüyoruz” şeklinde konuştu.

“TÜGVA’da gençler ne yapmak 

istediklerine kendileri karar veriyor”

Bu topraklarda yetişen insanların bu toprakların 

değerlerine yabancı olmaması için mücadele veren 

vakfımız hakkında Erdoğan, şöyle açıklama yaptı;

“Vakıfta gençlerimize, bir ayağınız manevi 

değerlerde, kendi inancımız ve kültürümüzde 

olmak üzere ne çalışma yapmak isterseniz kendiniz 

karar verin. Ortaokullardaki kardeşlerimiz kendileri 

karar versin, liselerdeki kardeşlerimiz kendileri karar 

versin, üniversitelerdeki kardeşlerimiz kendileri 

karar versin. Bu şekilde TÜGVA'nın temsilciliklerinde 

gençlerimiz oturuyorlar ve ne yapacaklarına 

kendileri karar veriyorlar. Gençlerimizin önünü 

açtığımız zaman aslında bizim geleceğimize, 

bölgemizin geleceğine yeni kapılar açmış oluyoruz. 

O nedenle TÜGVA'nın çalışmaları çok değerli ve 

çok önemlidir.”

“Şahsiyetli, özgüveni yüksek, çağına yön 

veren bir gençlik için çalışıyoruz”

Açılışlarda TÜGVA olarak, gençliğe hizmet etme 

şevki ve heyecanıyla hızla büyüdüklerine dikkat 

çeken Vakıf Başkanı İsmail Emanet, şahsiyet sahibi, 

özgüveni yüksek, çağına yön veren bir gençlik için 

çalıştıklarını önemle kaydetti.

Gençler olarak üzerimize düşen sorumluluğu 

hissetmemiz gerektiğini ifade eden Vakıf Başkanımız 

İsmail Emanet, “Yaşamaktan öte yaşatmayı 

benimsemiş bir medeniyetin evlatları olarak, 

dünyaya insanlığın ne demek olduğunu öğreten bir 

medeniyetten geliyoruz. Sadece bu toprakların değil, 

bütün mazlum coğrafyaların yükünü omuzumuzda 

taşıyoruz. Öz güveni yüksek, milli manevi değerlere 

sahip, kendi alanında uzman gençler yetiştirmek 

zorundayız. Ülke olarak mazlum coğrafyaların da 

umudu olmuş durumdayız. Bu sebeple gençler 

olarak üzerimize düşen sorumluluğu hissetmeliyiz” 

diye konuştu.

“TÜGVA olarak gençliğin olduğu her 

yerde varız”

Yeni ve güçlü Türkiye’nin mimarlarının bu 

mekânlarda yetişeceğini ifade eden Vakıf 

Başkanımız İsmail Emanet, “Ortaokuldan çalışan 

gençliğe kadın aileye kadar pek çok yaş grubuna 

hitap ederek, TÜGVA olarak gençliğin olduğu her 

yerde varız. Barınma ve burs imkânıyla olsun. Özel 

eğitimler sayesinde olsun. Türkiye’nin gençliği 

olarak gençler için hizmet vermeye devam ediyoruz. 

Bu mekânlarımızın da inşallah manevi duyguları 

yüksek gençlerin yetişmesine vesile olmasını 

temenni ediyorum” diyerek açılışları gerçekleştirdi. 
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SOĞUK KIŞ GÜNLERİNDE 

HAYVANLARI UNUTMADIK

Bu sene kış mevsimi çetin geçti. Dondurucu 

soğuk ve günlerce kalkmayan kar örtüsünün 

olumsuz yanlarını sokak hayvanları daha 

çok hissetti. Bu durumun farkında olan 

gençlerimiz de sokaklarda ve kırsal alanda 

hayvanları korumak için çeşitli önlemler aldı.

Siirt'te Yaban Hayata Destek

Kış mevsiminin çetin geçtiği Siirt’te yiyecek bulmakta 

zorlanan hayvanlar için TÜGVA'lı gençlerimiz İl 

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nün 

desteğiyle mevsimsel şartlardan ötürü yiyecek 

bulmakta zorlanan hayvanlar, özellikle de yırtıcı ve 

yabani hayvanları yerleşim yerlerinden uzak tutmak 

amacıyla şehre yakın kırsal alanlara yem bıraktı.

Vakfımıza gönül vermiş gençler vasıtasıyla doğadaki 

canlıları korumak istediklerini 

ifade eden 

İl Temsilcimiz Halilallah Seyyidoğlu, "Yaban 

hayvanlarının olumsuz kış şartlarında açlığa bağlı 

ölümlerinin önüne geçmek, besin zinciri halkasını 

korumak, insanlara zarar verecek bu hayvanları 

yerleşim yerlerinden uzak tutarak, ağır kış şartlarının 

yaban hayatına olumsuz etkilerini en aza indirmek 

istedik” dedi.

Bolu'da kediler için evler oluşturduk

Hava sıcaklığının sıfırın altına indiği günlerde 

sığınacak bir yer bulamayınca, donma tehlikesiyle 

karşı karşıya kalan sokak hayvanları için harekete 

geçen vakfımızın bayanları, Bolu’da parklar için kedi 

evleri hazırladı. 

"Her Parka Bir Kedi Evi" çalışması başlatan Bolu 

Kadın ve Aile Koordinatörlüğümüz, sığınacak 

yer bulamayan kediler için kedi evlerini parklara 

yerleştirdi. Bunun yanısıra kuş yemleri de ağaçlara 

asıldı.

Yalova'da kentin 
kırsal kesimlerine yem bırakıldı

Yalova İl Temsilciliğimizce kentin özellikle yüksek 

bölgelerinde oldukça etkili olan kar yağışı sebebiyle 

yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için kuru 

mama bırakıldı.

Hayvanseverliğiyle bilinen İl Temsilcimiz 

Muhammed Edib Özyılmaz, sokak hayvanlarının 

yiyecek sorununu çözmek için yurttan arta kalan ve 

esnaf lokantalarında arta kalan yemekleri de zaman 

zaman götürdüklerini ifade ederek, hayvanları 

unutmadıklarıı bildirdi.
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ÜNİVERSİTE SINAVINA 

HAZIRLANAN GENÇLERE SINAV 

KAYGISIYLA BAŞ ETME YOLLARINI 

ANLATTIK

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, üniversite sınavına 

hazırlanan lise öğrencilerine öncelikle stresi 

azaltmak için bu olumsuz sözler yerine olumlularını 

koyarak, mevcut durumla baş etmelerini 

sağlayabileceklerini bildiren Prof. Dr. Şanal, hemen 

hemen her öğrencinin sınav stresini fiziksel ve 

endişe boyutu olmak üzere iki boyutta yaşadığını 

ifade etti.

Fiziksel boyutta hızlı kalp atışı, terleme, 

üşüme, gerginlik vb. gibi durumlar gelişirken, 

endişe boyutunda ise, “Ya başarısız olursam 

ya kazanamazsam” gibi öğrencilerin olumsuz 

düşüncelere kapıldığını kaydederek, stresin 

tamamen gitmese bile zararlı olmayacak ölçülere 

çekilebileceğini aktardı. Şanal sözlerine şöyle 

devam etti;

“Sorunla ‘baş etme cümleleri’nizi 
geliştirmelisiniz”

“Stresi azaltma yollarının hepsinin amacı, strese 

neden olan etkenleri belirleyip ortadan kaldırmak, 

böylece kaygıyı gidermektir. Sınav stresi kuruntu 

(endişe) boyutu ile baş etme yollarının temelini, 

kendinizle olumlu diyalog oluşturur. İnsan isterse, 

herhangi bir stresli durum sırasında, kendine 

söylediği bu olumsuz sözler yerine olumlularını 

koyarak -ki bunlara ‘baş etme cümleleri’ adı verilir- 

dikkatini daha etkili bir problem çözme seçeneğine 

doğru yönlendirir ve stresini azaltabilir. Size neyin 

iyi geleceğini ancak siz kendiniz bilebileceğiniz 

için kendi ‘baş etme cümleleri’ nizi geliştirmelisiniz. 

Sınav stresi ile baş ederken gerçekçi olmalısınız, 

kendinizi iyi tanımalı, kapasitenizi iyi belirlemeli, 

bunun için de destek almalısınız. Gerçekleri görmek, 

başarıya kapı açar; stresi azaltır. Saplantılardan 

kurtulmalı gerçekçi, uygulanabilir plan yapmalısınız. 

Başkaları ne der diye düşünmemeli, kendinizi başka 

biriyle karşılaştırmamalısınız. Kendi yaptıklarınıza 

bakmalı ve kendinizi kendinizle karşılaştırmalısınız. 

Hepsinden önemlisi de sınavın her şey olmadığını, 

hele hele zekânın asla sınavla ölçülemeyeceğini, 

sınavı kazanmak kadar kaybetmenin de normal 

olduğunu düşünmeli; kendinizi bu düşüncelere 

inandırmalısınız. Sınavdan sonra kendinizi 

ödüllendirin, kendinize sevdiğiniz bir şeyler alın, 

hoşlandığınız bir şeyler yapın. Ancak sonrasında 

sınavda başarısız olduğunuz konuları tespit edip 

eksikleriniz ve yanlışlarınız üzerinde durun.”

Prof. Dr. Mustafa Şanal’a teşekkür eden TÜGVA 

Giresun İl Temsilcisi Muhammet Anıl Kaya, gençler 

olarak, ülkemize faydalı birer birey olmak için var 

güçleriyle çalıştıklarını ifade etti.

HAYATA TUTUNMAYA ÇALIŞAN 

MİNİKLERİMİZLE BİRLİKTEYDİK

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi 

çocuk hematoloji bölümüne gerçekleştirdiğimiz 

ziyarette, çocuklarla eğlenceli bir gün geçirdik. 

Vakfımızın Kadın ve Aile Koordinatörlüğü olarak, 

hazırladığımız küçük hediyelerle, hayata tutunmaya 

çalışan minik kardeşlerimize ve ailelerine moral 

ziyaretinde bulunduk. Minicik ellerin, kocaman 

yüreklerin gözlerine bir parça ışık, hayatlarına umut, 

hayallerine renk katmayı amaçladık. Maskelerinin 

altında bir parça tebessüm, gönüllerinde bir damla 

sevgi bırakabilmiş olma ümidiyle onlardan ayrıldık.

ANTALYA’DA BEDEN DİLİ VE İMAJ 

YÖNETİMİ KONFERANSI

Türkiye Gençlik Vakfı Antalya İl Temsilciliği 

tarafından ‘Beden Dili ve İmaj Yönetimi’ konulu bir 

konferans düzenledi.

Eğitimci - Yazar Serkan Ekmen’in verdiği konferans, 

Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde düzenlendi. 

“Hayat Amacınız Nedir?” sorusuyla konuşmasına 

başlayan Ekmen, katılımcılardan gelen cevaplarla 

hayat amacının neden belirlenmesi gerektiğini 

örneklerle açıkladı. Tokalaşma teknikleri ile 

devam eden konferansta, ilk tanışma esnasında 

tokalaşma şekli; beden ve imaj yönünden ele 

alındı. Özellikle bürokraside tokalaşma şeklinin 

öneminden bahseden Serkan Ekmen, bürokratların 

dış görüşmelerinde verilen fotoğraf karelerinden ne 

anlam çıkarılabileceğinin bilgisini verdi.

Farkında olunmadan yapılan beden dili kullanımları, 

yapılması ve yapılmaması gereken davranışlar 

katılımcılara uygulamalı olarak anlatıldı. Sahiplenme 

duygusunun ifade edilişi ve kişisel bölgeler gibi 

konular da ele alındı. Örneklerle sahiplenme 

duygusunu anlatan eğitimci Ekmen, özel bölgenin 

50 cm, kişisel bölgenin 120 cm ve sosyal bölgenin 

de  360 cm mesafe olduğunu anlattı. Karşımızdaki 

kişiyle samimiyet düzeyine göre kişisel bölgelere 

dikkat etmenin önemi ifade edildi.

Katılımcıların memnun kaldığı konferansın ardından 

Vakfımızın Antalya İl Temsilcisi Levent Ortak, 

eğitimci-yazar Serkan Ekmen’e teşekkür ederek, 

en kısa zamanda bu eğitimi yinelemek istediklerini 

ifade etti.

HAFTASONU ETKİNLİĞİNDE 

ÖĞRENCİLER BUZ PATENİ YAPTI

Kayseri’de üniversite öğrencileri, buz pateni pistinde 

gönlünce eğlendi.

Kayseri İl Temsilciliğimiz tarafından vakfımıza 

üye hanım üniversite öğrencilerinin katımıyla 

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Buz Pateni Pisti’nde 

düzenlenen haftasonu etkinliğinde, öğrenciler 

arkadaşlarıyla gönlünce eğlendi. Buz pateninin 

ardından öğrencilere vakıf etkinlikleri anlatılarak, 

Harikalar Sofrası’nda yemek ikram edildi.
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GENÇLERLE FİKİR, OLUŞ VE DİRİLİŞ 

BULUŞMASI'NA BÜYÜK İLGİ

Vakfımızın Yükseköğrenim Koordinatörlüğü 

tarafından düzenlenen Fikir, Oluş ve Diriliş 

Buluşması, değerli konuklar ve Türkiye'nin dört bir 

tarafından bin beş yüz üniversiteli genç ile Ankara'da 

gerçekleşti.

TÜGVA Ankara’nın misafir ettiği üyelerimiz 

için hazırlanan program, sabah saatlerinde 

sinevizyon gösterimi ve marşların söylenmesiyle 

başlayıp, konferanslarla devam etti. Vakfımızın 

Yükseköğrenim Koordinatörü Suat Kır, "10 yılda 

100 yılın tohumlarını ekecek bir öncü kuşak" 

olmanın önemini anlatarak, “Salonda tek bir boş 

yer yok. Buluşmaya gösterdiğiniz katılım için sizlere 

müteşekkiriz” dedi.

“Oh Olsun! Deme Kimseye”
Mehmet Zahid Kotku Hz. sözlerini gençlere 

hatırlatan Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti 

Üyemiz Selim Cerrah, “Yanlış kapıyı tıklatarak doğru 

yere giremeyiz. Dünya hayatı bir mücadeledir. 

İyiliğin elinden tutmak, kötülükle mücadele 

etmektir. Kendinden ulu kimselerle mücadele 

etme, bilmediğin kişiye yar olma, seveceğin kişinin 

kalbini seveceksin, başkalarına düşmanlık yapana 

sen dostluk yapma der. ‘Oh olsun’ deme kimseye, 

başkasının musibeti senin imtihanındır” şeklinde 

konuştu.

Milletimizin en büyük sermayesinin imanlı, 

liyakatli ve vatansever gençlik olduğunu bildiren 

Vakıf Başkanımız İsmail Emanet, gençlere 

sorumluluklarını hatırlattı.

Açılış konuşmalarının ardından, “15 Temmuz ve 

Şehadet” isimli video gösterimiyle 15 Temmuz 

şehitlerimiz anıldı. Ardından vakfımızın Mütevelli 

Heyeti Üyesi Salih Eğridere “Teşkilat Ruhu” ve 

Dr. İhsan Şenocak’ın "İslam'ın Gençliği" üzerine 

konuşma yaptılar. Buluşmanın son bölümünde 

sahneye çıkan Ömer Karaoğlu’nun söylediği ezgi 

ve marşlarla gençler iyi vakit geçirdi.

Buluşma Suat Kır’ın kapanış konuşması ve tüm 

yükseköğrenim koordinatörleriyle hatıra fotoğrafı 

çektirmesi ve katılımcılara hediyelerini takdim 

etmesiyle sona erdi.
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HAFIZALARDAKİ 28 ŞUBAT

Türkiye tarihine “post modern darbe" olarak geçen 

ve yakın tarihimizde derin postal izleri bırakan 28 

Şubat'ı geride bırakalı 20 yıl oldu.

Başörtülü öğrencilerin okullara alınmadığı, dini 

vecibelerini yerine getirmek isteyen insanların 

kamusal alandan silindiği, medyada seçimle başa 

gelmiş hükümetin ve Müslümanların aşağılandığı 

bir dönem yaşadık. 

Süreç, 1997 yılında Necmettin Erbakan ve Tansu 

Çiller hükümetinin silahlı kuvvetler tarafından 

istifaya zorlanmasıyla başladı. 27 Mart, 27 Mayıs ve 

12 Eylül darbelerinin aksine, askerler 28 Şubat'ta 

yönetime bizzat el koymadı. Bunun yerine medya 

üzerinden bir savaş verildi. Askerlerin hükümeti 

görevden zorla almaması da 28 Şubat'ın "post-

modern darbe" olarak anılmasına yol açtı. Dönemin 

askerlerinin deyimiyle, "demokrasiye balans ayarı" 

yapıldı.

Sahte şeyh ve tarikatlarla İslam’ın 
adı kirletilmeye çalışıldı

“Şeriat geliyor" şeklinde suni korku politikası gereği, 

sahte şeyh ve tarikatlarla İslam’ın adı kirletilmeye 

çalışıldı. Kuran-ı Kerim’in 12 yaşından önce 

öğretilmesi yasaklandı. Hatta yasaklar o kadar 

abartıldı ki, başörtülü asker anneleri oğullarının 

yemin törenine alınmadı. O zamanlar dönemin 

İBB Başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır 

Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından şiir okuduğu 

gerekçesiyle 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hatta 

bir gazetede, “Muhtar bile seçilemez” diye bir başlık 

atılmıştı.

Dönemin Anayasa Mahkemesi Başkanı Ahmet 

Necdet Sezer’in açıkladığı kapatma kararından 

sonra konuşan Prof. Dr. Necmettin Erbakan, “Bu 

karar tarihin akışı içerisinde basit bir karardır. 

Halkımızın teveccühünü kazanmış davamıza ve 

partimize yönelik bu karardan tek sonuç çıkar, bu da 

bizim camiamızın çok daha büyüyüp, gelişeceğidir” 

demişti. 

Başörtülü ilk vekilimiz Merve 
Kavakçı mecliste protesto edildi

16 Ocak 1998'de kapatılan Refah Partisi’nin yerine 

Fazilet Partisi kurulmuş, 1999 yılında yapılan 

seçimlerde tam 111 milletvekili çıkarmıştı. Vekiller 

arasından en dikkat çeken kişi Merve Kavakçı'ydı. 

Kavakçı, mazbatasını aldıktan sonra meclisin açılış 

oturumuna katılmak için Genel Kurul Salonu’na 

geldiğinde DSP milletvekilleri sıralara vurarak 

ve yuhalayarak protestolara başladı. Meclisteki 

protestolardan en çok akılda kalan ise DSP Genel 

Başkanı Bülent Ecevit’in meclis kürsüsüne gelerek, 

sarf ettiği şu cümleler oldu: “Lütfen bu hanıma 

haddini bildiriniz!"

Ülkemizin içinden geçtiği bu kritik 

günlerde PKK terörü devam etmekteydi. Ancak TSK 

açıkladığı yeni savunma konseptine göre, ‘iç tehdit’ 

‘dış tehdit’in önüne geçmişti. Bahsedilen ‘iç tehdit’in 

adı, irtica idi.

 

Ekonomimize faturası ağır oldu

28 Şubat'ta batan veya batırılan 25 banka sebebiyle 

Türkiye milyarlarca dolar zarara uğratıldı. Gayrı safi 

milli hasılanın üçte biri buharlaştırıldı. 

Dönemin kuvvetli ve kudretli bir paşası, '28 Şubat 

bin yıl sürecek' demişti. 28 Şubat bin yıl sürmedi 

şüphesiz ama ülkemize büyük zararlar verdi.
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“BİZİM NASİBİMİZ, ARKAMIZDA 

İNANMIŞ BİR MİLLETİN OLMASI”

Beykoz Belediyesi, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) 

Beykoz Şubesi ve HAKEDER Derneği’nce düzenlenen 

konferansın konuğu Cumhurbaşkanı Başdanışmanı 

Özlem Zengin idi. 28 Şubat münasebetiyle 

Küçükçekmece'de de bir imam hatip lisesine gittiğini 

bildiren Zengin, “Oradaki öğrenciler ve öğretmenler 

beni çok duygulandırdı. Öğretmenlerden biri 'Biz 

de aslında 28 Şubat gazisiyiz' dedi. Bu çok doğru 

bir anlatım aslında. 15 Temmuz gecesini çok şükür 

atlattık. İmandan başka bir gücümüz yok. Bizim 

nasibimiz, arkamızda inanmış bir milletin olması" 

diye konuştu. 

MUSTAFA ŞEN, “ZAMANE GENÇLERİ 

DEĞİL ZAMANIN ASLANLARI”

Başbakan Danışmanı ve Cihannüma Genel Başkanı 

Mustafa Şen, Bolu’da “Gençler Asla Unutmaz” 

projesi kapsamında, 28 Şubat postmodern darbenin 

yıl dönümünde, “1960’tan Günümüze Darbeler” 

konulu fotoğraf sergisinin açılışını gerçekleştirdi. 

TÜGVA’lı gençlere yaptığı konuşmada Şen, 28 

Şubat ve 15 Temmuz süreçlerinde yaşadıklarına 

dikkat çekerek, gelinen süreçten gurur duyduğunu 

kaydetti. ‘Zamane gençleri nasılsa’ diye anılan yeni 

neslin, 15 Temmuz’da ülkesine canı pahasına sahip 

çıktığını bildiren Şen, yeni neslin zamane aslanı 

olduğunu ifade etti.

KÜLÜNK, “28 ŞUBAT'I YAPANLAR 

FETÖ'YÜ GÖRMEDİ”

Vakfımızın Adana İl Temsilcilği tarafından, "Dünden 

Bugüne Darbeler ve 28 Şubat" konulu konferansta 

Milletvekili Metin Külünk, Türkiye'de gerçekleşen 

darbelerin ülkeyi batı ittifakının emrinde kılmak için 

yapıldığını kaydetti. Külünk, “Darbeler dış güçlerin 

emrinde, Türkiye'ye ayar vermek için yapılmıştır. 

28 Şubat sürecinde bizim arkadaşlarımız ihraç 

edilirken, FETÖ'cüler devlette tırmanıyordu” dedi.

TOPLUMSAL HAFIZAMIZDAN 

SİLİNMEYEN İZ; DARBELER 

Toplumsal hafızamızda derin izler bırakan 

“Türkiye’de Darbeler ve Dersler” konulu Sakarya’da 

düzenlenen programda, TBMM yirminci dönem 

Rize Milletvekili Şevki Yılmaz, 28 Şubat döneminde 

yaşadıklarını anlattı.

METRODA ‘28 ŞUBAT MANŞETLERİ’ 

SERGİSİ 

İstanbul, Sarıyer Hacıosman metro durağında açılan 

sergiyle 28 Şubat sürecinde yaşananlar ve gazete 

manşetlerine yansıyan vahim durum insanlara bir 

kez daha hatırlatıldı.

TRABZON’DA KENT MEYDANINDA 

‘DARBELER VE SELALAR’ KONULU 

SERGİ AÇILDI

Vakfımızın Trabzon İl Temsilciliği, kentin en işlek 

meydanında, "Darbeler ve Selalar" isimli, ülkemizde 

gelmiş geçmiş darbeler ve toplumumuza etkileri 

konulu bir sergi düzenledi.

HANIMLARIN GÖZÜNDEN 28 ŞUBAT

İzmit’te düzenlenen programa, Aile ve Sosyal 

Politikalar eski Bakanı Sema Ramazanoğlu, Kocaeli 

Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Büyükşehir 

Başkan Vekili Zekeriya Özak, 28 Şubat Kadın 

Platformu Başkanı Mine İpek ve Nuray Canan 

Bezirgan katıldı.

Katılımcı bayanlar, yaşadıklarını dinleyicilerle 

paylaştı. Daha bebeklik yıllarında, 27 Mayıs 1960 

darbesine tanık olduğunu söyleyen Ramazanoğlu, 

"O gece kapımızı çalan askerler, ilk önce evdeki 

erkekleri yani babam, amcam ve dedemi o 

anda tutukluyor. Öyle bir arama yapıyorlar ki ev 

talan edilircesine. O zamanlar birkaç aylık bebek 

olduğumdan annem beni hemen kenardaki bir 

minderin üzerine koyuyor. Bir asker üzerinde 

yattığım yer minderini silahın dipçiğiyle altında 

bir şey aramak üzere kaldırdığı zaman ben 

yuvarlanıyorum. Rahmetli babaannem hemen beni 

kucağına alıyor ve askere 'Yapma evladım sen de 

ana kuzususun' diyor. Asker babaannemin gözlerine 

bakamıyor" diyerek, yaşananları anlatıp, 28 Şubat’ta 

yaşadıklarına geçti.

Ramazanoğlu, “17 yıllık doktordum, 
tüm haklarımdan vazgeçtim”

28 Şubat 1997 darbesinde de Haydarpaşa Numune 

Hastanesi'nde uzman doktor olarak çalıştığını 

ifade eden Milletvekili Ramazanoğlu, “Hastanede 

hemşirelerle birlikte başörtülü 150 kadar bayana 

'Kılık kıyafet yönetmeliğine aykırı davranıyorsunuz' 

diyerek hakkımızda uyarı yapıldı. Konuyla 

ilgili başhekimin odasından ayrıldıktan sonra 

oturup, istifamı yazdım. 17 yıllık doktordum, tüm 

haklarımdan vazgeçtim” şeklinde ifade etti.

Bezirgan, “Arbede sonucu karnımda 
bebeğim öldü”

28 Şubat sürecinde ölü bebeğini 4 buçuk ay 

karnında taşımak zorunda kalan İMKANDER eski 

Başkanı Nuray Canan Bezirgan da o dönemde çok 

sayıdaki gözaltılardan birinin İstanbul Üniversitesi 

önünde olduğunu dile getirdi. Hiç alakası olmadığı 

halde üniversitenin önündeki bir eylem sırasında 

arkadaşını beklerken polisin kendisini gözaltına 

alarak, minibüse bindirdiğini aktaran Bezirgan 

şunları anlattı;

"Polisler bizi darp etti. Gözümü açtığımda 

hastanedeydim. İkiz bebeklerime 4 aylık hamileydim. 

Doktorun, 'Biri ölmüş, diğeri de muhtemelen 

ölecek. İkisini birlikte alalım' cümlesini duymuştum. 

Hemen itiraz ettim. Doktor hanım bana, 'Çok 

üzgünüm. Çocuklarından birini kaybetmişsin, ağlar 

ve üzülürsen diğeri de ölebilir. Zaten ikisini de 

almamız gerekiyor' dedi. Ben rıza göstermedim, 

sabrettim, diğer çocuğum dünyaya geldi ama 

bu yasak yüzünden 4 buçuk ay ölü çocuğumu 

karnımda taşıdım.”

GENCLER 28 SUBAT 'I UNUTMADI



42 43TÜGVA FAALİYET BÜLTENİ | OCAK 2017

ANKARA’DA HALEP’TEKİ ACIYI 

HİSSETTİREN ÇALIŞMA

Suriye’de iç savaşın vurduğu insanların dramını 

anlamak ve toplumsal farkındalığı artırmak 

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 kurabildi.

İl Temsilcimiz Abdulkadir Kocatepe, kardeşlerimizin 

bu evi görüp, orada yaşanan insanlık dramıyla 

empati kurarak, bu şekilde herkesin yaşananları 

daha iyi anlayacağını ifade etti. ‘Halep’te Birkaç 

Dakika’ projesiyle insanların Suriye’de yaşananları 

hissetmesi isteniyor.

İnsanların acıları artık çok çabuk unuttuğunu 

hâlbuki orada bu dramın yaşanmaya devam 

ettiğini hatırlatan TÜGVA İlçe Temsilcisi Yusuf İslam 

Ak, “İnsanlarımızın savaşın şartlarını anlamaları, 

birebir görmeleri için Haleplilerin yaşadıklarını 

hissetmelerini istedik. Projenin ismi de zaten, 

‘Halep’te Birkaç Dakika’ şeklinde, birkaç dakika orada 

yaşayanların yerine geçip, böyle bir evin içerisinde 

dolaşmalarını sağlıyoruz” şeklinde konuştu.

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak da, 6 yıl önce 

Suriye’de kirli bir savaşın başladığını belirterek, 

“Bu savaş Türkiye’yi de yakından etkiledi. İnsanlar 

hayatlarını sürdürebilmek için ülkelerinden ayrılmak 

zorunda kaldı. Ülkemizde 3.5 milyon mülteci 

kardeşimizi misafir ediyoruz. Halep’te insanların 

hangi şartlar altında yaşadıklarını göstermek için 

bu evin açılışını yapıyoruz. İnsanlarımız oranın 

şartlarını yansıtan bu evi gördüğü zaman bir 

sobanın, bir battaniyenin ve gıda malzemelerinin 

orada yaşamaya çalışan insanlar için ne kadar 

önemli olduğunu daha iyi anlamış olacaklar. 

Sınırımızın ötesinde yaşanan insanlık dramını birkaç 

dakikalığına da olsa vatandaşlarımıza yaşatmak ve 

onları daha iyi anlamalarını sağlamak amacıyla 

kurulan bu ev için emeği geçen herkese teşekkür 

ediyorum” diye konuştu.

#wakeuphummanity
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NEDEN EVET DİYOR
GENÇLERİN 
ENERJ İS İ 
MECLİSE HIZ 
KATACAK

Yıllardır dillerde kabuk bağlayan, devletin kurumsal 

düzenini ve işleyişini yavaşlatan bir modelden 

bahsediyoruz. Şimdi çok geçmişe gidersem şayet, 

"evdeki hesabı çarşıya uydurmaya çalışan" tekdüze 

bir yapıdan söz etmek zorunda kalacağım. Halkın 

dilinden anlamayan bir sistemden yakınmak mı, 

yoksa yeni bir anayasa değişikliği ile çözüm bulmak 

mı? 

"Bir gün bu ülkenin başına geçersem değiştirmek 

istediğim çok şey var.” İşte beni burada saf dışı 

bıraktılar. "Sen gençsin, delisin senden öyle devlet 

adamı olmaz" dediler. "Şurada dur, burada azıcık 

bekle ve sabret" dediler. Tam da bu noktada anladık 

ki biz gençlik enerjimizle duramayız.

Türkiye’nin ve dünyanın nereye doğru evrildiğini 

anlamak istedik, 18 maddeyi çok iyi okuyup, 

değerlendirerek ülkemizin geleceğini etkileyecek 

referandum sürecinde aktif rol alma kararı aldık. 

Çünkü sivil toplumun daha da güçleneceğini 

biliyoruz ve gençlere daha çok güven duyan yeni 

sisteme "YAŞ 18 EVET" diyoruz.
Yeni nesil gençlik vakfı mottosunu benimsemiş bir kuruluş olarak, yeni 

bir yol tayin edilirken, bu heyecana ortak olma ve katkıda bulunma 

arzusuyla sahada ve dijitalde uygulaması bulunan “YAŞ 18 EVET” 

projesiyle 18-25 arasındaki gençleri hedefledik. Değişimin muhtevasını 

kavrama ve çevremizle paylaşabilme görevinin getirisi olarak, gençliğin 

enerjisini meclise taşıma kararından ilham aldık.

“Ülkemiz gençleri, güven duyulmaya muhtaç, söz sahibi olmaya ve 

geleceği yönlendirmeye muktedir” olduğunu ifade eden, özellikle 

üniversite içinde ve gençlerin tercih ettiği ortamlarda çalışmalar 

gerçekleştirdik. 

Türkiye’nin mevcut sistemi ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nin gerekliliğini 

karşılaştıran, denge ve denetleme mekanizmalarını, meclis, yasama, 

yargı ve yürütme yapılarını inceleyen referandum bilgilendirme insiyatifi 

olarak, sahada çalışmalarımızı yürüttük. 

Toplumun gözünden, gençlerin hareketinden güç alarak “Neden 

evet?” sorusunun cevabını, 'BİZİM İÇİN EN İYİSİ' olarak verebilmeyi 

amaçladık. Kararsız zihinlerin gelecek endişelerini giderecek, sistem ile 

ilgili soru işaretlerini ortadan kaldıracak bir çalışma olarak, İstanbul’da 

belirli noktalarda başlattığımız çalışmamız, referandum sürecine doğru 

İstanbul genelinde yaygınlaştırıldı. 

MİLLET İRADESİ

Anayasa değişikliğinin 

omurgasını “millet 

iradesi” oluşturmaktadır. 

Millet, hem Meclisi 

hem Cumhurbaşkanını 

aynı gün seçerek, 

bu 2 gücün birbirini 

dengelemesini 

sağlayacak. 

MEYDANLARDA 
STANDLAR

İSTİKRAR

Türkiye'nin istikrarı ve 

refahı için verilecek 

kararla, çift başlılık 

ortadan kaldırılacak, 

yönetim süreçleri 

hızlanacak.

ÜNİVERSİTLERDE 
SÖYLEŞİLER 

TÜRKİYE’NİN 
GELECEĞİ 

Bu ülkenin geleceği 

olan gençlerin 

Meclis’te temsiliyeti 

sağlanacak. Gençliğe 

dair konularda söz 

hakkı gençlerde olacak. 

Seçebilen gençler artık 

seçilebilecek.

GEZGİN EVETÇİ 
GENÇLER 

ESNAF VE EV 
ZİYARETLERİ 

YENİ ANAYASAYI NEDEN ÖNEMSİYORUZ?

HANGİ ALANLARDA ÇALIŞMA YAPTIK?

MEYDANLARA HANGİ İSİMLE ÇIKTIK?
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BAŞKANIMIZ İSMAİL EMANET CANLI YAYINDA!

Referandum sürecine doğru, Başkanımız İsmail Emanet 

seçilme yaşının 18’e indirilmesi, gençlerin Yeni Anayasa’ya 

bakışını ve TÜGVA’nın bu manada gerçekleştirdiği 

bilgilendirme çalışmalarını aktarmak amacıyla pek çok ulusal 

kanalda canlı yayınlara katıldı. 

“Yeni sistemin en büyük özelliklerinden biri gençleri sisteme 

dâhil ediyor olması. Şu an 18-25 yaş arası ülkemizde 9 milyon 

genç var ve bu 9 milyon gencin doğrudan temsili şu an söz 

konusu değil. Biz inanıyoruz ki Türkiye’nin gençleri olarak, 

gençlerimiz ülkemizin geleceğinde önemli bir rol ve sorumluluk 

almak zorundadır. İşte bunu doğrudan sağlayabilmek için 

seçilme yaşının 18’e indirilmesi, gençlerimizin önünü açacaktır. 

Sadece açmakla kalmayıp, gençlerimize bu sorumluluğu 

verdiğimizde gençlerimiz sahip olduğu potansiyeli ortaya 

koymak için daha fazla azim gösterecekler diye düşünüyoruz. 

Biz eğer onlara güveniyorsak ki bu gençlik 15 Temmuz’da 

ortaya koyduğu ruhla vatanına, milletine, bayrağına sahip 

çıkarak, sorumluluk almak gerektiğinde nasıl sorumluluk 

alabileceğini gösterdi. Bunun yanı sıra bir anayasa değişikliği 

konusunda hukukçu birinin orada olmaması nasıl yanlışsa, 

gençlikle ilgili konuların tartışıldığı, kararların alındığı bir 

yerde gençlerin olmamasının da o kadar yanlış olduğunu 

düşünüyoruz.”

BURSA SOKAKLARINDA
REFERANDUMU ANLATIYOR

0 2 3 0 YOLCU 6 5 1 6 KM 0 0 0 3 ULUSAL
KANAL0 0 1 6 YEREL

KANAL
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Kıymetli katılımcılar,

Öncelikle, milletimizin kaderinin tayin edileceği 

tarihe sayılı günler kala, iç ve dış düşmanlarımıza 

ülkemize sahip çıktığınızı göstermek için #EVET 

diye haykıran siz vatan sevdalılarına şükranlarımızı 

sunuyoruz.

“Her şey akar: Su, tarih, yıldız, insan, ve fikir.

Oluklar çift, birinden nur akar birinden kir.”

Türkiye Cumhuriyeti’nin istikrarı ve bekası için oy 

kullanacağımız bu kaotik dönemde, milletimizin 

cesur şairi Necip Fazıl, bizden ta yıllar öncesinde 

bugünü öngörmüş gibi çok açık bir seçim 

yapmamızı istiyor: Nur’un tarafında mıyız, yoksa 

kirin mi?

Düşmanlarımız dedik... Dışta, bütün kılıçlarını 

kuşanmış, aziz milletimize ve çizilmiş sınırlara 

hapsolmadan dünyanın tüm mazlumlarına hamilik 

yapan devletimize karşı haçlı mücadelesine 

girişmiş batı; içte,15 Temmuz’da dış düşmanlarla 

birlik olup, Türk halkını kendi tankı ve tüfeğiyle 

vurmaya cüret etmiş FETÖ ve bunların 30 senedir 

yardakçılığını yapan PKK, birleşmiş #HAYIR’da hayır 

var diyorlar. Biz, hayrın ve şerrin yalnızca Allah’tan 

geldiğine inanarak ezilmiş, sömürgeleştirilmiş tüm 

coğrafyaların ümidi olan liderimizi, çıktığı yolda 

yalnız bırakmamak için #EVET diyoruz.

1960’ta Demokrat Parti, 1971’de Adalet Partisi, 1980’de 

Milliyetçi Cephe, 1997’de Refah-Yol hükümetlerine 

karşı askeri darbe gerçekleştirmek suretiyle ülke 

yönetimini ele geçiren cuntacılar, ortaya koyduğu 

iradeyle özüne dönmeye çalışan millete binbir türlü 

zulmü reva görmüşlerdi. İşte 55 senedir oynanan bu 

oyun, 15 Temmuz gecesi vatanına sevdalı milyonlar 

ve onların, “Bugüne kadar halkın gücünün üzerinde 

bir güç tanımadım” diyen lideri Recep Tayyip 

Erdoğan tarafından bozuldu. Ülkemizin kaderini bir 

daha halkına saldıran, devlet kurumlarını işgal eden, 

gençleri ve liderleri asan, hapseden ve şehit eden 

vatan hainlerine bırakmamak ve öz vatanımızda 

parya olmamak için #EVET diyoruz.

Binlerce yıllık devlet geleneğimizde var olan tek 

liderlik yerine, başka medeniyetlerden devşirilme 

parlamenter sistemle serpilmesi için önünde hiçbir 

engel olmayan Türkiye Cumhuriyeti, kavgalara 

ve krizlere mahkûm edildi. Çift başlılık, milletin 

vekillerinin görevlerini yapmalarına engel olmakla 

kalmadı, vefalı Türkiye’nin şahlanması her seferinde 

Çankaya tarafından veto edildi. Şimdi bizler, her 

türlü gerici ve durdurmacı müdahaleye karşı bu 

ülkenin gerçek sahiplerinin arasından çıkacak milli 

liderlerimizle sonuna kadar yürümek için #EVET 

diyoruz.

Yüzyıllardır dünya coğrafyasında fetih yapan, icat 

bulan, liderlik yapan gençler en son 15 Temmuz’da 

“Zaman bendedir ve mekân bana emanettir.” dediler 

ve doğdukları vatanın savunmasında en ön saflarda 

şehit oldular. Şimdi, onların bıraktığı sancağı bizler 

devralacağız.

Davamız için; doğrulacağız, evrileceğiz, devrileceğiz 

ama EĞRİLMEYECEĞİZ.

Zafer için; emek vereceğiz, kulak vereceğiz ve 

#EVET diyeceğiz.

2017

TÜRKİYE'NİN 
HER YERİNDE 

AYNI GÜN 
AYNI SAAT 
HEP BİRLİKTE

TÜM TÜRKİYE'DE EŞ ZAMANLI 
BAŞLATTIĞIMIZ YÜRÜYÜŞLERDE HEP 
BİRLİKTE EVET DEDİK

Vakfımızın tüm Türkiye’de eş zamanlı olarak düzenlemiş 

olduğu, “Türkiye İçin Evet Yürüyüşü”nde binlerce genç 

meydanlardaydık. Okumuş olduğumuz bildiriyle hep bir 

ağızdan, “Vefalı Türk”ün şahlanması her seferinde Çankaya 

tarafından veto edildi. Şimdi bizler, her türlü geriletmeci ve 

durdurmacı müdahaleye karşı bu ülkenin gerçek sahiplerinin 

arasından çıkacak, milli liderlerimizle sonuna kadar yürümek 

için EVET diyoruz” denildi.

Tüm Türkiye’de aynı gün ve aynı saatte meydanları dolduran 

gençlerimiz, gelecek için Evet sloganları, birlik ve beraberlik 

çağrısıyla herkese seslendi. Güçlü ve istikrarlı bir Türkiye için 

düzenlenen yürüyüşümüzde, ‘Biz Mutlu Günlerimizde Evet 

Deriz’, ‘Şimdi Seçenlerin Tümü Seçilebilecek’, ‘Saçmalama 

Kemal Diktatör Seçimle Gelmez’, ‘Vurur Yüze İfadesi Evet 

Diyoruz Bitanesi’ vb gibi dövizler taşındı. 

Her kentteki yürüyüş canlı olarak sosyal medyadan yayınlandı. 

Oluşturulan #GeleceğimizİçinEvet hashtag’i milyonlarca 

etkileşim aldı. Konuyla ilgili basın açıklamamız şu şekildedir;
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HAVADA YÜRÜDÜ KİŞİ KATILDI ADIM ATILDI
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MEYDANLARDA EVET YÜRÜYÜŞLERİ

66 13 30 24

RETWETBEĞENİ SELFIE
CANLI YAYIN 
KATILIMCISI

B
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İN

SOSYAL MEDYADA EVET YÜRÜYÜŞLERİ

21245220 32 72

YAZILI BASINCANLI YAYIN HABER KANALI WEB HABER

ULUSAL BASINDA EVET YÜRÜYÜŞLERİ

1324 9 856

www
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+4
MİLYON
BROŞÜR

DİJİTAL MEDYA ÇALIŞMALARIMIZ

BASILI METERYAL ÇALIŞMALARIMIZ

ANİMASYONLAR | + 13 MİLYON İZLENME

KARŞIYIZ | +1 MİLYON İZLENME

NEDEN EVET?  | +1 MİLYON İZLENME

Yalanlar ve Gerçekler | Rejim Değişecek mi?

0:17 / 1:02

#GeleceğimizİçinEvet

128 452 906

906

21:04 08 Nisan 2017

TürkiyeGençlikVakfı
@TugvaTR

KARŞIYIZ

1:04 / 2:23

Neden EVET?

0:57 / 1:34

OKUT | İZLE

OKUT | İZLE

OKUT | İZLE

Cumhurbaşkanlığı Sistemi hakkında gençleri 

bilgilendirmek amacıyla, sistemle ilgili ortaya atılan 

çarpıtmaları aydınlatmak için animasyon videolar 

hazırladık. Videolarda, en basit haliyle referandum sonrası 

hayata geçirilmesi beklenen yeni sistemi anlatmaya 

çalıştık. Meclisin daha işlevsel hale getirildiğini, rejimin 

değişmediğini, Cumhurbaşkanı’nın kafasına göre HSK 

üyesi atayamadığını, istikrara dayalı yeni bir yönetim 

modeline geçiş yapıldığını, tarafsız yargı ile hukuk 

devleti düzeninin sağlandığı ve seçilme yaşının 18’e 

indirilmesini de içeren videolarla milyonlara eriştik. 

Bizler bu ülkeye değer katmak isteyen, samimiyetini 

şanlı tarihinden alan, bütün derdi ülkemizi dünya 

sahnesinin her alanında ulaşılamaz noktalara taşımak 

olan; güçlü, azimli, kararlı gençleriz! Bize güvenmeyen, 

siz şöyle bir kenarda durun deyip söyleyeceklerimize 

kulak tıkayan, bizi ötekileştiren sisteme, KARŞIYIZ! Şimdi 

birlik olma zamanı! 

Şimdi harekete geçme zamanı! Yeni Cumhurbaşkanlığı 

Sistemi bizi anlıyor, bize güveniyor ve bize sorumluluk 

veriyor. Yeni yönetim sistemine KATILIYORUZ! BİZ DE 

VARIZ! BURADAYIZ! EVET DİYORUZ!

Baktık ki bizim evet demek için çok sebebimiz var. 

Sadece birkaçını söylersek şayet:

"Cumhurbaşkanını kendisi seçen millet iradesinin gerçek 

manasını ve ruhunu bulması için, ekonomik istikrarın 

sağlanması işsizliğin bitirilmesi, devasa projelerin hayata 

geçmesi, ülkemizin uzun soluklu refaha kavuşması için; 

sorumlu Cumhurbaşkanı ile daha çok çalışan krizsiz bir 

yönetim modeliyle birlikte etkin bir devlet mekanizması 

inşaa ettiği için, bugünümüz için, geleceğimiz için  daha 

güçlü bir Türkiye için evet diyoruz."

YAŞ18 EVET SOSYAL MEDYA

Yeni anayasa değişikliğinde Yaş18 maddesini 

duyan gençlerimizle kolları sıvadık. Sosyal 

medyada Ocak ayından itibaren #yaş18evet 

sloganıyla boy gösterdik. 18 maddeyi ince 

eleyip, sık dokuduk, tek tek açıkladık. Basında 

ve birçok mecrada dolaşan yalan heberlere 

kayıtsız kalamadık, YalanTV ile içeriklerimizi 

oluşturduk. Yeri geldi araştırmalar yaparak, 

uluslararası örneklerle, belgelerle konuştuk. 

Ünlülerden destek aldık.

Sosyal medya vitrinimize göz atmak istersen 

@yas18evet !

Yürekten evet 

diyebilmenin ruhunu, 

canlı yayın ve Türkiye 

çapından gelen anlık 

meydan görüntüleri ile 

Twitter’da yaşattık.

Yeniden dirilişimize vesile olması için, 

bir muştu niteliği taşıyan 4 milyondan 

fazla bilgilendirme broşürlerini Iğdır’dan 

Çanakkale’ye, Sinop’tan Hatay’a kadar her 

köşe bucağa ulaştırdık.

#GeleceğimizİçinEvet

TT Çalışması

24 SAAT 

GÜNDEMDE 

İLK SIRA

14 MİLYON

KİŞİYE

ERİŞİM

#
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BAŞARILI ÖĞRENCİLERE 

ÖDÜLLERİNİ 15 TEMMUZ 

KAHRAMANLARI VERDİ

Yalova genelinde düzenlenen “Kahraman Yürekler 

15 Temmuz Resim, Şiir ve Kısa Film Yarışması”nda 

dereceye giren öğrencilere ödüllerini, 15 Temmuz 

kahramanları verdi. 

Vakfımızın Yalova Şubesi tarafından organize 

edilen yarışmanın ödül törenine, 15 Temmuz’da 

kahramanlık destanı yazan isimler ile Yalova Valisi 

Tuğba Yılmaz, Yalova Üniversitesi Rektör Vekili 

Prof. Dr. Bilal Gökkır’ın yanı sıra çok sayıda STK 

temsilcisi ve gençler katılım sağladı. İl Temsilcimiz 

Muhammed Edib Özyılmaz’ın açılış konuşmasında, 

“Sandılar ki bu milletten artık, Fatihler, Ulubatlılar, 

Yavuzlar, Çerkes Hasanlar, Abdulhamidler çıkmaz. 

Ancak gözünü kırpmadan silahını ateşleyerek 

şahadete koşan Ömer Halisdemirleri, 16 yaşındaki 

oğluyla mermilere siper olan ve şehit düşen Erol 

Olçokları, Şehit Zeynep Sağırları, Yusuf Elitaşları, bu 

ülkenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ve 

daha nicelerini hesap edemediler. Aşk ve heyecan 

ile çalışıyoruz, çalışmalıyız. Öyle çalışmalıyız ki, 

ecdadının emanetine sahip çıkacak bu şehrin yürekli 

gençlerine tek tek ulaşıncaya kadar çalışmalıyız” 

ifadelerine yer verdi.

Vali Yılmaz, “Bu büyük millete hizmet etmekten 

gurur duyuyorum”

Duygusal bir konuşma yapan Yalova Valisi Tuğba 

Yılmaz’ın zaman zaman gözleri doldu. Darbe gecesi 

kahramanlarının Yalova’da olmasından büyük 

memnuniyet duyduğunu bildiren Vali Yılmaz, “15 

Temmuz’u, o karanlık geceyi aydınlığa çeviren; 

tanka, tüfeğe, uçağa ve mermiye karşı koyan 

milletimizin bir ferdi olmaktan ve bu büyük millete 

hizmet etmekten son derece gurur duyuyorum” 

dedi ve şöyle devam etti:

“Bu geceyi düzenleyen TÜGVA’ya ve gençlerimize 

çok teşekkür ediyorum. 15 Temmuz gecesinin 

kahramanları da aramızda. Hainlere ve hainliğe 

dur diyen Şehidimiz Ömer Halisdemir’in ağabeyi 

burada. Kamyonun direksiyonuna geçerek, 

vatandaşlarımızı meydana taşıyan Şerife Bacımız 

burada. Vücudunda hala mermiyi taşıyan, bir kolunu 

kaybetmiş iki gazimiz burada. Tankların önüne yatıp, 

ölmeyi bekleyen kahramanımız burada. O gece, bu 

kahramanlarımız olmasaydı, Başkomutanımızın 

emriyle meydanlara çıkan milletimiz olmasaydı, 

bugün bu konuşmayı yapamazdık. O yüzden, 15 

Temmuz’u unutmayacağız ve unutturmayacağız. 

Her daim hatırlayacağız. Gelecek nesilleri de yakışır 

şekilde yetiştireceğiz” diyerek konuya dikkat çekti.

“Kimimiz sağcıyız, kimimiz solcu ama vatan 

haini değiliz”

15 Temmuz kahramanları ise o geceyi anlattı. O 

gece hiç korkmadıklarını, iman gücü ile gittiklerini 

söyleyen 15 Temmuz Kahramanı Şerife Bacı, 

“Vatan benim için bir ana bir baba ve bir kardeştir. 

Çanakkale Savaşı’nda, Kurtuluş Savaşı’nda Nene 

Hatunlar vardı. Rabbim bir daha bizlere 15 Temmuz 

gecesini yaşatmasın. Ben o gece gerçekten savaşa 

gittim. Vatan benim için candır. Vatan benim için 

namustur. Çarşafımı giyer giymez, salavatlar çekerek, 

çocuklarımı torunlarımı mahalledeki çocukları 

alarak köprüye koştum. İman gücüyle gittim; 

hiç korkmadım. 15 Temmuz’u itibarsızlaştırmak 

isteyen, itibarsızlara itibar etmeyelim hiçbir zaman. 

Bizler hepimiz bu vatanın coğrafyasında yaşayan 

insanlarız. Kimimiz sağcıyız; kimimizse solcu. Ama 

hiçbir zaman vatan haini değiliz” diye konuştu.

Dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol 

üyeleri tarafından verildi. Yalova Valisi Tuğba Yılmaz 

da kahramanları ve öğrencileri tek tek tebrik etti. 

Salondaki katılımcılarda kahramanlarla fotoğraf 

çektirebilmek için birbiriyle yarıştı.

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ İÇİN 

EĞLENCELİ ETKİNLİKLER TÜGVA’DA

Kayseri İl Temsilciliğimiz kitap kafesinde ortaokul 

öğrencilerine okul derslerinden adab-ı muaşeret 

derslerine ve de elişi etkinlikleri gibi pekçok aktivite 

gerçekleştiriliyor. 

Sınav dönemine doğru TEOG derslerine ağırlık 

verilen temsilciliğimizde şimdiye kadar film 

saatlerinde çeşitli eğitici filmlerin gösterimleri 

gerçekleşti. Ders sonrası elişi etkinliğinde öğrenciler 

slime, yumurta kabuğu boyama ve ‘kendi ajandanı 

oluştur’ gibi etkinliklerle iyi vakit geçirdi. Görgü ve 

ahlak kurallarının detaylı olarak anlatılıp, işlendiği 

adab-ı muaşeret konusunda da öğrenciler 

bilinçlendirilmektedir.  

ŞİİR OKUMA VE RESİM YARIŞMASI 

FİNALİ DUYGULANDIRDI

Vakfımız ve Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce 

ortaklaşa düzenlenen ‘15 Temmuz ve Şehitler 

Şiir Okuma ve Resim Yarışması’ ödül töreninde 

duygusal anlar yaşandı. 

 

15 Temmuz´da vatandaşların halkın egemenliğini 

korumak için büyük bir kahramanlık örneği 

sergilediğini anlatan İl Milli Eğitim Müdürü Faruk 

Koca, 15 Temmuz ruhunun her zaman canlı ve diri 

kalması için çeşitli çalışmalar yapacaklarını ifade 

etti. 

15 Temmuz darbe gecesi ilk kurşunu sıkarak darbeci 

generali öldüren Astsubay Ömer Halisdemir’i 

anlatan Dursun Ali Erzicanlı’nın yazdığı, “30 Kuş” 

şiiri başta olmak üzere dereceye giren öğrencilerin 

okuduğu etkileyici şiirler, dinleyicileri duygulandırdı.

Dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. 
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GENÇLİK GELECEK DEMEKTİR

Türkiye Gençlik Vakfı Giresun İl Temsilciliğimiz 

kentteki gençlerle farklı platformlarda biraraya 

gelmeye devam ediyor.

Giresun’da lise eğitimi gören 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. 

TÜGVA tanıtımını içeren bir sunumla başlayan 

toplantı, karşılıklı istişareyle devam etti. Vakfın 

çalışmalarıyla ilgili bilgi veren,  TÜGVA Giresun 

Eğitim Koordinatörü Fatih Cömert, “Temel noktası 

gençlik olan bir vakıfız. TÜGVA’nın misyonu, 

gençliğin sosyal, fiziksel, zihinsel ve manevi 

gelişimlerini önemseyen; bu yaklaşımlarla düşünen, 

tasarlayan ve hayatlarına temas eden bir misyon ile 

kendini devamlı geliştiren, yenilikçi ve nitelikli insan 

oluşumuna katkı sağlamaktır. Özgüveni yüksek, 

yenilikçi, çalışkan, geleneklerine bağlı kalarak çağın 

gereklerini iyi okuyabilen, sorumluluk sahibi bir 

gençlik ve geleceğin gençliği için gerek ilimizde, 

gerek ülkemizde, gerekse Dünya ülkelerinde mevcut 

temsilciliklerimizle vakıf olarak çalışmalarımızı 

yürütmekteyiz. Biz biliyoruz ki gençlik gelecek 

demektir, gençlik neredeyse gelecek oradadır ve 

gençliğe dayanmayan hiçbir hareketin geleceği 

yoktur. Gençlik, gelecek gibi yeni olandır,  temiz 

olandır, öz olandır, umut ve heyecan verici olandır. 

Biz gençler ülkemizin geleceği ve yarınların 

umutlarıyız.  Bu ülkenin gençleri olarak, ülkemizi 

daha ilerilere götürmek, birey olarak kendimizi 

geliştirmek ve çalışmaktan geçiyor. Ancak bu 

şekilde vatanımıza ve milletimize fayda sağlarız. 

İşte Türkiye Gençlik Vakfı’nın yapmak istediği bu.’’ 

ifadelerini kullandı. Karşılıklı görüş ve önerilerin 

dinlenmesinin ardından toplantı sona erdi.

NASIL GÜÇLÜ BİR ÜLKE OLURUZ?

Milli teknoloji konusunun görüşüldüğü, Medeniyet 

Söyleşileri programında, 'Güçlü Türkiye', 'Neden 

Milli Teknoloji Üretmeliyiz gibi konular uzman 

konuklar eşliğinde öğrencilere detaylı şekilde ifade 

edildi. 

İstanbul’un her ay bir ilçesinde gerçekleştirilen 

Medeniyet Söyleşileri bu ay Esenler’de Kadir 

Topbaş Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. TÜGVA 

Medeniyet ve Düşünce Kulübü öğrencilerinin 

katıldığı söyleşide, YSS Bilişim Yöneticisi Muhammed 

Yiğit milli teknoloji konusunun önemini slaytlar 

eşliğinde açıkladı. Ardından “Neden insani yardım 

yapmalıyız?” sunumuyla Yeryüzü Doktorları 

Genel Müdürü Ali Doğan, insani yardım bekleyen 

coğrafyalar ve bu coğrafyalarda hangi şartlarda 

yardımların yapıldığına değinerek, öğrencilerimizin 

ilgisini çeken bilgiler verdi.

Gönül coğrafyalarını  tanıtan Cihangir İşbilir, 

samimi bir şekilde yaptığı söyleşisinde bizden yıllar 

önce koparılan ümmet coğrafyamıza neden Gönül 

Coğrafyası dediğimizi açıkladı. Filistin, Suriye, 

Yemen ve onlar için mücadele ettiğimiz daha nice 

gönül coğrafyasının varlığından bahsetti.

En son olarak da Güçlü Türkiye hakkında konuşma 

yapan vakfımızın İstanbul Teşkilat Koordinatörü 

Mehmet Akdaş, güçlü Türkiye'nin bu salonda 

bulunan gençlerle olacağını belirterek, birlik, 

beraberlik ve gayretle çalışmamız gerektiğinin 

üzerinde durdu.

YEDİKLERİNİZ HELAL OLSUN

Adana’da GİMDES’in işbirliğiyle düzenlenen 

konferansta helal tüketimin önemi ve maneviyata 

etkisi, helal sertifikalamanın nasıl yapıldığı il 

protokolünün de katıldığı geniş dinleyici kitlesine 

anlatıldı.

Adana Yüreğir Kültür Merkezi’nde vakfımız 

tarafından düzenlenen konferansta, GİMDES adına 

Gıda Mühendisi Timuçin Günesen "Helal Tüketimin 

Önemi" ve İlahiyatçı Yazar Mustafa Topöz ise "Helal 

Tüketimin Maneviyata Etkisi" üzerine konuşma 

yaptı.

Günesen, Helal Sertifikalama'nın nasıl yapıldığını, 

sertifika verildikten sonra takip sisteminin nasıl 

işlediğini ayrıntılı olarak açıklayarak, Helal Sertifika 

verilirken; Helallik ve sağlıklılığın yanında, tağşiş 

durumları ve etik durumlara da bakıldığından 

bahsetti. Alkolsüz bira, domuz aroması, şarap 

aroması gibi ürünlerden bahsederek, bunların 

üretim prosesleri helal dahi olsa bu ürünlere Helal 

Sertifika vermenin İslam ahlakına uymadığını, 

bunun İslami değerleri rencide edici bir durum 

olduğunu anlatarak konuşmasını tamamladı.

İlahiyatçı Yazar Mustafa Topöz ise ‘Mamüllerimizin 

hiçbirinde domuz ve domuzdan elde edilmiş katkı 

yoktur’ gibi Türkçe veya Arapça yazılmış yazıların 

artık ticari bir moda olduğunu bildirerek, “Mesela 

etiketlerde, ‘içindekiler’ bölümünde ‘sığır jelatini’ 

yazılmasını tüketiciler ehven-i şer olarak görebiliyor, 

‘sığırdanmış, iyi, alabiliriz o halde’ diyebiliyorlar. 

Halbuki bu etiketlendirmenin yetersiz olduğuna 

dair en bariz misal olarak, jelatin gösterilebilir. ‘Sığır 

jelatini’ yazılması gıdanın kesinlikle helal olduğu 

manasına gelmiyor. Sığırın helal kabul edilebilmesi 

için İslami usullere uygun şekilde kesilmesi lazım" 

dedi. 
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Yunus Emre’den Seçmeler
Yunus Emre
- ORTAOKUL -
Dini-Tasavvufi Türk Halk Edebiyatı olarak 

da bilinen tekke şiirinin gelmiş geçmiş 

en büyük temsilcisi Yunus Emre, gönül 

dünyasında yaşadığı ilahi aşkı, bu aşk ile 

baktığı doğayı ve insanları, samimi bir coşku 

ve heyecanla şiirlerinde dile getiriyor.

Simyacı
Paulo Coelho
- LİSE -
İspanya'dan kalkıp Mısır Piramitlerinin 

eteklerinde hazinesini aramaya 

giden Endülüslü çoban Santiago'nun 

masalsı yaşamının felsefi öyküsü. 

Sanki bir `nasihatnâme' niteliğindedir. 

Kitapta,`Yazgına nasıl egemen olacaksın, 

mutluluğunu nasıl kuracaksın?' sorularına 

cevap aranıyor.

Denizler Altında 20 bin fersah
 Jules Verne
- ORTAOKUL -
İlk olarak 1870 yılında Fransızca olarak 

basılan, "Denizler Altında 20 Bin Fersah" 

Jules Verne'in hayal gücünün ve ileri 

görüşlülüğünün klasik bir örneğidir. Öncü 

yazım stili, ondokuzuncu yüzyılda birçokları 

tarafından, onun bilim kurgunun babası 

olarak adlandırılmasına yol açmıştır.

İmam Gazali
Yöneticilere Tavsiyeler
- ÜNİVERSİTE -
Kitap, büyük İslam Alimi İmam Gazali 

hazretleri tarafından devrin Selçuklu Sultanı 

Melikşah’a yazılmıştır. Bu eserde huzurlu 

bir devletin ve mutlu bir ailenin nasıl 

kurulacağını ve korunacağını anlatmıştır. Bu 

eserde işin temelini güzel niyet, merhamet, 

adalet, iffet ve doğruluğun oluşturduğu 

gözler önüne serilmektedir.

Reis Bey
Necip Fazıl Kısakürek
- LİSE -
Piyesin ana karakteri Reis Bey, bir ağır ceza 

reisidir. Ömrü otel odalarında geçmiş, 

yapyalnız ve tuhaf bir adam. Taş kalpli 

bir kanun tatbikçisi. Onun nazarında 

merhamet, idamlık bir suçtur ve cemiyette 

bir ferdi korumak için bin kişiye idam 

gömleği giydirmekten kaçınmamalıdır... 

Platon
Sokrates’in Savunması
- ÜNİVERSİTE -
Sokrates'in ölümünden kısa bir süre sonra 

kaleme alınan eserde, dinsizlik suçu işlediği 

gerekçesiyle mahkemeye verilmesi üzerine 

gerçekleşen olaylar anlatılır.

KİTAP ÖNERİLERİMİZ
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ŞUBAT ŞEHADET AYIDIR

“Şehitler Gecesi” isimli Türkiye Gençlik Vakfı 

Eskişehir İl Temsilciliğimiz tarafından düzenlenen 

şehadet makamının anlatıldığı, ilahiyatçı ve program 

yapımcısı Ömer Döngeloğlu’nun sunumuyla 

gerçekleşen etkinlik ilgiyle dinlendi.

Süleyman Çakır Lisesi Konferans Salonu’nda 

düzenlenen program, ezgiler, Kur’an-ı Kerim tilaveti 

ve ‘’Şehadet Ayı: Şubat’’ sinevizyonuyla başladı. 

Açılış konuşmasını gerçekleştiren vakfımızın İl 

Temsilcisi Fatih Sert, şubat ayı içerisinde şehadete 

kavuşan 2. Abdulhamid, Necmettin Erbakan, 

Metin Yüksel, İskilipli Atıf Hoca, Hasan El Benna 

gibi âlimler, devlet büyükleri ve fikir adamlarını 

anarak, TÜGVA’nın bu değerlere sahip çıkıp, 

onların yolundan giden bir gençlik hayali taşıdığını 

vurguladı. Sert, konuşmasının sonunda, “15 Temmuz 

gecesindeki, Fırat Kalkanı Operasyonu’ndaki ve 

bütün şehitlerimiz ile gazilerimize olan şükran 

borcunun ancak vatansever ve Allah’ın yolunda, 

Peygamberinin izinde evlatlar yetiştirmekle 

ödenebilir” dedi.

Bir gazinin sunumuyla 15 Temmuz

15 Temmuz gecesi köprüde hain kurşunlara hedef 

olan AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi 

Orçun Şekercioğlu o gecenin nasıl şekillendiğini, 

öncesinde ve sonrasında yaşananları anlattı. 

Darbe girişimini ilk haber aldığında, arkadaşlarıyla 

Kısıklı'ya hareket ettiğini bildiren Şekercioğlu, 

orada ciddi bir kalabalığın oluşmasından sonra 

Boğaziçi Köprüsü'nün işgal edilmeye çalışıldığını 

duyduklarını ve aralarında yaptıkları istişare sonucu 

arkadaşlarıyla Boğaziçi Köprüsü'ne doğru yola 

çıktıklarını ifade etti. İşgale son vermek için ellerinde 

taşlarla gittikleri köprüde, darbeciler tarafından 

açılan kurşun sonucu yaralandığını ifade etti.

Konuklardan Ömer Döngeloğlu ise şehitlik 

makamının yüceliğini şehadetle ilgili ayet ve 

hadislerden örnek vererek açıkladı. Allah yolunda 

şehit olanlardan örnekler vererek, menkıbeler 

anlatan Döngeloğlu, bu makamın her kula nasip 

olmayacağını, Allah tarafından seçilen kişilerin 

ancak şehit olacağını söyledi. Necmettin Erbakan 

ve Sultan Abdulhamid’e oynanan oyunlara da 

değinen Döngeloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan’a da benzer tuzaklar kurulduğunu söyledi.

Programın sonunda TÜGVA Eskişehir 

Yükseköğrenim Koordinatörü Muhammet 

Emin Deniz, şehitlerin isimlerini zikredip, kısaca 

hikâyelerini anlattı. “Şehitler Gecesi”, hediye takdimi 

ve hatıra fotoğrafıyla son buldu.

ŞEHRİ YÖNETENLER GENÇLERLE 

BULUŞTU

İznik Anadolu Lisesi öğrencileri, Bursa'yı yöneten 

büyükleriyle bir araya geldi. “Şehri yönetenler 

gençler ile buluşuyor” programına İznik Kaymakamı 

Ali Hamza Pehlivan, İznik Belediye Başkanı Osman 

Sargın, Bursa Büyüksehir İlçe Koordinatörü Serkan 

Acar, İlçe Milli Eği tim Müdürü Mevlüt Semerci,  

İlçe Temsilcimiz Engin Semerci, Memur-Sen İznik 

Temsilcisi Mahmut Kocadağ, Gençlik Hizmetleri ve 

Spor İlçe Müdürü Hüseyin Coşkun, İznik Anadolu 

Lisesi Müdürü İlhami Bıçak ve öğretmenlerin yanı 

sıra ilgili birçok öğrenci katılım gösterdi. İznik 

Kaymakamı Ali Hamza Pehlivan, "Hedef seçtiğin 

yolda ilerlemek için yaptığın veya yapacağın 

mesleği veya işi sevmelisin. Severek yol almak 

insana haz ve hız verir. Severek yürünen o yoldaki 

engel ve virajlar insana güç verir. Kararsızlık en kötü 

olanıdır" dedi.

SANA İHTİYACIM VAR

Düzce Ortaokul Koordinatörlüğümüz tarafından 

Suriye'de yaşanan katliamdan kurtularak kamplara 

alınmış ve zor şartlarda eğitim öğretim faaliyetlerini 

sürdüren çocuklar için Düzce genelinde tüm 

ortaokullarda "Sana İhtiyacım Var" adlı bir kampanya 

başlatıldı. Kampanya hakkında bilgi veren Ortaokul 

Koordinatörümüz İsa Yazıcı, Düzce'de İl Milli 

Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol gereği, tüm 

ortaokullara Suriyeliler için bir kalem, bir defter ve bir 

oyuncak sloganıyla okullara birer kutu bırakıldığını 

ve ortaokul öğrencilerinin kutuları doldurarak 

kampanyaya fazlasıyla destek verdiklerini belirtti. 

Kampanya kapsamında şuana kadar 40 ortaokula 

kutu bırakıldığını ve tüm okullara bırakılacağını dile 

getiren Yazıcı, akabinde toplanan ürünlerin Türkiye 

Gençlik Vakfı aracılığıyla bir ay içerisinde Suriyeli 

çocuklara ulaştırılacağı bilgisini paylaştı.

KAYSERİ’DE GENÇ HUKUKÇU 

ADAYLAR AKADEMİDE BULUŞUYOR
 

Hukuk Akademisi ile üniversite öğrencileri bu alanla 

ilgili branşlaşma imkânı elde edip, meslekle ilgili 

ayrıntılı bilgi sahibi olabilecekler.

 

Vakfımızın düzenlemiş olduğu Hukuk Akademisi ile 

hukukçu adaylara  deneyim, bilgi ve tecrübe aktarımı 

hedefleniyor. Akademi ile katılımcılar mesleki 

tecrübe kazanarak, hukuk alanında branşlaşma 

imkânı elde edecek. Üniversite öğrencilerinin 

katılabileceği program; güncel anayasal maddeler 

eşliğinde Anayasa Hukuku, tıbbi uygulama hataları 

bakımından Tıp Hukuku ve İslam Hukuku olmak 

üzere 3 alanda dersler düzenlenmektedir. Bir 

buçuk aylık eğitimin ardından alanında uzman 

akademisyenler tarafından verilen dersleri başarıyla 

tamamlayan öğrencilere sertifikaları verilecek.
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TÜGVA 5N1K, vakfımızın yakından tanınması adına "ne? ne 

zaman? nerede? nasıl? neden? kim?" sorularını içerir.  Her 

sayımızda, bu sorulara cevap vererek kendimizi anlatacağız. 

TÜGVA, 10-35 yaş arasındaki gençlere maddi ve manevi katkılar 

sağlamak adına, eğitim odaklı faaliyetler gerçekleştirir. Sanattan 

spora, medyadan diplomasiye, tarihten teknolojiye kadar 

gençliğin ilgi duyduğu her alanda projeler üretir. Gençlerin 

kendilerini geliştirip, gönüllü çalışmalarda bulunabileceği alanlar 

oluşturur. Üniversite öğrencilerinin eğitimine destek olmak için 

burs verir. Üniversitede okuyan erkek öğrenciler için yurt imkanı 

sağlar. TÜGVA, gençlerin sorularına cevap verir. Her daim hakkın 

ve adaletin tarafında duran gençlerle birlikte daha iyi bir dünya 

hayalini paylaşmak adına sosyal farkındalık eylemleri yapar. 

Çünkü TÜGVA, geleneklerine bağlı kalarak, çağın gereklerini iyi 

okuyabilen, topluma ve insanlığa değer katan bir gençlik için 

çalışmaktadır.

NE  |  NEDEN  |  NİÇİN  |  NE ZAMAN  |  NEREDE  |  KİM

NE?TÜGVA ne yapar?
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GENÇSEN FİKRİNİ SÖYLE

Genç Türkiye Kongresi ile günümüzde tartışılan 

birçok konu ve çözüm önerilerini görüşmek üzere 

söz hakkını liseli gençlere veriyoruz. Fikirlerin 

özgürce ifade edilip, seviyeli tartışmalar eşliğinde 

sunumlarını yapan öğrenciler arasından mart ayı 

itibariyle ön elemeler yapıldı. 

Her kentte gerçekleştirilen programların ardından 

seçilen 8 liseli genç, İstanbul’daki finalde kentini 

temsil edecek. 46 ilde 12 bin 560 öğrenciyle 

başlayan Genç Türkiye Kongresi final programı 

için çeşitli illerden İstanbul’a 368 liseli öğrenci 

gelecek. Öğrenciler, il elemelerinde olduğu gibi 

moderatörler eşliğinde belirlenen birçok konu 

hakkında sunumlarını yaparak, görüş ve çözüm 

önerilerini sunacaklar. 

Kongre ile birlikte düşünme, müzakere etme, farklı 

fikirlere saygı duyma ve ortak bir fikre ulaşma 

yollarının pratiği gençlere kazandırılarak, onların 

görüşlerini çekinmeden ifade edebileceği bireyler 

olmaları amaçlanıyor.

Genç Türkiye Kongresi ile çok düşünmeye ve çok 

konuşmaya hazır mısınız?

Genç Türkiye Kongresi’nden bazı konu başlıkları;

• Çevreci bir kalkınma mümkün müdür?

• Gündelik hayatımızda doğruluğun/doğru sözlü 

olmanın önündeki engeller nelerdir?

• Kadınların iş piyasasındaki varlığı ve çalışmasının 

olası etkileri nelerdir?

• Toplumsal hayatta özgürlük mü, yoksa adalet 

mi esas alınmalıdır?

• Toplumun maruz kaldığı kültürel dönüşümün 

sebepleri neler olabilir?

• İnternet güvenilir bir bilgi kaynağı olarak 

kullanılabilir mi?

• Bilgisayar oyunlarına aşırı ilgi dünyaya ve çevreye 

karşı bir meraksızlık ve isteksizliğin bir sonucu 

mudur yoksa gündelik hayatın sorunlarından 

kaçış için bir sığınak mıdır?

• Yeni bir anayasa Türkiye için gerekli mi?

18-30 yaş aralığında, akademik araştırma yapabilecek 
düzeyde İngilizce bilen ve de en önemlisi ülkesini 
gelecekte uluslararası alanda temsil etmek isteyen 
gençlere açık olan akademimizde katılımcılar, 
alanında uzman konuşmacılar eşliğinde 2 ay 
süresince kapsamlı bir eğitim almaktadır. Eğitimciler 
arasında akademisyenler, bakanlar, diplomatlar ve 
gazeteciler olup, dersler daha iyi verim alınması 
açısından katılımlarla interaktif bir şekilde devam 
etmektedir. 

Bu sene üçüncüsü düzenlenen akademimizin 
Ankara Programı’nda; Cumhurbaşkanlığı, TBMM, 
Dışişleri Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Başbakanlık Türk İşbirliği 
ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile 
Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar 
Başkanlığı (YTB) gibi resmi kurumlara gidilecektir. 
Burada resmi kurumların çalışma disiplini hakkında 
katılımcılarımız detaylı bilgi alacaktır. 

Derslerimizin bazı konu başlıkları şu şekildedir;

• Türkiye ve Güncel Meseleler
• PKK-FETÖ ve DEAŞ Üçgeninde Güvenlik ve Terör
• Siber Güvenlik 
• ABD ve Rusya Arasında Türk Dış Politikası
• Trump Dönemi ABD ile İlişkiler Fırsat mı Tehdit 

mi?
• Kamu Kurum Yönetimi 
• Türkiye Ekonomisi Tarihsel Süreç ve Günümüz
• Türkiye ve İslam Dünyası
• Enerji Güvenligi ve  Türkiye‘nin Enerji Stratejisi
• Enerji mi Silah mı, Nükleerin İki Yüzü 
• Avrupa Türk Diasporasının Önemi ve Küresel 

Aktör Olma Potansiyeli
• Yeni Istihbarat Yöntemleri
• Medya ve Algı Yönetimi

2017’NİN GENÇ DİPLOMATLARINI 

YETİŞTİRİYORUZ

Genç Diplomat Akademi ile ileride dünya kamuoyunda söz 

sahibi olacak diplomat adaylarını yetiştirmeyi planlıyoruz. 2 

bine yakın başvuru alan akademimizde şuan 75 diplomat adayı 

eğitimlerine devam ediyor.

43
516

12.564

İL
OKUL
ÖĞRENCİ
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YÜKSEKÖĞRENİM TÜRKİYE GENELİ 

EĞİTİM KAMPINI GERÇEKLEŞTİRDİK 

TÜGVA Yükseköğrenim Koordinatörlüğümüz 

tarafından organize edilen hanım teşkilatı 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. 

Kamp, Yükseköğrenim Hanım Koordinatörümüz 

Gülfidan Kıroğlu’nun açılış konuşması ve çeşitli 

illerden gelen üniversite teşkilatı ekiplerimizin 

birbirlerini tanıtmasıyla devam etti. 

Bölge Sorumlularından Hilal Büyükgüçlü “Üniversite 

Teşkilatlanma”, Behiye Merve Kılıç “Üniversite 

Temsilciği” ve Ravza Kabaktepe “Yurt Teşkilatlanma” 

sunumlarını gerçekleştirdi.

Bölge Sorumlumuz Betül Uzun, “Teşkilat Hastalıkları 

ve Tedavi Yöntemleri” konulu sunumunda, 

kampımıza katılan katılımcıların gözlemleri ve 

fikirlerini alma, sorunlara beraber tedavi yolları 

arama metodu ile vakıf içinde oluşabilecek sorunları 

ve üstlerinden gelme yöntemlerini anlattı.

Vakfımızın Yükseköğrenim Koordinatörü Suat 

Kır, “TÜGVA ve Dinamizm” konulu semineriyle 

Türkiye’de ve dünyada mevcut gençlik algısı ve 

hedeflerimiz doğrultusunda ilkelerimizden bahsetti. 

Yükseköğrenim Bölge Sorumlumuz Gökhan 

Daştan, “Teşkilat Usul ve Esasları” sunumunu yaptı. 

Vakfımızın Mütevelli Heyeti Üyesi Osman Nuri 

Kabaktepe, “Varoluş Sebebimiz ve Davet” konu 

başlıklı konferansında tecrübeleriyle vakfımızın 

varoluş nedenlerinden ve insanlarla iletişim 

yöntemlerinden bahsetti. Vakfımızın Mütevelli 

Heyeti üyesi Salih Eğridere de “TÜGVA Bilinci” 

adlı konferansında insanları ne için çağırdığımıza, 

ölçülerimizin neler olduğuna ve proje insanı 

olmanın ayrıntılarına değindi.

YÜKSEKÖĞRENİM HANIM BÖLGE 

KAMPIMIZI TAMAMLADIK 

Vakfımızın Trabzon İl Temsilciliği Yükseköğrenim 

(YÖK) Hanım Koordinatörlüğümüz tarafından 

organize edilen ve ilkini gerçekleştirdiğimiz bölge 

kampımız; Rize, Artvin, Erzincan, Iğdır bölgelerinde 

bulunan temsilciliklerimizin YÖK hanım ekipleriyle 

yoğun bir program eşliğinde gerçekleştirildi. 

Trabzon'un Akçaabat İlçesi'nde 3 gün süren kamp 

120 katılımcıyla gerçekleşti. İlk olarak vakfımızın 

Yükseköğrenim Koordinatörü Suat Kır, “Teşkilat 

Hastalıkları ve Tedavi Yöntemleri” konulu semineriyle 

teşkilat içinde oluşabilecek sorunları ve üstesinden 

gelme yöntemlerini anlattı. Sonrasında Genel 

Merkez Yükseköğrenim Hanım Koordinatörümüz 

Gülfidan Kıroğlu, “Varoluş Sebebimiz” konu başlıklı 

konferansında vakfımızın varoluş nedenlerinden 

ve tecrübelerinden bahsederek, geleceğe yönelik 

atacakları adımlarla ilgili bilgi verdi. 

Vakfımızın Yükseköğrenim Medya İletişim 

Sorumlusu Nur Sena Aykan, “Türkiye'de Medyanın 

Önemi”, Yurt Sorumlusu Kübra Gençkurt “Kamp 

Usul ve Esasları” konulu sunumlarını gerçekleştirdi. 

Trabzon Müftülük Vaizesi Emine İpekdal “Gençlik ve 

Dinamizm” konusunu anlattı. Genel Merkez Medya 

İletişim Koordinatörü Yunus Becit, “Küresel Medya 

ve Algı” konulu sunumunu yapmasının ardından 

katılımcılardan gelen soruları cevaplandırdı. 

Trabzon KYK Trabzon İl Müdürü Adnan İpekdal, 

"Geçmişten Günümüze Darbeler" konulu 

sunumuyla darbelerin bir yıkılış değil, inanan bir 

millet için yeniden diriliş olduğu konusunda gençleri 

aydınlattı. Genel Merkez Mütevelli Heyeti Üyesi 

Salih Eğridere “Tügva Bilinci” adlı konferansında  

ne için bir araya geldiğimizi, neden birlik olmamız 

gerektiğini ve ölçülerimizin neler olduğunu anlattı.

CUMHURİYETİN İLK KUŞAK 

BAŞÖRTÜLÜ HANIM DOKTORU 

ÖKTEN

Vakfımızda her ay düzenli olarak gerçekleştirilen 

Biyografi Okumaları programında öncü, karakter 

sahibi ve örnek şahsiyetler konusunda uzman 

eğitimci ve yazarlar eşliğinde incelemeler yapılarak, 

farklı hayatlar gözler önüne serilmektedir.

İntaş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde düzenlenen 

Mart ayı Biyografi Okumaları programında bu 

ayki konuğumuz Gazeteci Yazar Nevin Meriç’in 

anlatımıyla Ayşe Hümeyra Ökten hanımefendi 

oldu. Ayşe Hümeyra Hanım zeki, çalışkan ve 

uyumlu yapısıyla çok kısa zamanda kendisini fark 

ettirir. Bütün eğitim hayatında okul birincisi olur. 

Tıbbiyeyi de birincilikle bitiren Ayşe Hümeyra Ökten 

üniversitede kariyer yapacak öğrencilerin başında 

gelir. Ne var ki tesettürüyle devam edemeyeceğini 

öğrendiğinde okulu bırakarak, çalışma hayatına 

başlar. İstanbul’un farklı ilçelerinde başörtülü görev 

yaparken, Çarşıkapı semtinde de muayenehane 

açar. Zaman içerisinde İstanbul’un tek tesettürlü 

hanım doktoru olarak ün kazanır.

Dr. Ayşe Hümeyra Ökten Cumhuriyetin ilk kuşak 

şehirli, yüksek eğitim görmüş, dindar kimliğini 

kamusal alanda da aşikâr eden ilk hanım doktoruydu 

ve bu özelliğiyle de kendinden sonrakilere  örnek 

olmuştur.
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DUALARLA BAŞLADIK

CUMHURBAŞKANIMIZ TÜRKİYE’NİN 

YÜZAKI GENÇLERLE BİR ARAYA 

GELDİ

Türkiye Gençlik Vakfı 4. Gençlik Buluşması 

ülkemizin dört bir yanından gelerek yeni nesil 

gençlik deneyimlerini paylaşmaya ve yaşatmaya 

gönül vermiş binlerce genci, Cumhurbaşkanımız 

Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya getirdi. 

Abdi İpekçi Spor Salonu’nda binlerce gencin 

katılımıyla düzenlenen 4. Gençlik Buluşması, TÜGVA 

gönüllüsü rap sanatçısı Misal’in eserlerini gençlere 

seslendirmesiyle başladı. Vakfımızın Başkanı İsmail 

Emanet, vakıf olarak bir avuç insanla çıktığımız bu 

yolda bu salonu hınca hınç doldurma imkânı ve 

sevincini yaşadıkları için şükrederek konuşmasına 

başladı. Kuruldukları günden beri hiç durmadan 

hep birlikte koşarak, dünyaya iyiliği, hakkı ve adaleti 

yayacak nesiller yetiştirmek için çalıştıklarını ifade 

eden Emanet konuşmasını şöyle sürdürdü;

“Bizler mücadelenin en çetin olanına talibiz. Öylesine 

ulvi bir vazifemiz var ki; bizler sadece Türkiye’deki 

gençleri değil ümmetin gençlerini ayağa kaldıracak 
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bu ışıltıyla yüreğimizi ısıtmaya devam ettikçe biz 

de TÜGVA’yı her konuda desteklemeye devam 

edeceğiz” şeklinde ifade etti.

Erdoğan, gençlere Mevlana’nın sözlerini 

hatırlatarak öğüt verdi

Mevlana Hazretlerine atfedilen, sözleri gençlerle 

paylaşmak istediğini kaydeden Cumhurbaşkanı 

Erdoğan gençlere son olarak şu öğüdü verdi;

“Sırrını verme! günlerini say, kazancını say, 

büyüklerini say, ama yerinde sayma! işini beğen, 

aşını beğen, eşini beğen, ama kendini beğenme! 

emek ver, kulak ver, bilgi ver, ama sakın boş verme! 

fidan büyüt, çocuk eğit, yoksul besle, ama kin 

besleme! davet et, hayret et, ülfet et, affet, ama 

ihanet etme! kitap oku, meslek oku, dünyayı oku, 

ama lanet okuma! elini aç, gözünü aç, kapını aç, 

ama ağzını açma! sınıfını geç, hayatını seç, rakibini 

geç, ama gülüp geçme! Gönül al, dost al, yoldaş al, 

ama beddua alma! yaklaş, tanış, konuş, uzaklaş, ama 

uşaklaşma! doğrul, sayrıl, evril, devril, ama eğrilme! 

hislen, tasalan, seslen, uslan, ama paslanma! itil, 

ütül, atıl, katıl, ama satılma!”

büyük bir misyonun temsilcileriyiz. TÜGVA’nın 

derdi, davası, ufku gençleri sadece madde planında 

kurtarmak değil mana ve ruh planında onları 

ilmek ilmek işlemek, gençlere sorumluluk vermek, 

genç kardeşlerimizin önlerini açmaktır. Bugün hiç 

olmadığı kadar bunları gerçekleştirecek imkâna 

ve özgüvene sahibiz hamd olsun. Zira gençliğin 

edebiyatını yapan değil, gençlere at verip meydan 

vermeyen değil; atı da, meydanı da, dizgini de gençler 

için seferber etmiş Recep Tayyip ERDOĞAN gibi bir 

liderimiz var. Kardeşlerim, yeter ki biz yürüyelim. 

Yaptığımız her işte o güzel tavsiye ile “Okuyalım, 

düşünelim, uygulayalım, neticelendirelim.” İşte o 

zaman Türkiye Gençlik Vakfımız kökü mazide ufku 

atide boy veren, hakkı ve adaleti dünyaya yayacak 

nice nesiller yetiştirecektir. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ”TÜGVA sadece 

öğrencilerin barınma hizmeti sağlamasının 

yanında onlar için ikinci bir üniversite olacak”

Gençlik Buluşması’na katılarak bizleri onurlandıran 

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 

vakfımızı kurulduğu günden bugüne kadar takip 

ettiğini bildirerek, “TÜGVA maşallah bu konuda 

kendisiyle yarışıyor. İnşallah yılsonu itibariyle 

açılacak yeni merkeziyle yeni bir kimlik kazanacak 

ve çok güzel işlerin, başarıların, hizmetlerin altına 

imza atacak. Bizim arzumuz bu ülkenin gençliğinin 

elinde taşla, molotofla dolaşan değil, kalemle, 

kitapla dolaşan, düşünen bir gençlik olmasını 

istiyoruz, siz bu gençliğin en güzel örneklerisiniz. 

Biz gençliğimizin vakıf tasavvuru olan bir gençlik 

olmasını istiyoruz, karşımdaki gençliğin böyle bir 

gençlik olduğunu görüyorum. TÜGVA’yı sadece 

öğrencilere barınma hizmeti sağlamasının yanında 

onlar için ikinci bir üniversite olacak, onlara her 

konuda destek verecek, birçok şey öğretecek önemli 

bir kurum olarak görüyoruz. Şu anda salonumuzda 

bulunan gözlerindeki ışıltısı, yüreğimizi ısıtan 

kardeşlerimizi canı gönülden seviyorum. Sizler 
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YÜKSEKÖĞRENİM BÖLGE 

KAMPIMIZI GERÇEKLEŞTİRDİK

Vakfımızın Denizli Yükseköğrenim (YÖK) 

Koordinatörlüğü tarafından organize edilen ve 

ilkini gerçekleştirdiğimiz bölge kampımız; Aydın, 

Muğla ve Manisa illerinden gelen YÖK ekiplerimizle 

gerçekleştirildi.

25-26 Şubat tarihinde Denizli’nin Çivril İlçesi Cihan 

Kamer Yurdu’nda 40 katılımcıyla gerçekleştirdiğimiz 

kampımıza, YÖK ekibimiz ve üyelerimiz katıldı. 

İlk olarak vakfımızın Genel Merkez Mütevelli 

Heyeti Üyesi Salih Eğridere “Tügva Bilinci” adlı 

konferansıyla sorumluluklarımızın ve ölçülerimizin 

neler olduğunu anlattı. Sonrasında Denizli’nin 

tanınmış hocalarından Hasan Dural, Müslümanların 

bir araya gelmesinin öneminden bahsederek, 

gençleri bilgilendirdi.

Kampın birinci günü öğle arasından sonra Salih 

Eğridere yeniden gençlerle bir araya gelerek, 

“Hasan El-Benna”nın yaşantısından ve Müslüman 

Kardeşleri kurarkenki mücadelesinden ve azminden 

bahsetti. Sonrasında Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın 

da yanında bulunmuş din adamı Muhammed 

Oğuzalp, geçmiş tecrübeleriyle gençleri aydınlattı. 

İlk günün akşamı marşların söylenmesiyle sona 

erdi. 

İkinci günün ilk programında Yükseköğrenim 

Koordinatörümüz Suat Kır “Teşkilat Hastalıkları 

ve Tedavi Yöntemleri” konulu semineriyle teşkilat 

içinde oluşabilecek sorunları ve üstesinden gelme 

yöntemlerini anlattı. Ardından gerçekleşen derste 

de “Kudüs Davamız” konulu bir sunum yaparak, 

Kudüs’ün bizler için önemini ve kıymetini etraflıca 

anlattı. Sonrasında kürsüye gelen geçmişte 

teşkilatlanma noktasında çalışmalar yapan Hasan 

Sarı “Teşkilatlanma” sunumunu gerçekleştirerek, 

kampın son programını gerçekleştirdi. Veda 

fotoğraflarının ardından kamp tamamlandı.

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ MİNİ 

GOLFU ÇOK SEVDİ

İstanbul TÜGVA’da ortaokul öğrenci gruplarımızla 

her ay farklı bir ilçede düzenlediğimiz, her yaştan 

insanın büyük zevkle oynadığı mini golfu öğrenciler 

çok sevdi.  

TÜGVA İstanbul, Boğaziçi Golf Kulübü ile imzaladığı 

ortak protokolle ortaokul öğrencilerini golf sporuyla 

tanıştırdı. Golf sporunu daha ulaşılabilir bir hale 

getiren mini golf ile öğrenciler; odaklanma ve 

strateji geliştirme yeteneklerini geliştirirken, rakibe 

saygı duymayı da öğreniyor. 

Mini Golf etkinlikleri kapsamında belirlenen 

ortaokullara 3 farklı parkur kurularak, öncelikle golf 

sporunun kuralları anlatılıyor. Hemen ardından okul 

geneli tüm öğrenciler mini golf sporu ile tanışarak, 

keyifli bir gün geçiriyor.

A.ÖZKÖSE İLE ORTADOĞU’DA 

TÜRKİYE ALGISI ÜZERİNE SÖYLEŞİ

Gazeteci Yazar Adem Özköse, “Alem-i İslam'ın 

Umudu  Türkiye" isimli Gebze’de düzenlenen 

söyleşide deneyimlerini aktardı.

Vakfımız ve Gebze Belediyesi’nin işbirliğiyle 

düzenlenen söyleşide, Türkiye'nin İslam âlemi için 

öneminin çok büyük olduğunu ifade eden Özköse, 

gittiği Müslüman ülkelerinde Türkiye'den geldiği 

öğrenildiğinde, insanların kendisine karşı olan yakın 

ilgisinden dolayı mutlu olduğunu söyledi. 60'a 

yakın yabancı ülkede bulunan Gazeteci Özköse, 

buralarda pek çok olaya tanıklık ettiğini ifade ederek 

,şu anısını paylaştı;

"Gazze'den çevre illeri gezmek için bir minibüse 

bindim şoföre ücretin ne kadar olduğunu sordum. 

Tabi onlar benim yabancı olduğumu anladılar. 

Sonra şoför bana, 'Nerelisin, nerden geldin' diye 

sorunca bende, Türküm  Türkiye'den geldim 

dediğimde, herkes kafasını bana çevirdi ve dolmuş 

paramı ödemeye kalktı. Şoförde, "Ben Sultan 

Abdülhamid Han'ın torunundan para almam" dedi. 

Bu durum gibi birçok olayı Gazze'de defalarca 

yaşadım. Ne dolmuşa, ne lokantalara, berbere bile 

para ödemedim, ödetmediler."

İslam coğrafyasında, ülkemizin önemli bir yeri 

olduğunu aktaran Özköse, "Gerçekten o zaman 

daha iyi anlıyorsunuz  Türkiye'nin İslam âleminde 

ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu. Gerçekte 

de Türkiye İslam âleminin umudu olmuş durumda" 

ifadelerini kullandı.

Gebzelilerin yoğun ilgi gösterdiği programda, 

TÜGVA İlçe Başkanı Halil İbrahim Dede, TÜGVA 

olarak yaptıkları faaliyetler hakkında konukları 

bilgilendirdi.
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Ortaokul çağındaki çocuklarımızdan bu yarışmayla 

40 hadis arasından seçilen herhangi bir hadisin en 

güzel şekilde resmedilmesi amaçlanmaktadır.

Ülkemizde öğrenim gören tüm ortaokul 

öğrencilerinin en fazla 3 eserle katılabileceği  

yarışmayla çocuklarımız, Hadis-i Şerifleri yakından 

inceleyip, öğrenme fırsatı bulacak.

1 Mayıs 2017 tarihinde il çapında dereceye girenlerin 

açıklanacağı yarışmada, Türkiye finali ödülleri ve 

sergisi de yine Mayıs ayında gerçekleşecek. Finalde 

birinciye 7 bin lira, ikinciye 5 bin lira ve üçüncüye 

de 3 bin lira ödül verilecektir.

Haydi seçtiğin
Hadis-i Şerif’i
resmet
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 BASAR
ILI

BIR GE
NCLIK 

Başarının gençlikte bir bitiş noktası yoktur.  Bir çalışma içerisinde 

hedef tahtasında tam ortayı vurmak, sona yaklaştığımız anlamına 

gelmez.  Çünkü her başarının ardından bitmek tükenmek 

bilmeyen bir azim vardır.  Bu azmin en gizemli dayanağı ise, 

aslolana doğru yakınlaşmaktır.

İyiye ve güzele doğru koşmak… 

BAŞARI… Göreceli bir kavram. Atom bombası da bir başarının 

sonucu değil mi? Ama bize sonunda insanlığa değer katan başarı 

hikayelerine sahip olmak yakışır.  Çünkü bizim için dünyayı 

bulduğundan daha iyi bırakmak gibi, iyiye ve güzele giden her 

şey bir başarı hikayesidir. 

Sen de bizimle hikayeni paylaşarak gençlere ilham vermek ister 

misin? 

Not: İlham veren başarı hikayelerine gelecek sayımızda yer 

verilecektir.
DELİKANLI (KANI DELİ OLAN) ,

HEDEFİNE GİDERKEN ENGEL Mİ TANIR?



EJDERHA
Ejderhanın tuhaf görünüşü, Çin 
milletinin gelişmesini ve farklı etnik 
gruplar arasındaki kaynaşma sürecini 
yansıtıyor.

ÇİN
Çin: Başkenti Pekin’dir.  Seçmen 

yaşı 18’dir. ortalama nüfusu 1,357 
milyardır. 

FİL
Hindistanda Fil sembolü; kadim 
bilgi, bilgelik, hafıza, yetenek, sağlık, 
doğurganlık, korunma, güç ve şans 
sembolüdür.

AYI
Rusya’da bir anlamda gücü, sadakati 
ve kahramanlığı simgeler. Ruslar 
genelde ayıya bir insan ismi olan 
“Mişa” olarak hitap ederler.

HİNDİSTAN
Başkenti Yeni Delhi

Ortalama nüfusu 1,252 milyar.
Yönetim şekli Parlamenter Federal 

Cumhuriyet

RUSYA
Başkenti Moskova’dır.
Ortalama Nüfusu 143,5
milyon Federal yarı
başkanlık tipi cumhuriyettir.

BÖLGE UZMANI YETİŞTİRME PROGRAMI

ÇİN, HİNDİSTAN, RUSYA 
VE ORTADOĞU ÜZERİNE 
UZMANLAŞMAK İSTER MİSİN?

Bölge Uzmanı Yetiştirme Programı 

kapsamında öğrencilerimiz, 4 yıl boyunca 

kapsamlı bir eğitim alacaktır. Programda 4 

sene içerisinde dil eğitimlerinin yanı sıra, 

bölge ile ilgili dersler, yabancı dil, genel 

seminer dersleri (Siyasi Tarih, Uluslararası 

İlişkiler, Sosyoloji vb.) ve İslami ilimler 

(Hadis, Kıraat vb.) dersleri de verilecektir. 

Ayrıca bölgeyi daha yakından tanımak 

için de yaz eğitim programı, ihtisas 

yaptıkları bölgede gerçekleşecektir. Bu 

4 yıllık eğitimin ardından öğrenciler ya 

Türkiye’de ya da üzerinde uzmankaştıları 

ülkede yüksek lisans eğitimi alacaktır. 

Son başvuru 9 Mayıs, geç kalma, ayrıntılı 

bilgi için: www.tugva.org

Öğrenciler Lahor’da.

Öğrenciler
Belarus’ta.

25 Ocak 2016

2. dönem eğitim süreci özel 
branş eğitimleri ile başladı. 

11 Temmuz 2016
Yurtiçi yaz programı başladı.

7 Ağustos 2016

Yurtdışı yaz programı başladı.

1 Eylül 2016
Programın 2. yıl başvuruları 

başladı.

Öğrenciler Taipei’de.

İLK UZMAN ADAYLARIM
IZ

         
 NELER YAPTILAR?

?



"Üstte gök çökmedikçe, altta yer delinmedikçe, ilini göreni kim bozabilir,

Yüzü ak, vicdanı hür, iradesi sağlam gençliği kim durdurabilir,

Çınarların yanında yeşeren umuda, kim ket vurabilir,

Kim kırabilir, nice düşman kalasına uzanan şanlı Türk sancağını

Kim sanabilir iftiraya tüm cihanın kanacağını 

Kim derse ki durarak, susarak açarız kapıyı,

Sen ona tarihini hatırlat çocuk!"


