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İLGİNİZİ ÇEKECEK

İLGİNİZİ ÇEKECEK DİĞER SAYFALAR

DİĞER SAYFALAR

Ölüyüz sandılar dirildik, unuttuk 

sandılar tarihe destan yazdık.

Çocuklar hiç bitmesini istemedikleri 

yaz okullarına hüzünlü veda etti. 

Ankara yaz okulu öğrencimizden 

biri yazdığı notta, “TÜGVA çok 

güzelsin vakıf dediğin böyle olur.”

ORTAOKUL 15 TEMMUZ

BÖLGE UZMANI KURUMSAL KİMLİĞİMİZ

YAZ OKULLARI ÖZEL DOSYASI

YETİŞTİRME YENİLENDİ
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Selamûn Aleyküm,

Türkiye’nin gençliği için çıktığımız bu yolda her 

geçen gün büyüyen kocaman bir aile olduk. TÜGVA 

ailesi olarak çağın gereklerini iyi okuyabilen, topluma ve insanlığa 

değer katan, saygı, paylaşım ve hassasiyet ilkelerini benimsemiş, öz 

güveni yüksek, yenilikçi, hoşgörülü, başarılı ve sorumluluk sahibi 

bir gençlik için çalışıyoruz. Belki de çalışmalarımızın sadece belli bir 

kısmını kapsayan bültenimizin ilk sayısında; yeni bir soluk, yeni bir 

ruh, yeni bir hareket olarak vakfımızın varlık sebebinin idrak edilmesini 

arzuluyoruz.

Unutmadığımız bir gerçek var ki yenilikler her zaman sancılı bir dönemin 

ardından ortaya çıkar. Değişim bedel ister. Gençlik enerjimizi dünyaya 

soluk aldıracak bir yeniliğin peşinde harcamalıyız, gayretimizi iyilik 

odaklı eylemlerin gerçekleşmesi için sarf etmeliyiz. Çünkü yürekten 

inanıyorum ki insanlık değerlerini geleceğe taşıyacak olan Türkiye’nin 

gençleri olacaktır. 

Yılgınlığa ve yorgunluğa vaktimiz yok, bizim hep birlikte bugünlerimizi 

ve yarınlarımızı daha iyi bir hale getirme gayreti içerisinde olmamız 

gerekiyor. Bu yüzden bültenimizin ilk sayısının yeniden düşünmeye 

ve üretmeye vesile olmasını diliyorum. 

İsmail EMANET

TÜGVA Genel Başkanı
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SELAMÛN ALEYKÜM

Vakfımızın varoluş sebebinin merkezinde yer alan ve gençlik 

çalışmalarımızın vizyonunu belirleyen 5 kurumsal değerimiz var:

Kendi maddi ve manevi menfaatleri uğruna, 

milyonlarca insanın mülteci olmasına, 

binlerce insanın öldürülmesine sessiz kalarak, 

uluslararası hukuksuzluğa sebep olanlara inat, 

adaletli bir dünyanın inşası için

İslam Dünyasının aynı Allah’a, aynı 

peygambere, aynı kitaba inanıp, aynı 

kıbleye dönmesine rağmen, ihtilaflar ve 

fitneler ile birlikte birbirine düşmesine 

karşı birlik ateşini yeniden yakabilmek için

Makam, kariyer, para veya başka 

şeylerle zihinleri dünyanın aldatıcı 

nimetlerine köle olan nesiller yerine 

sadece Allah’a kul olmanın lezzetini ve 

gücünü yüreklerinde hisseden özgür 

ruhlu nesiller yetiştirmek için

Fıtratlara aykırı olarak küresel çapta 

yapılan çalışmalar neticesinde 

aile bağları koparılmakta olup, 

iyilik, dostluk, kardeşlik, evlilik gibi 

kavramların içlerinin boşaltılmasına 

karşılık ahlaklı nesiller yetiştirmek için

Her altı saniyede bir, bir 

çocuğun açlıktan öldüğü, 

yaklaşık her gece bir milyar 

insanın aç yattığı bu dünyada 

iyiliğin hakim olması için

ADALET

BIRLIK

ÖZGÜRLÜK

AHLAK

IYILIK

MERHABA'DAN ZİYADE
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Sosyal medya her şeyin iç rahatlığıyla söylenebildiği bir 

alan sağlıyor. Twitter’da zaman tünelinde gezinirken, 

kendi dünyanızın dışına çıktığınızı fark edersiniz. 

Bu öyle bir dünyadır ki her gün gitgide büyüyor ve 

fikirlerimizi etkisi altına aldığı kaçınılmaz bir gerçek. 

Her gün bu dünyanın içindeyiz ve biz burada hiçbir 

zaman doğru bildiğimizi söylemekten çekinmedik. 

İşte bunlar bizim "en sosyal" doğrularımız!

SAYFA

66

MEDYA İLETİŞİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ
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YÜKSEKÖĞRENİM
KOORDİNATÖRLÜĞÜ

AKSİYON AKADEMİSİ

43 KATILIMCI

19 EĞİTMEN

30 DERS

TANITIM ÇALIŞMALARI

50 İLDE TANITIM

10.000 ETKİLEŞİM

YÜKSEKÖĞRENİM
KAMPLARI

120 KATILIMCI

LİSE
KOORDİNATÖRLÜĞÜ

13 İL

56 OKUL

857 ÖĞRENCİ

64 OKUL

960 ÖĞRENCİ

63 MÜSABAKA

163 FANZİN

924 ÖĞRENCİ

42 KAMP

4.500 KATILIMCI

KADIN ve AİLE
KOORDİNATÖRLÜĞÜ

70 İSLAMA BAKIŞ DERSİ

22 DEMLİ MUHABBET

14 CAMİDE BİR VAKİT

9 OKUY’ANLAR

4 ÖNCÜ HANIMLAR

6 FİLMHANE

SAYILARLA TÜGVA
HAZİRAN - EYLÜL

EĞİTİM
KOORDİNATÖRLÜĞÜ

5 KAMP

446 KATILIMCI

ORTAOKUL
KOORDİNATÖRLÜĞÜ

28 İL

4 HAFTA

2.100 ÖĞRENCİ

YAZ OKULU
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GÖRME ENGELLILERE KURAN-I 

KERIM ÖĞRETECEK EĞITMEN 

YETIŞTIYORUZ

TÜGVA olarak daha çok insanın hayatına güzel 

dokunuşlar yapabilmek adına, görme engellilere 

dinimizin önemli vecibelerinden Kur’an-ı Kerim 

öğretebilmek için Braille alfabesiyle eğitim almak 

üzere gönüllülerimize bir seminer düzenledik.

Eskişehir Türkiye Gençlik Vakfı (TüGVA) İl Temsilciliği 

Eğitim Koordinatörlüğü tarafından görme engellilere 

eğitim vermek üzere Kuran-ı Kerim semineri düzenledi. 

Seminerde, Braille alfabesiyle Kuran-ı Kerim’in nasıl 

öğretileceği görsel ve sözlü şekillerle anlatıldı. Eğitim 

Koordinatörü Sadi Küçükoğlu, yaptığı konuşmada, 

’’Şehrimizde Braille alfabesiyle eğitim vermek üzere 

gönüllü olan dostlarımız bize, yurtlarımız, vakıf ve 

gençlik merkezlerimiz, sosyal medya hesaplarımız 

aracılığıyla ulaşabilirler. Bu çalışma gerçekten çok 

hayırlı bir çalışmadır. Unutmamalıyız ki hepimiz birer 

engelli adayıyız, bu yüzden ilginin yoğun olacağını 

düşünüyoruz. Vakfımız ve Eğitim Koordinatörlüğümüz 

misyon ve vizyonumuz doğrultusunda her kesimden 

insana kapılarımız açık. Bu tür çalışmalarımız hız 

kesmeden devam edecektir’’ dedi.

YETENEKLI ÖĞRENCILER BILIM 

OLIMPIYATLARINA HAZIRLANIYOR

TÜGVA İstanbul Temsilciliğimiz, Türkiye’yi uluslararası 

bilim olimpiyatlarında temsil edecek öğrencilerin 

yetiştirilmesi amacıyla TÜGVA olimpiyat takımının 

kuruluş çalışmalarına başladı. 

7. 8. ve 9. sınıf öğrencilerinin başvurabildiği olimpiyat 

takımının ön elemeleri 11-12 Haziran tarihlerinde Yıldız 

Teknik Üniversitesi’nde yapıldı. Ön elemeden geçen 

gençler, 2 ay boyunca uzman öğretmenler eşliğinde 

temel bilimler kampına alınacaklar. 2 aylık kamp 

süresinin ardından yapılacak olan nihai sınavda başarılı 

olan gençler, Fatih'de özel olarak hazırlanan TÜGVA lise 

olimpiyat yurtlarında kalmaya hak kazanacaklar. Yurt 

konaklama, yeme-içme- okullara ulaşım gibi ihtiyaçlar 

ücretsiz olarak karşılanacak, gençlere ayrıca eğitim 

öğretimleri boyunca TÜGVA tarafından olimpiyat 

bursu verilecek.

ÖĞRENCILERIN YÜKSEK IRTIFA 

BALONU 100 BIN FEETTEN 

GÖRÜNTÜ ALDI 

100 bin feetten görüntü almak üzere yüksek irtifa 

balonu yapan öğrenciler, içerisinde full HD kayıt 

yapabilen kamera, konum belirleme ve çeşitli sensörleri 

barındıran sistem, meteoroloji balonu vasıtasıyla 

havaya bırakılarak, GPS ile takip edildi.

Lise ve üniversite öğrencilerine mesleki özgüven ve 

tecrübe kazandırılan 'Ben de Yaparım' projesi TÜGVA 

Kayseri İl Temsilciliğimiz tarafından organize edilirken, 

Erciyes Teknopark tarafından fiziki alt yapısı sağlandı. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen 

proje kapsamında alınan başvurular arasından yapılan 

mülakatla seçilen 50 kadar gencin, profesyonel 

gönüllülerin de desteğiyle iki farklı projeyi ortaya 

çıkarması istendiğini ifade eden TÜGVA Kayseri İl 

Temsilcisi Ahmet Hidayet Kiraz, “Vakfımız bu ve 

benzeri projelerle gençlerin gündemlerini olumlu 

yönde değiştirebilmeyi, üreten bir gençlik kitlesi 

oluşturmayı, kendine öz güveni olan, ülkemizin 2023 

ve 2071 vizyonunun hayata geçmesini sağlayacak bir 

insan kaynağı alt yapısının oluşmasını amaçlıyoruz” 

dedi.

Projenin başarıyla tamamlanmasıyla öğrenciler büyük 

mutluluk yaşadı. Proje de yer alan lise öğrencisi 

Tarık Mut da, “Projemizin genel amacı 100 bin 

feet’ten görüntü almamızdır. İçerisinde insansız bir 

görüntüleme aracı bulunmaktadır. 100 bin feet’e çıktığı 

zaman -50 dereceye kadar dayanan bir kameramız var. 

Bunun sayesinde full HD bir görüntü alacağız. Ayrıca, 

çeşitli parametreleri almak için de çeşitli sensörlerimiz 

bulunmaktadır. Üzerinde takılı GPS sensörü ile de 

balonun nerede olduğunu göreceğiz” şeklinde bilgi 

verdi.

Projelerden ilki olan 30 km ve üzeri irtifa çıkacak bir 

meteoroloji balonuyla gönderilecek bir cihazla yüksek 

irtifadan görüntü alınabilmesini, çeşitli sensörlerle 

veri toplanmasını ve gönderilen cihazın tekrar elde 

edilmesi amaçlandı.

İkinci proje de ise, 10 kg altı ağırlığa sahip olacak, 

uzun süre havada kalabilecek bir solar uçak yapılması 

için çalışma yürütülüyor. Proje gönüllüleri dünyadaki 

benzer çalışmaları inceleyerek, kısa sürede yapılabilecek 

uçak modelleri ve alt sistemleri konusunda çalışmalar 

yapmakta.

HABERTÜRKİYENİN DÖRT BİR YANINDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ FAALİYETLER
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ORTAOKUL YAZ OKULU

GELECEK SENE YINE TÜGVA YAZ 

OKULLARINDA BULUŞMAK ÜZERE

Haziran ayının ilk günlerinden itibaren karne heyecanının tüm 

öğrencileri sarmasıyla başlar yaz tatili. Aileler, çocuklarının iyi 

uğraşlarla meşgul olması ve de günlerin uzun ve sıcak olması 

sebebiyle eğitimin yanısıra eğlencenin de olacağı programları 

araştırmaya başlar. Bu noktada yaz okulları çıkar karşımıza.

Ülkemizin yarınları için çalışmalarına devam eden vakfımız, 

gençlerimizin dini değerlerini doğru bir şekilde öğrenebilmesi, 

geçmişinden güç alan idealist bir nesil için çalışmalarını 

sürdürmektedir. Bilirkişilerin ve resmi kurumların gözetiminde 

ve onların hazırladıkları müfredat dâhilinde düzenlenen yaz 

okullarımızda, 10-15 yaş arasındaki öğrencilerin katılımıyla her 

il temsilciliğimiz İl Milli Eğitim Müdürlükleri ve belediyelerin 

de desteğiyle yaz okulu programı düzenlemektedir. Bu sene 

28 ilde 2100 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen yaz okulu 

eğitimimiz bir ay sürmüştür.

Yaz okullarında günün yarısı Kuran-ı Kerim ve dini bilgilere 

ayrılırken, yarım gün de sportif faaliyetlere ayrılmıştır. 

Ayrıca geziler de düzenlenerek, öğrenciler arkadaşları ve 

eğitmenleriyle unutamayacakları bir yaz geçirmişlerdir.

Öğrenciler yaz boyunca Kur’an-ı 

Kerim dersleri, Peygamber Efendimiz 

(SAV) hayatı, itikat, ibadet ve ahlak gibi 

dersler verilirken, futbol, okçuluk, bilgi 

yarışması, vapur gezisi, film gösterimi, 

dağ yürüyüşü, yüzme, binicilik, bowling, 

kültürel gezi ve seminer gibi aktiviteler 

de gerçekleştirildi.

Biz geleceği
düşlüyoruz...

Ortaokul çağındaki kardeşlerimizin ilmi, fikri, ahlaki 

gelişimlerinin yanında sanat, spor ve genel olarak 

tüm sosyal ve kültürel gelişimlerine yön vermeyi 

amaçlıyoruz. Ortaokul koordinatörlüğü olarak, 2016 

yılı yaz döneminde 28 ilde yaklaşık 2100 öğrenciyle 

yaz okulları ve kamplarını çocukları hem eğlendirip, 

hem eğiterek gerçekleştirmiştir. 4 hafta devam eden 

programlar boyunca çocuklar, sabah derslerinde 

Kuran'ı Kerim, ilmihal, siyer, itikad ve ahlak derslerini 

takip ederken öğleden sonralarıysa yüzme, okçuluk, 

futbol gibi sportif faaliyetler, piknik, müze ve tarihi 

mekan gezileri, yarışmalar, kitap okuma, İslam 

sanatları gibi sosyal etkinliklerle günlerini dolu dolu 

geçirdiler. Gelecek yıl inşallah bu etkinliklerimizi 81 

ilimizde 20 bin öğrenciyle gerçekleştireceğiz.

Ortaokul Koordinatörümüz:
Mustafa YÜKSEL'in Yorumu

Ankara Yaz Okulumuzdan öğrenci görüşleri :)

:) Programlar bana göre çok eğlenceliydi. Hocaların hepsi çok iyi bence, 

onlardan çok memnun kaldım. Bence kışın da böyle faaliyetler olsa ne 

güzel olur. Burada bilmediğim pek çok şeyi öğrendim.  

;( Bu resmi çizdim. Çünkü yaz okulu bittiği için çok üzgünüm. 

Hocalarımız bizimle çok ilgilendi. Yusuf Hocamızla oynadığımız maçlar 

çok keyifliydi. Program haftasonu devam etse de gelmeye hazırdım. Seneye 

de gelmek istiyorum.  TÜGVA çok güzelsin vakıf dediğin böyle olur. 

:) Bu yaz okulunda ilk defa öğrendiğim konular oldu. Bunlar arasında 

yangın anında ne yapacağımız, zabıtanın görevleri, bowling oynamayı, 

Kuran-ı Kerim okumayı ve abdest alıp namaz kılmayı öğrendim. Ayrıca 

hayatımda ilk defa ok attım. 

;-) Büyüklerime saygı duymayı ve bunu nasıl ifade edeceğimi öğrendim. 

Yurt ortamı öğrendiğim pek çok bilginin daha kolay pekişmesini sağladı. 

Yeni arkadaşlıklar edindim.

B-) Program benim için eğlenceli geçti. Sıkılma gibi bir şey yaşamadım. 

Aktiviteler eğlenceli, hocalar anlayışlıydı. Hocalar sıkılıp kızmadan bize 

sabırlı bir şekilde yardımcı oldular.
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Haziran: İmamı Azam Ebu Hanife

Temmuz: Biruni

Ağustos: Ibn Battuta

Eylül: Muhammed Hamidullah

Haziran: Söz taşıyan, (cezalarını çekmeden ya da 

affedilmedikçe) cennete giremez.

Temmuz: (Mü’min) kardeşinle münakaşa etme, onun hoşuna 

gitmeyecek şakalar yapma ve ona yerine getirmeyeceğin bir 

söz verme.

Ağustos: Cebrâil, bana komşu hakkında o kadar çok 

tavsiyede bulundu ki; ben (Allah Teâlâ) komşuyu komşuya 

mirasçı kılacak zannettim.

Eylül: Dinin elden çıkışı sünnetin terkiyle başlar. Halat nasıl 

lif lif kopup parçalanırsa, din de sünnetin birer birer terkiyle 

ortadan kalkar. (Darimi, Mukaddime 16)
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Hayatımıza İdrak Etmeye Çalıştığımız

Hadis-i Şerifler

Haziran: Irak

Temmuz: Afganistan

Ağustos: Fas

Eylül: Haydarabad

Efendimiz Hazreti Muhammed’in 
(SAV) dünyaya teşriflerinden bu 
yana 7 kıtada işitildi ezanı şerifler 
ve Müslümanların ayak izleri yayıldı 
dört bir yana. Şuan dünyada en 
yaygın ikinci din İslam. Peki İslam 
Medeniyeti’nin hüküm sürdüğü bu 
coğrafyalar hakkında ne biliyoruz? 
Gelin sizde her ay düzenlediğimiz 
gönül coğrafyamızda yer alan 
şehirlerimiz hakkındaki söyleşilere 
katılın.

Haziran:

İdris Tüzün - Ayet ve Hadislerle İslam Ahlakı

Filibeli Ahmet Hilmi - Amak-ı Hayal

Temmuz:

Hüseyin Yorulmaz, Celal Hoca

Ramazan Kayan, Vahyin Gölgesinde Kimlik İnşaası

Ağustos:

Aliye İzzetbegoviç, Doğu ve Batı Arasında İslam

Yusuf El Karadavi, Sosyal Hayatta İslami Terbiye

Eylül:

Fuat Köprülü - Osmanlı Devletinin Kuruluşu

Nurettin Topçu - İsyan Ahlakı

Kitap Kritiği

Gönül Coğrafyamız

EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ
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KARDEŞ ŞEHIRLER ILE BAĞLARIMIZ 

DAHA DA GÜÇLENECEK

“Kardeş Şehir Projesi”nin ilki Samsun ile Diyarbakır 

arasında imzalandı. Proje kapsamında ilk protokolün 

imzalanmasıyla iller arasında güçlü bağlar kurulacak. 2 

kardeş şehir şimdi daha da yakın olacak.

TÜGVA Doğu Anadolu İl Temsilcileri Toplantısı Elazığ’da 

gerçekleştirildi. Başbakan Başdanışmanı ve Cihannüma 

Başkanı Mustafa Şen, Gençlik ve Spor Bakanlığı 

Müsteşarı Selim Cerrah, TÜGVA Genel Başkanı İsmail 

Emanet, Samsun İl Temsilcisi Hakan Durmuşoğlu, çok 

sayıda TÜGVA yöneticisinin katılımıyla gerçekleşen 

toplantıda, Samsun ile Diyarbakır arasında kardeş 

şehir anlaşması yapıldı. Samsun İl Temsilcimiz 

Hakan Durmuşoğlu ile Diyarbakır İl Temsilcimiz 

Mahmut Yağmur, Genel Başkanımız İsmail Emanet’in 

koordinesiyle kardeş şehir projesinin ilk temsilcileri 

olarak el sıkıştı.

ADIYAMAN’DA GENÇLERE 

GIRIMŞIMCILIK KURSU

Yeni istihdam alanları oluşturmak ve genç girişimcilerin 

kendi işyerlerini açmalarını teşvik etmek amacıyla 

başlatılan uygulamalı girişimcilik eğitimleri sonunda 

30 genç, işyeri açmak için KOSGEB desteğine 

başvurabilecek.

Adıyaman Belediyesi, KOSGEB ve Türkiye Gençlik 

Vakfı'nın destekleriyle verilen kurs, Adıyaman Kent 

Konseyi toplantı salonunda gerçekleştirildi. 32 saatlik 

uygulamalı girişimcilik kursunun eğitimlerini veren 

eğitmen Ahmet Bozkurt, başarılı olan 30 kursiyerin yeni 

bir işyeri açmak için KOSGEB'den hibe başvurusunda 

bulunabilmeye hak kazandığını kaydetti.

HAKKÂRILI GENÇLER GIRIŞIMCILIK 

EĞITIMIYLE IŞYERI AÇABILECEK

Vakfımız Hakkâri İl Temsilciliği tarafından 300 

gencimize KOSGEB girişimcilik eğitimi verildi.

1 Kasım 2015 tarihinde gerçekleşen genel seçimlerin 

seçim beyannamesinde yer alan, genç kardeşlerimize 

iş kurmaları karşılığında 50 bin TL karşılıksız ödeme 

yapılmasının ilk şartı KOSGEB Girişimcilik Belgesi 

almak. 300 kişinin eğitim aldığı programda, vakfımız 

il temsilciliğinin tek ricası, iş kuran gençlerimizin 

yanlarında bir genci daha çalıştırmaları. Zira terör 

örgütlerinin en büyük insan kaynağı başıboş gençler. 

İşsizliğin çok yüksek olduğu bölgede, TÜGVA ve 

KOSGEB olarak gençlerimize iş kurma konusunda 

destek olmaya devam edeceğiz.

GÜLEN YÜZLER, HAYATA

RITIMLE KATILDI

İnsanlar arasında ‘Gülen yüzler‘ diye adlandırılan down 

sendromlu çocuklar yararına düzenlenen gecede, 

çocukların gösterisi göz doldurdu. 

Samsun İl Temsilciliğimiz, Doğa Okulları ve Varyant 

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nin ortaklaşa 

düzenlediği etkinlikte, down sendromlu çocukların 

gösterileri katılımcıları mest etti. Programa, Atakum 

Kaymakamı Ali Bakoğlu, TÜGVA Samsun İl Temsilcimiz 

Hakan Durmuşoğlu, Varyant Özel Eğitim Kurumları 

Sahibi Esat Gezer ve çocukların aileleri katıldı. ‘Hayata 

ritimle katıl‘ adı verilen etkinlikte, engelli çocukların 

müzik ve drama gösterileri sahnelendi. Programın 

geliri Türkiye Gençlik Vakfı Down Sendromlu Çocuklar 

Destek Merkezi’ne bağışlandığı belirtildi.

Kaymakam, hayatı engelli çocukların 

penceresinden anlattı

Programda Atakum Kaymakamı Ali Bakoğlu, down 

sendromlu çocukların ağzından mektup şeklinde 

duygulu bir konuşma yaptı. “İnsanlar beni seviyordu 

ama gözlerinde acıma duygusu vardı” diyen Bakoğlu, 

“Çünkü bende sizler gibi bir insandım. Dünyanın bütün 

güzelliklerini duyuyorum ve gözlerim de görüyor. 

Konuşuyorum ve biri bana dokununca karşımdaki 

insanın sıcaklığını içimde hissediyorum. Sevmesini 

biliyorum” dedi.

2005 yılında çıkan yasaya da dikkat çeken Kaymakam 

Bakoğlu, “Bu yasa down sendromlu çocukları daha 

özgür ve bağımsız olmaya yöneltti. Muammer diye 

bir çocuk vardı. Bir akşam onu dua ederken gördüm. 

Bana, ‘Kaymakam amca, ben 28 yaşındayım daha 

önce 5 kuruş kazanamamıştım, şimdi aldığım ilk 

maaşımı anneme hediye götürüyorum’ şeklinde bana 

duygularını söyledi” diye konuştu.

TÜGVA Farkındalık Oluşturacak

İl Temsilcisimiz Hakan Durmuşoğlu da, vakıf olarak 

dezavantajlı gruplara önem verdiklerini belirterek, 

“Engellilerin istihdamı, sosyal entegrasyonları ve 

toplumda down sendromu hakkında farkındalık 

oluşturulması konusunda çalışmalar yapıyoruz” 

şeklinde konuştu.

ESKIŞEHIR YURDUMUZDA NEY 

EĞITIMI VERILIYOR

Eskişehir'in en aktif 

vakıflarından biri olan 

vakfımızın Eskişehir Bâb-ı 

Ali Yüksek Öğrenim Erkek 

Öğrenci Yurdu’nda ney 

eğitimi veriliyor.

Öğrencilerin derslerinden 

arta kalan vakitlerinde 

dinlenirken, hoşça vakit 

geçirmeleri için düzenlenen 

ney eğitimi ilgiyle devam 

ediyor. İI Temsilcisi Fatih 

Sert, "Biz Eskişehir gençliği için çalışıyoruz. Proje, kurs, 

etkinlik gibi faaliyetler için ciddi zaman ayırıyoruz, 

gecesini gündüzüne katan gönüllü kardeşlerimiz var. 

Gönüllülerimiz bu kadar özverili çalışırken bizlere de 

hiç durmamak gerekiyor diye düşünüyoruz. Faaliyetler 

sadece bu yurdumuzda değil, Sivrioğlu Kültür 

Konağımızda ve Hamamvolu'nda vakıf binamızda da 

gerçekleşiyor” diye konuştu.

HABERTÜRKİYENİN DÖRT BİR YANINDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ FAALİYETLER
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Gençlerin eğitimine yönelik vakfımızca düzenlenen 

‘Bölge Uzmanı Yetiştirme Programı’ sayesinde Çin, 

Rusya, Hindistan ve Ortadoğu ülkelerinin farklı açılardan 

okunabilmesine ve güncel analizlerin yapılabilmesine 

yönelik bölge uzmanı yetişmesi hedefleniyor. İlk 

yılında Çin, Rusya ve Hindistan-Pakistan olmak üzere 

14 öğrencinin eğitim aldığı programa, bu yıl yeni açılan 

Ortadoğu masası ile birlikte 25 öğrencinin katılımı 

sağlanacak.

 

4 SENE BOYUNCA 
ÖĞRENCİLER YOĞUN 

EĞİTİM ALACAK

Seçilen öğrencilerin 4 sene boyunca devam edeceği 

programda, ilk yıl uzman yabancı kadrolar tarafından 

yabancı dil eğitimi, bölge siyaseti, kültürü ve sanatı, 

ikinci sene büyükelçiliklerde staj imkânı, üçüncü 

sene seyyah programı, dördüncü sene de yurtdışında 

burslu yüksek lisans imkânı sağlanacak. Program 

için seçilen adayların 18-25 yaş aralığında henüz 

öğrenimine devam etmekte, sosyal ve beşeri bilim 

alanlarından; uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu 

yönetimi, eğitim, sosyoloji, psikoloji, iletişim, hukuk, 

felsefe, ilahiyat, coğrafya, dil bilimleri, iktisat, işletme ve 

benzeri alanlarda lisans eğitiminde olmaları gerekiyor.

Girişimci, sürekli olarak araştırmaya ve öğrenmeye 

hevesli, gelişime açık ve motivasyonu yüksek katılımcı 

öğrencilerin; program süresince gerekli koşulları 

sağlamasıyla bölge uzmanı olarak yetiştirilmesi 

hedeflenmektedir.

YABANCI UZMANLAR 
TARAFINDAN DİL

EĞİTİMİ VERİLECEK 

Ayrıca program süresince katılımcı öğrencilere 500 

TL burs, uzman yabancı kadrodan resmi sınavlara 

yönelik ücretsiz dil eğitimi, öğrencinin yöneldiği 

uzmanlık alanıyla ilgili ücretsiz uzmanlık seminerleri, 

yaz döneminde ihtisas yapılan bölgede ücretsiz dil 

programı ve staj, programı başarıyla bitiren öğrencilere 

asgari iki yıllık yurt dışı eğitim bursu verilecek.

“Yarınımızın nasıl olacağı yönündeki tasarımlar 

bugünün gençlerine verdiğimiz eğitim ve göster-

diğimiz ilgi ve yaklaşımla doğrudan ilgilidir. Geleceğe 

yönelik projelere sahip, lider ülke ve lider millet olma 

hedefleri olan, bu yolda azim ve gayretle çalışan 

bir gençliğin başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Bu 

bağlamda TÜGVA olarak, gençlerimizi ülkemizin 

uluslararası siyaset arenasındaki gücünü ve itibarını 

yükseltecek, temsil niteliği yüksek bir projeyi başlattık. 

Bölge Uzmanı Yetiştirme Programı ile Türkiye’nin 

dış politika ve siyaset mekanizmalarında unutulan 

veya eksik kalan dünyanın aktör konumundaki 

devletleri üzerinde sistematik ve interdisipliner bir 

çalışmayı hayata geçirmiş durumdayız. Geleceği 

sağlam temeller üzerine inşa edilecek bir devletin dış 

politikasının sigortası olacak olan Bölge Uzmanları, 

Türk dış politikasına ileride yön verebilecek düzeyde 

eğitim almaktadırlar. Uzmanı olduğu bölgenin dilini, 

siyasetini, kültürünü, ekonomisini, kurumlarını hasılı 

tüm iç ve dış faktörleri ile bütüncül olarak kendi 

üzerinde toplamış ve “Lider ülke Türkiye” mottosunu 

benimsemiş gençler yetiştiriyoruz. Çin, Hindistan, 

Rusya ve Ortadoğu üzerine yoğunlaşan eğitim 

programı dinamik bir süreci kapsamakta olup, yoğun 

bir performans ile sürdürülüyor. Bu program ile 

Türkiye’nin gelecekteki konumu ve yerinin daha da 

yukarılara çıkacağına dönük inancımız üst düzeyde. 

Türkiye’nin ihtiyacı olan sinerjiyi oluşturmanın yolu 

genç dimağları kazanmaktan ve onların hevesli, 

gelişime açık ve motivasyonu yüksek yapılarını 

değerlendirmekten geçtiğinin farkındayız. İşte Bölge 

Uzmanı Yetiştirme Programı Türkiye’nin ihtiyacı olan 

enerjinin sağlanmasında kilit rol oynayacak ve ülkenin 

yetişmiş insan gücü potansiyelini arttıracak, böylesi 

vizyoner bir projedir.”

‘Bölge Uzmanı Yetiştirme Programı’ yurt dışı saha çalışmalarında 

uzmanlaşmak üzere; Çin, Rusya, Hindistan ve Ortadoğu ülkelerinin 

akademik bir izlenceyle siyasetten sosyolojiye, kültürden yabancı dil 

eğitimine, yurtdışında burslu yüksek lisansa kadar uzanan geniş bir eğitim 

çalışmasını kapsıyor.

Strateji Geliştirme Koordinatörümüz:
Enes EMİNOĞLU
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TAKIMLAR DEĞIL KARDEŞLIK 

KAZANDI
Gençlerin spora ilgisini artırmak amacıyla düzenlenen 

TÜGVA Gençlig Futbol Turnuvası’nda dereceye giren 

takımlar, kupalarına kavuştu. İstanbul’un 39 ilçesinden 

64 lise takımı, birincilik için mücadele etti.

Kupa için düzenlenen lige, Milli Eğitim Bakanlığı 

tarafından İstanbul genelinde gerçekleştirilen yarışma 

sonucu ilçe birincileri ve ikincileri olarak seçilen 

isimler de dâhil edildi. İstanbul’un 39 ilçesinden 960 

lise öğrencisinin katılımıyla 4’erli olarak oluşturulan, 16 

grubumuzun maçları İBB’ye ait 9 farklı spor tesisinde 

yapıldı.

Okullar arasında 63 karşılaşma düzenlendi

63 müsabaka sonunda dereceye giren takımlar 

için kupa ve madalya töreni düzenlendi. Ödül 

törenimize Mütevelli Heyeti Üyemiz Salih Eğridere 

paydaşlarımızdan İBB Gençlik ve Spor Müdür 

Yardımcısı Seyda Dursun, İstanbul İl Milli Eğitim Şube 

Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, turnuvaya katılan 

okulların öğretmenleri ve öğrenciler katıldı. 

Başarılı sporculara bisiklet ve spor malzemeleri 

gibi hediyeler de verildi. Törende, gençlerin zararlı 

alışkanlıklardan uzak tutulması, spor gibi aktivitelere 

yönlendirilerek, zamanlarını değerli geçirmeleri 

gerekliliği vurgulandı.

Lige katılan genç sporcular da müsabakalar süresince 

edindikleri tecrübe ve attıkları arkadaşlık temelleri 

dolayısıyla TÜGVA yöneticilerine memnuniyetlerini 

belirterek, kardeşlik mesajı verdi.

Genç Lig’de dereceye giren okullar şu şekilde;

1. Kartal Hacı İsmail Gündoğdu Çok Programlı 

Anadolu Lisesi

2. Avcılar Mehmet Baydar Anadolu Lisesi

3. Sultangazi Cumhuriyet Anadolu lisesi

GENÇ TÜRKIYE KONGRESI’NDE MIKROFON ÖĞRENCILERDEYDI 

26 ilden seçilen 5184 lise öğrencisinin katılımıyla final programı 

gerçekleştirilen Genç Türkiye Akademisi final programında; bağımlılıkla 

mücadele, çevre ve doğa, gündelik hayatta doğruluk, toplumsal rollerimiz, 

özgürlük mü adalet mi, popüler kültür, bilgi kaynaklarının sorgulanması, 

yeni anayasa ve başkanlık sistemi gibi konularda tebliğler sunuldu.

GENÇ

TÜRKİYE GENÇLİK VAKFI
LİSE FUTBOL LİGİ

2015

KOORDİNATÖRLÜĞÜ
FAALİYETLERİ

26
324 OKUL

5184 KATILIMCI
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Türkiye Gençlik Vakfı olarak, gençlerimizin yeteneklerini gösterecekleri 

platformları oluşturmaya devam ediyoruz. Türkiye’nin dört bir yanındaki 

okullarımızın katılımıyla düzenlenen Genç Tiyatro Akademisi başarılı okul 

gruplarının sahneledikleri oyunlarla sona erdi. 

Genç Tiyatro Akademisi ile yetenekleri 

keşfetme, sahne heyecanı yaşama 

ve dilerlerse tiyatro alanında ilerleme 

imkânı bulacak gençlerimizle bu 

etkinlik çatısı altında buluştuk. 

Liselilerin sahne aldığı çalışma; 13 

ilde, 56 okul ve 857 öğrencinin 

katılımıyla gerçekleşti.

İlk olarak illerde en iyi oyun, yönetmen, erkek oyuncu, kadın oyuncu, yardımcı erkek oyuncu ve 

yardımcı kadın oyuncu gibi kategorilerde başarılı olan ekipler, genel merkeze bildirildi. Her ilin önde 

gelen oyunu, kendi bölgesinde değerlendirildikten sonra Türkiye finali organizasyonu yapılarak, en 

iyi oyun İstanbul Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde sahnelendi.

Ödül töreninde Giresun Atatürk Anadolu Lisesi en iyi oyun ödülünü alırken, Mersin Anadolu 

İmamhatip Lisesi’nden Burcu Altun en iyi yönetmen ödülünü aldı. Nurullah Önal en iyi başrol erkek 

oyuncu, Şevval Altun ile Şevval Karakaş en iyi başrol kadın oyuncu ödüllerini, en iyi yardımcı erkek 

oyuncu ödülünü Ahmet Eren Kırmızıgül, en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü de Ekin Kılıçkalkan 

aldı.

LİSE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
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www.dokuzoniki.com

Tümüyle kendilerine ait özgürce kaleme alabilecekleri 

bir yayınları olsun isteyen tüm öğrencilerimizi bu 

çalışmaya davet ettik. Öğrenciler kendi okullarında 

edebiyat, mizah ve düşünce içerikli metin üreterek, 

oluşturdukları yayınlarla kendi mesajlarını kendi 

araçlarıyla verdiler. Böyle olunca öğrenciler daha çok 

okumaya ve yazmaya yönelip, düşünen ve metin üreten 

bir gençliğin oluşmasına katkıda bulunduk. Fanzin gibi 

bir ürünü kendi çevresinde yaymaya gayret gösteren 

gençler, sorumluluk aldıkça nitelik kaygısıyla daha fazla 

okumaya yöneldiler. Bu sebeple yurttaki tüm liseleri en 

az bir fanzin dergi çıkarmaya teşvik ettik.

9/12
Her ay çıkan fanzinler belirlenen jüriyle değerlendirilerek, 

yılda dört defa TÜGVA’nın çıkardığı 9/12 dergisine 

fanzinlerde öğrencilerin yazdığı en iyi yazılar alındı. En 

iyi fanzin 9/12 dergisine ek olarak tüm illerde dağıtıldı. 

Edebi ve fikri yazılarda öğrencilere geliştirici nitelikte 

olan 9/12 dergisinde eğitim yazıları ve öğrenciler adına 

röportajlar yer almaktadır. Öğrencilerin kanaat önderi 

yazarlarla tanışma imkânı da sağlanmıştır.

FANZİN NEDİR?
İngilizce fanatic ve magazine kelimelerinin kısaltılmasıyla 

oluşturulan fanzin, dergiden farklı olarak süresi belirsiz 

yayınlanan ve daha çok amatörce hazırlanıp, satış amacı 

güdülmeden dağıtılan yayınlardan oluşur. Yazı, resim, 

fotoğraf, şiir, karikatürlerden oluşan fanzinlerin diğer 

yayınlardan farkıysa, öğrencilerin özgün çalışmalarını 

belirli bir tema sınırlandırmasına takılıp kalmadan 

özgürce paylaşabilmeleridir.

Fanzin için gerekli olanlar;
• Bir ya da birkaç kişi, arkadaş olsa iyi olur.

• Güzel yazan, çizen birileri, başka biri de okusun hata 

var mı diye.

• En az bir kalem de gerekli.

• Bir sayfa yetmez derseniz, zımbalamak kaliteli 

gösterir.

• Fotokopi çekecek kırtasiye.

• Son olarak okuyucu kitle, çok kitlesel olmasa da 

sizden başkası okusun mutlaka. Ya da 9/12 ekibine 

gönderin onlar okurlar.

Ne demiştik biz yazan, çizen, düşünen bir gençlik.
Liseli gençlerimizi buna teşvik etmek amacıyla onları 
fanzin kültürüyle tanıştırmak istedik. Özgün yazı ve 

çizimleri keşfedip desteklemek için 
‘Liselerarası Ulusal Fanzin Yarışması’ düzenledik.

Fanzinle üreten bir gençlik …..

LİSE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
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Biz Lise Koordinatörlüğü olarak, değerlerini ve 

sorumluluklarını bilen, geçmişinden aldığı gücü 

kararlılıkla geleceğe taşıyan bir gençlik için zemin 

oluşturuyoruz. Bu doğrultuda, hayata hazırlanan 

tüm kardeşlerimin her alanda potansiyellerini 

kullanabilmeleri için birçok proje geliştiriyor ve 

gençliğin kendini gösterebileceği bir alan açıyoruz. 

Hem ülkemize hem de insanlığa faydalı olabilecek, 

derdiyle dertlenebilecek yeteneklerin keşfedilmesine 

aracı oluyoruz. 9/12 dergisiyle, yarınların Necip 

Fazıl’larına bugünden el uzatıyor, Genç Tiyatro 

Akademisi ile nice cevherlere perde aralıyoruz. 

Genç Lig ile hem kaynaşıp, hem de yeşil sahalarda 

zaferi ve ekip ruhunu doyasıya yaşarken, Genç 

Türkiye Kongresi sayesinde geleceğimizin fikir 

adamlarının gelişimine şahitlik ediyor bugüne de 

tavsiyeler veriyoruz. Bugün varız çünkü yarınla 

yarışıyoruz. Rabbim bu yolda, bizimle birlikte olan 

tüm kardeşlerimden razı olsun. 

Lise Koordinatörümüz:
Kemal Bilal AYDIN

DÜŞ ÇÜRÜĞÜ
Adana Bahtiyar Vahabzade Sosyal Bilimler 

Lisesi'nin ‘Düş Çürüğü’ Türkiye'nin en iyi 

fanzinlerinden biri seçildi. ‘Düş Çürüğü’ yazı 

ekibi, okuyucularına kendilerine has üsluplarıyla 

seslendi:

"Selam! B12 'de yaşayanlar, kendini hikâye 

kahramanlarından sayanlar, gelmeyecek 

bir gemiye el sallayanlar, anahtar deliğine 

harikalar diyarı sığdıranlar, bardağın boş tarafına 

gizlice su dolduranlar. Biz çok farklı dünyaların 

insanları olup aynı sayfalarda birleştik. Haliyle 

çok uğraşıp çok da yorulduk. Bu süreçte bize 

yol gösteren ve destek olan okul müdürümüz 

Hüseyin Avni Güllü'ye teşekkürü borç biliriz. 

Fanzinimizi okuyanların bizimle aynı düşü 

paylaşması dileğiyle."

LEVLA FANZIN
Kendimi, okunmadan geçen önsözler, yanmayan 

sokak lambaları gibi gereksiz hissediyorum bazen. 

Okundukça var olan okunmadıkça var olması 

gerekmeyen, gereksiz biriyim zaten.
DEHLIZ
Bizim için dehlizde ışık aramaktı yazmak. Bir elimizde 

kalem, bir elimizde kağıt, kav oldu buluştu birbiriyle. Hayatın 

karmaşasında, ruhumuzun dehlizine yaptığımız yolculukta 

karşımıza çıkan kıvılcımları aldık koyduk önümüze. Acımız 

ve sevgimiz olsun bizi birleştiren ya birlikte tutunamayalım 

ya da birbirimize tutunalım.

KUMPIR 
“Değerli görüşlerinizi kendinize saklayın” 

diyemeyeceğimize göre oturduk, bir 

tane çizdik. Okulumuz bu fedakârlığınızı 

unutmayacak, kuytuda üşürseniz 

Kumpir’i yakmayın da. Eğer kendi basım 

masraflarımızı karşılamayı bir gün 

başarırsak sizlere giyecek ve yakacak 

yardımında bulunacağız. 

ENNNNN İYİ FANZİNNNLERR...
LİSE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
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GÖNÜLLÜLERIMIZLE IFTAR SOFRASINDA BULUŞTUK

Gençlerle birliktelik yolunda üstün gayretle çalışan TÜGVA gönüllülerimiz, il 

temsilcilerimiz ile gençlik iftarında bir araya geldik. Türkiye’nin dört bir yanından 

gelen gönüllülerimiz iftar soframızda Ramazanın bereketini, muhabbetini ve 

samimiyetini paylaştı.

Gençlik İftarı, Boğaziçi’nin yanı başında Üsküdar’ın manevi atmosferi içinde 

Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. Açılış konuşmalarını gerçekleştiren Başkanımız 

İsmail Emanet; gönüllülerimizi daha çok çalışmaya; insana, zamana ve mekâna 

anlam katmaya davet etti. Emanet, “Ramazan ayı Kur’an ayıdır. Ramazan ümmetin 

ayıdır. Bu sebeple ölmeden önce kendimizi muhasebeye çekmek için Ramazan’ı 

fırsat olarak bilmek gerekir. Ramazan ayıyla birlikte millet olarak ihtiyacımız olan 

paylaşma, sabır, yardımlaşma ve kenetlenme gibi insani değerleri tekrardan 

hatırlıyor ve hayatımıza tatbik etmeye çalışıyoruz. Bu ayda farklılıkları birer zenginlik 

olarak görüp, yardımlaşmamız ve kenetlenmemiz artıyor; millet olarak tek vücut 

olduğumuzu hissediyoruz” diye konuştu.

Gün geçtikçe sayısı artan, dostluğun, kardeşliğin ve samimiyetin temsili 

olan gönüllülerimizle bağlarımızı kuvvetlendirdiğimiz bir iftar programı 

gerçekleştirdik.  Yalnızca Allah rızası gözeterek, gecesiyle gündüzüyle büyük emek 

ve fedakârlık üzere gönlünü ortaya koyan kardeşlerimiz iyiliği yaymak üzere her 

yerde var olmaya ve çalışmaya devam ediyor.

“Çok özlemiş” olmanın verdiği bir mutlulukla 
Ramazan’ı karşılarız

Ramazan, birlikteliğin müjdecisi ve yenilenmenin bir vesilesi olarak 

paylaşmanın bereketiyle gelir. Paylaştıkça çoğalan rahmet tecellilerinin 

gönül dünyamızda uyandırdığı hissiyat ise bambaşka güzellikler doğurur ki 

bilhassa kendi özümüzle buluşma vaktinin geldiğini ve oruçla arınma yoluna 

düştüğümüzü biliriz.

Ramazan ayı gelince heyecanımız artar ve bir mümin neşesiyle sahuru, 

orucu, iftarı, teravihi, sadakayı, zekâtı ve Kur’an ile iç içe olmayı mutlulukla 

karşılarız. “Çok özlemiş” olmanın verdiği bir mutluluktur bu! Aynı zamanda 

Ramazan ayı bizlere hüzünle dua etmeyi de öğretir, mazlum coğrafyalarda 

zor durumda olan kardeşlerimize karşı olan sorumluluğumuzu hatırlatır.

RAMAZAN'DA
TÜGVA

OKU
SENI YARADAN RABBININ

ADIYLA OKU!
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RAMAZAN AKŞAMLARINDA IHLAMUR 

ALTINDA BULUŞURUYORUZ

Ramazan ayında iftardan sonra yaz akşamlarının 

serinliğinde bahçede, adından da anlaşılacağı üzere 

ıhlamur ağacı altında bir araya gelip, bu mübarek ayın 

ruhuna uygun sohbetler gerçekleştiriyoruz. Konya’da 

3 yıldır gençlerimizle hasbihal edip, huzur buldukları 

bu programı sürdürüyoruz. Onlarca gencimizin 

katılımıyla iftardan sonra 23.59’da başlayan sohbetlerde 

öğrencilerimizin yanlış yollara girmeden dinimizi sahih 

kaynaklardan öğrenmeleri için çaba sarf ediyoruz.

RAMAZANDA MÜTEVAZI 

SOFRALARDA BULUŞTUK

Günümüzün israfa kaçan çeşit çeşit yemekli sofralarına 

dikkat çekmek için, Sinop’ta ‘Resulallah Sofrası’ 

adıyla vakfımızca bir iftar düzenlendi. İftarda sadece 

Efendimiz Hazreti Muhammed (SAV) döneminde 

sofrada yer alan ikramlıklar bulundu.

Gösterişli, bin bir çeşit yemeklerin bulunduğu 

günümüz iftar sofralarına dikkat çekerek, Ramazan 

ayının gündüz oruç, akşamda tıka basa yemek 

yemekten ibaret olmadığını göstermek amacıyla 

vakfımızın Sinop İl Temsilciliği tarafından ‘Resulallah 

Sofrası’ adıyla bir iftar daveti düzenlendi. Davetlilere, 

Efendimiz Hazreti Muhammed döneminde olduğu 

gibi arpa çorbası, hurma, ekmek ve su ikram edildi. 

Alâeddin Camii avlusunda verilen iftarda, vakfımızın İl 

Temsilcisi Fatih Özcan, israf dolu Ramazan sofralarına 

inat, iftar soframıza bir ölçü koymak üzere bu daveti 

düzenlediklerini ifade etti. 

ÇORUM’DA HICAZ

USULÜ IFTAR

Çorum’da sivil toplum kuruluşları Hicaz usulü iftar 

daveti verdi.

Ensar Vakfı, İlim Yayma, Çorimder ve vakfımızın 

da desteğiyle, birçok davetliye kutsal topraklardaki 

güzel geleneklerden birini Çorum’da yaşatmak 

adına Hicaz Usulü iftar daveti verildi. Davetliler 

birlik ve bütünlüğümüzü perçinleyen yemekten 

memnuniyetlerini dile getirdi.

GAZIANTEP PROTOKOLÜ 

GENÇLERLE SESLENDI

Türkiye Gençlik Vakfı Gaziantep Şubesi tarafından 

düzenlenen iftar yemeğine katılan Vali Ali Yerlikaya, 

Milletvekili Abdulhamit Gül ve Büyükşehir Belediye 

Başkanı Fatma Şahin gençlere seslendi.

Türkiye Gençlik Vakfı tarafından düzenlenen iftar 

yemeğine Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti Genel 

Sekreteri ve Milletvekili Abdulhamit Gül, Gaziantep 

Milletvekilleri Şamil Tayyar, Canan Candemir, 

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Emniyet 

Müdürü Erhan Gülveren, Şahinbey Belediye Başkanı 

Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkâmil Belediye Başkanı 

Rıdvan Fadıloğlu ve AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyüp 

Özkeçeci ve TÜGVA Gaziantep İl temsilcisi Burak 

Kızılelma ile çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye'nin geleceği için gençliğin önemine dikkat 

çeken Vali Yerlikaya, gençliğin dünya standartlarında 

yetişmesi için üzerlerine düşenleri yapmaya devam 

edeceklerini belirterek, TÜGVA İl teşkilatına düzenlenen 

organizasyondan dolayı teşekkür etti.

Milletvekili Gül, “Ak sütte ak kılı görecek ferasete 

sahip olmalıyız”

Milletvekili Abdulhamit Gül, Avrupa Birliği’ni eleştirerek, 

Türkiye için 3 bin yıl sonra AB'ye girer diyenlerin 5 

günde dağıldığını ifade etti. 2 yüz 3 yüz Suriyeli’yi alan 

Avrupalıların bunu nasıl taşıyacağız diye düşündüklerini 

dile getiren Gül, Gaziantep’in 5 yüz 50 bin Suriyeliye ev 

sahipliği yaptığına dikkat çekti. Gül, "Bizim gençlerimizi 

kimse kötü düşüncelerine alet etmesin. Sırf hükümete 

karşı oldukları için kimse gençlerimizi kullanmasın, 

milli değerlere önem veren gençlerimizin buna izin 

vermeyeceklerine inanıyorum. Ak sütte ak kılı görecek 

ferasete sahip olmalıyız” şeklinde konuştu.

Başkan Şahin, “TÜGVA çok önemli bir misyonu 

yerine getiriyor”

Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'de gençlerle bir arada 

olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek, 

"TÜGVA çok önemli bir misyonu yerine getiriyor. 

Gençlik bizim geleceğimiz. Geleceğimizi nasıl imar 

edeceğimiz sorusunun cevabı gençliğimizin dünyaya 

nasıl baktığı ve gençliğimizin nasıl yetiştirildiğiyle 

direkt orantılıdır. 2 çocuk annesi olarak bir anne 

gözüyle baktığımda aslında işimiz hem çok kolay, 

hem çok zor. İstikametinizi iyi belirlediğiniz zaman 

rüzgâr nereden gelirse gelsin, bizi çok etkilemez. 

Onun için istikametimizi çok iyi belirlememiz lazım” 

diye konuştu.

HABERTÜRKİYENİN DÖRT BİR YANINDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ FAALİYETLER
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HAMİLİK
HER GENCIMIZIN BIR YOL GÖSTERICIYE IHTIYACI VARDIR

‘Hami’ sözlük anlamı olarak ‘himaye eden, yol gösteren, koruyan’ anlamlarına gelmektedir. 

Hamilik, vakfımızın temel gayelerinden olan eğitimli bir gençlik perspektifinde, vakfımızla 

irtibatlı olan ortaokul ve lise öğrencilerinin, okul derslerinde başarılı olmasını sağlamak ve 

dini birikimlerini artırmaya yardımcı olmaktır.

Nasıl hami olunur?
Hamilik için başvuracak arkadaşlarımızın üniversite öğrencisi veya üniversite mezunu 

olması istenmektedir. Peki, nasıl yol göstereceğiz? Bunun cevabı ise hiç şüphesiz donanımlı 

bir hami ile. Peki donanımlı hami hangi vasıfları taşımalıdır? Kur’an-ı Kerim bilmeli, ayet, 

dua ve Hadis-i Şerif ezberlerini yapmalı, kendi bölümünde veya mesleğinde başarılı olmalı, 

kişisel bakımına özen göstermeli ve ekip çalışmasına uyum sağlamalıdır. Bunların yanısıra 

bir hami sabırlı olmayı, tedricî ve tevazu sahibi olup, hayatının muhasebesini yapabilmelidir.

ROL, MODEL OLARAK HAMILIK

Hamilik sistemi, ortaokul ve lise öğrencileri ile üniversite öğrencilerini birbirine bağlayan, 

geniş ve yaygın bir eğitim modelidir. Genç kardeşlerimize birebir eğitim verme olanağı 

sağlayan sistemde hamiler, ortaokul ve lise öğrencilerine bir rol model olacaklardır. 

Öğrencilerin eğitimleriyle ilgilenirken, kendi dünyevi ve uhrevi hayatlarına dikkat etmenin 

sorumluluğunu taşıyacaklardır. Bu sayede, en başta bahsettiğimiz eğitim modelinin her 

bireyi, azami ölçüde bu programdan istifade etme imkânı bulacaktır.

Y O L 
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ُمْسِل اُه الْ ُه �أَخ َم ِّ ل َع امً، ُثَّ يُ لْ ُمْسِلُ ِع ْرُء الْ َم َ الْ َعلَّ ََت ِة �أْن ي َدقَ َضُل الصَّ �أفْ

"Sadakanın en üstünü, kişinin bir ilim öğrenip, sonra da 

onu Müslüman kardeşine öğretmesidir."  Hadis-i Şerif'ine 

nail olmak istemekteyiz.

EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ
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"GECEYE YENILMEDI BU HALK,

VATANI IÇIN SAVAŞTI

VE ŞAIRIN DE DEDIĞI GIBI

ÖDÜL OLARAK BIR SABAHA 

BIR GÜNDÜZE

VE GÜNEŞE KAVUŞTU.”

15 TEMMUZ DOSYASI
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15 TEMMUZ GECESININ ARDINDAN 

ERIŞTIĞIMIZ O SABAH…

O durmaksızın selaların okunduğu, üzerimizden 

F-16 uçaklarının geçtiği karanlık gecenin sabahına 

erişmiştik. Erişmiştik diyorum çünkü o sabaha 

uyanmamıştık çünkü uyunmayan gecenin 

sabahına uyanılmaz. Gecemizi kabusa, geleceğimizi 

bilinmezliğe sürüklemek isteyen, mehmetçiğin 

içine sızmış hain terörist fetöcüler ülkemize ihtilal 

yapmaya kalkışmıştı. Bizler Başkomutanımızın 

verdiği “meydanlara inin” talimatı ile bir gecede 

bir gelecek elde ettik, hamd olsun. Gece gündüze 

çalmıştı ve bu hiç kolay olmamıştı. Bir sabaha 

ulaşmak için yüzlerce şehidimiz binlerce gazimiz 

olmuştu ki Allah onlardan razı olsun. Peki şehit ve 

gazilik mertebesi nasip olmayan bizler, Yeni Nesil 

Gençlik Vakfı bu süreçte neler yapmıştı?

• 24 saat meydan nöbetleri 

• Kriz masası ile tüm Türkiye teşkilatımızı 

bilgilendirme 

• “Bu Halk Direndi” marşımız

• Direniş ruhunu ayakta tutan sosyal medya 

çalışmaları

• Meydanlarda nöbet tutan halka hizmet

• “Direniş Notları”

Tüm bunları geceleri nöbet tutup, gündüzleri 

de vakıf çalışmalarımıza devam ederek 

gerçekleştirdik. Geceleri Türkiye’nin her ilinde 

teşkilatımızla meydanlarda, vatanımızı ve 

milli irademizi kaybetmemek adına direndik. 

Başkanımız İsmail Emanet, bu zorlu süreçte sahip 

olduğumuz potansiyeli, ihtiyaç olduğu vakit ortaya 

koyabilme yürekliliğini gösteren teşkilatımıza 

hitaben, “Türkiye Gençlik Vakfı’nın neden var 

olduğuna dair hiçbir şüphe kalmadı. Direnişiniz, 

bu vatanın öz evlatlarının duruşu olarak tarihe 

geçti. Gençlerimizin direnişimizde ön safta duran 

gençler olarak yetişebilmeleri adına gösterdiğimiz 

gayretin, daha üstünde mücadele içerisinde 

olmaya devam edeceğiz" dedi. 

Gönüllülerimizin vatan aşkı direniş ruhuna 

dönüşüp, bir marş bile yazdırmıştı: BU HALK 

DİRENDİ. Türkiyenin her bir yanında nöbet 

tutulurken, meydanlardan yükselen marşımızla 

varolduk. Çünkü bizler vatanımız uğruna, 

gençlerimizin geleceği için nöbetteydik ve bu bir 

emirdi. Geceler nasıl dirilir, 29 gün boyunca bunu 

yaşadık.

Siz kahramanısınız çelik dişliler arasında direnen 

insanlığın…

“Türkiye Gençlik Vakfı’nın neden var 

olduğuna dair hiçbir şüphe kalmadı. 

Direnişiniz, bu vatanın öz evlatlarının 

duruşu olarak tarihe geçti. Gençlerimizin 

direnişimizde ön safta duran gençler 

olarak yetişebilmeleri adına gösterdiğimiz 

gayretin daha üstünde mücadele 

içerisinde olmaya devam edeceğiz.”

“DARBENIN ENGELLENMESINDE 

TEŞKILATIMIZIN ÖNEMI”

15 Temmuz gecesi yaşananlar bir darbenin değil 

bir ihanetin, bir işgalin, bir kuşatmanın, bir istilanın, 

bir katliamın hikayesiydi. O gece yaşananlar 

milletimizin içinde saklı, o “öldü” denen ruhun 

yeniden dirilişinin, adeta küllerinden yeniden 

doğuşunun en açık ispatıydı.

Daha darbeden bir ay evvel FETÖ’nün bir yayın 

organında programa katılan, sosyal bilimci 

olduğunu iddia eden profesör etiketli bir zat, “Alt 

yazı geçin televizyon kanallarından yarın sokağa 

çıkma yasağı var diye bakın sokağa çıkıyorlar mı? 

Bütün darbeler cuma günü oluyor. Hocaların 

evleri cami avlusundadır. Namaza bile geçmezler 

korkularından” demişti. Halbuki o gece gencinden 

yaşlısına, kadınından erkeğine, akademisyeninden 

fabrika işçisine kadar milyonlarca insan, 

Cumhurbaşkanı’nın çağrısı akabinde meydanlara 

akın etmişti. İnsanlar karşılarındaki tank toplarına, 

helikopterlerden atılan mermilere ve uçaklardan 

bırakılan bombalara aldırış bile etmeden göğsünü 

bu milleti esaret altına almak isteyenlere karşı siper 

ettiler. 

Milletimiz o gece üzerindeki ölü toprağı atmıştı 

bir kere. Diriliş ve uyanış başlamıştı. Elbette 

ki o uyanışı tetikleyen, o alevi canlandıran bir 

kıvılcım gerekiyordu. Devlet Başkanımızın, 

Başkomutanımızın, Cumhur-u Reisimizin çağrısı o 

alevlenmeyi bekleyen ruh için bir kıvılcımdı adeta. 

İşte o kıvılcımdı ki birbirinden bağımsız, birbirinden 

habersiz gözüken milyonları birbirine bağlayan… 

Bağımsız gördükleri, kendinden ayrı gördükleri, 

farklı mekanları paylaşan bu insanlar bir anda tek 

bir yumruğun, tek bir sesin bileşkesi olmuşlardı. 

İşte en zor anımızda, kendimizi en yalnız 

hissettiğimiz zamanda birbirlerini tanımayan, aynı 

ortamı paylaşmayan bu milleti tek bir yumruk 

yapabilmenin adıdır teşkilatlanma. Adını bile 

bilmediğin birinin, mermi yemiş yaralı bacağını 

sarabilmektir. Kendin için değil, birlikte yürüdüğün 

insanlar için cefa çekmektir. Sen düşsen bile, 

arkanda senin bayrağını taşıyacak birilerinin var 

olduğunu bilmektir. Kısaca teşkilat demek ben 

değil, biz olabilmektir. 

Teşkilat Koordinatörümüz
Mehmed Emin ÖZKAYA
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15 TEMMUZ
DİRENİŞ 
NOTLARI

15 Temmuz gecesi, terörist darbe 

girişiminde vatan hainlerine karşı 

verilen direniş mücadelesinde 

yaşadıklarını anlatan yüzlerce genç, 

tarihe bir kahramanlık hikayesi 

olarak yazıldı.

SÜLEYMAN GÖKÇE – Ankara

... Saat 22:40’ta Ankara Emniyet, Genelkurmay ve 

Meclis arasında 8 saat geçirdim sabah saat 6’ya kadar 

araçla ne kadar yol gittik geldik bilmiyorum. Yakıtımız 

bitti, benzinlikler benzin vermiyordu, ondan sonra 

yaya koşturduk, bu sırada telefonumdaki adım sayar 

41 bin adım attığımı kaydetmiş. 

Milletçe tank önüne attık kendimizi, Allah-u Teala’nın 

hikmeti, insanımız çok iyi organize oldu, emniyette 

sıkıntı var diye bir haber geliyor, hepimiz koşarak 

emniyete gidiyoruz, meclis diyorlar organize bir 

şekilde oraya, havaalanı, Türksat... İnsanlarımız canı 

pahasına hainlere göz açtırmadı.

Sabaha doğru füze rampası geliyor, ‘önünü keseceğiz’ 

diye haber geldi Polatlı’dan, Eskişehir yoluna koşarak 

gidiyor millet… son on yıldır hep konuşurduk ya, "bir 

Çanakkale Savaşı olsa bu millet artık yan gelip yatmaya 

alıştı, kimse evinden çıkmaz" diye. Hiçte öyle değil 

ben bizzat gözümle gördüm. Cumhurbaşkanımızdan 

Allah razı olsun, biraz da onun sayesinde böyle 

gözü kara olduk. ‘Dünya beşten büyüktür’ dedi, ‘One 

minute’ dedi, zalimin karşısında mazlumun yanında 

dimdik durmayı öğretti bize 15 senedir, biraz da böyle 

Karadenizli, Kasımpaşalı bir ruh oluştu toplumda. 

Yakın arkadaşım, Tokatlı bir kardeşim bir-iki metre 

yanımda vuruldu TBMM önünde, yaylım ateşi 

sırasında, adamlar çatır çatır mermi sıktı bize. Şimdi 

tiyatro falan diyorlar, o generallerin tutuklanırken ki 

aciz hallerini görmüş de kızıyor kimileri, adamlar çatır 

çatır mermi yağdırdı, insanı şoke edeni bunu yapan 

senin helikopterin, senin mermin.

ISMAIL HAKKI HIRA – Istanbul, Üsküdar

4 arkadaş darbenin en kanlı görüntülerine şahitlik 

eden ve pek çok şehit verdiğimiz Çengelköy'i merak 

ediyorduk ve darbenin ertesi günü akşam, yani 16 

Temmuz Cumartesi saat 10 sıralarında Çengelköy 

Sabancı Polis Merkezi önüne vardık. Epey kalabalık 

bir grup darbe girişimi gecesinde polis karakoluna 

saldırarak, hem polislere hem de caddedeki sivil 

halka ateş emri veren Kuleli Askeri Lisesi Komutanı 

Albay Mürsel Çıkrıkçı'nın kendilerine verilmesi için 

kapıda nöbet tutuyordu. Darbenin başarısız olmasıyla 

yakalanarak karakolda tutulan Albay Çıkrıkçı’yı 

sabahtan beri karakol girişinde bekliyordu. Biz de 

bir süre bekledikten sonra, oradaki Tarihi Çınaraltı 

Çay Bahçesi'ne geçerek deniz kenarında beklemeye 

koyulduk. O ara gelen bir garsona, içerideki Albay ve 

yanındaki tutuklu askerleri emniyetin neden tekneyle 

götürmediğini sorunca; garson gündüz bunu 

denediklerini ama bu girişimi fark eden insanların deniz 

kenarına gelerek buna müsaade etmediğini söyledi. 

Aradan 5-10 dakika geçmişti ki, ışıkları söndürülmüş 

bir tekne sessizce Polis Merkezi'ne yaklaştı ve Albay 

ile askerleri hızlıca tekneye bindirildi. Bu arada olayı 

fark eden vatandaşlar, deniz kenarına gelerek, tekneyi 

ve askerleri taşlamaya başladı. Ancak küçük bir cam 

parçasının kırıldığı tekne, aldığı hainlerle karanlıklar 

içerisinde boğazın sularında kayboldu.

ABDULMUTTALIP COŞKUN – Istanbul, Atatürk 

Havalimanı

Başbakan’ın canlı yayındaki açıklamasından bir kalkışma 

olduğunu öğrendim. Kan beynime sıçradı. Kardeşlerim 

ve babamla havaalanına gittik. Havaalanında ilk 

karşılaştığımız manzara olağanüstüydü, ‘aman Allahım 

dedim’. Tank, polis, hainler birbirine girmiş. İnsanlar 

şehit oluyor. Babamı o sırada annem aradı ve “Hasan o 

çocuklara söyle ölmeden gelmesinler. Cumhurbaşkanı 

herkesi sokağa çağırıyor” bunu öğrenince yüreğim 

daha bir inançla doldu. Tanklar namlularını bize 

çevirmiş, bekliyor. Elhamdülillah milletçe üstesinden 

geldik.

METIN ÖZKARA – Istanbul, Fatih

... Cumhurbaşkanımızın, “Herkesi illerdeki meydanlara 

davet ediyorum. Ben bugüne kadar milletin üstünde 

bir güç tanımadım” demesiyle. Annem, teyzem ve 

kardeşimle birlikte İstanbul İl Emniyet’e oradan da 

Saraçhane’ye geçtik. Orada durum çok kötüydü. 

Kurşunlar her yanımızdan geçiyordu, gözlerimizin 

önünde insanlar vuruluyor, şehit oluyorlardı. 15 

yaşından 70 yaşına kadar her yaştan insan o gün 

meydandaydı. Vurulanlardan biri de annemdi, 

başından oluk oluk akan kan, gözümün önünden 

gitmiyor. Şu an çok şükür iyileşti. Allah-ü Teala’dan 

şehit olan nasipli kullarına rahmet, tüm gazilere acil 

şifalar diliyorum. Bir daha böyle günler yaşamayalım. 

TÜGVA çalışanlarına elimden geldiği kadar destek 

olmaya devam edeceğim.

MÜCAHIT BURAK GÜNEŞ – Siirt

... Çok büyük kalabalık vardı, valiliğe girmek için 

kalabalığı yarınca bir asker beni tuttu, “Destekliyor 

musunuz darbeyi” diye bağırdım onlara, kulağıma 

eğilip, “Kalbimiz Allah’tan ve Hakk’tan yana sen buradan 

geçme kardeş arka duvardan atla'' dedi.

O an arkamdaki kalabalığı askerler engellemeye 

çalışıyordu. Askerlerin de orada zorla tutulduğunu 

anlayınca kalabalığa seslendim, “Duvardan atlayın” diye. 

Koymuşlar 2 askeri duvarın arkasına ikiside yüzünü 

duvara çevirmiş, biz görmüyoruz, geç dercesine. 

Askerler emir kulu fakat halktan yana, bekledik, 

yılmadık, korkmadık. Sürekli havaya ateş açıyorlardı. 

Bizlerde tekbir getiriyorduk. Sonradan haber geldi, 

darbeci komutan çekildi asker kışlaya döndü şeklinde. 

Allah Cumhurbaşkanımıza uzun ömürler nasip etsin.

MAHMUT TOPACIK – Istanbul, Maltepe

Şehit Ömer Halisdemir gibi Niğde Bor’luyum, 5 çocuk 

babasıyım, yavrularıma olan düşkünlüğümü herkes 

bilir.

TRT’deki bildiri okunduğu an çıktım sokağa. Çocuklarım 

televizyona odaklanmışken, sessizce çıktım evden, 

zira onlar çıkmama izin vermezlerdi. Yollar kilit, trafik 

kazaları derken insanlar perişandı. O gün motorsikletli 

olmanın avantajını yaşadım. Yaklaşık 45 dakika 

15 TEMMUZ DOSYASI
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sonra kızım yokluğumu fark edip, beni aradığında, 

kurşunlardan korunmak için motosikletimin altına 

yatmıştım. O sırada Maltepe civarındaydım. Bir ara fırsat 

bulup, bizi sıkıştıran askerlerin yanına gidip,  “Kardeşim 

arkadan on binler geliyor, hangi birine sıkacaksın, linç 

edilmekten nasıl kurtulacaksın” dediğimde yüzündeki 

ifade panikti, hızla tankın içine girmeye çalıştı. Ama 

kalabalıklar giderek yaklaşıyor, hatta kimisi tankın 

üstüne çıkıyordu. Bu haldeyken askerler uzaktaki polis 

ekibini tehdit ediyordu. Diğer askerlere yöneldim. Bir an 

önce teslim olmalarını, insanların onlara zarar vermek 

istemediklerini söyledim, sonra insanlar alkışlamaya 

başladı. Polis aracı hızla gelerek, tankın yanına park 

etti ve askerlerde hızla tanktan inip, polise teslim oldu. 

Motorumla oradan uzaklaşırken polis aracının ilerde 

park etmiş olduğunu gördüm. Neden beklediklerini 

sorduğumda ise, “Neredeyse tüm yollar kapalı, darbe 

girişimi var, ben bu adamları nereye bırakacağım, kimin 

kim olduğu belli değil” şeklinde cevap verdi polis. 

Altunizade’ye kadar yollar yine kilitti. Tüm araçlar sağa 

sola park etmiş, insanlar köprüye doğru yürüyordu. 

Motorla köprüde aralardan geçerek, tankların önüne 

kadar ulaştım. İnsanlar kendi aralarında konuşuyor ne 

yapacaklarına karar vermeye çalışıyordu. Ancak donuk 

vaziyette karşıda dikilen askerlerde, hiçbir kıpırdama 

görülmüyordu. O sırada polis tomasının arkasındaydım 

ve manzara aynen şuydu; 3-5 dakikada bir 45 saniyelik 

süreyle yaklaşan insanları silahla tarıyorlardı. Silah 

sesleri durunca, biz yerlerdeki yaralıları karga tulumba 

araçlara, motorlara bindirip, ambulanslara götürüyor, 

sonra geri dönüyorduk. İlk sıralar birkaç ambulans 

alana yaklaştı. Ne yazıkki ambulansları da taramaya 

başlayınca, sağlık görevlileri Altunizade Köprüsü’nde 

bekledi. Motorla kaç sefer yaptığımı hatırlamıyorum. 

Her seferinde arkama bir yaralı bindiriliyor ve ben hızla 

onları götürüyordum. Tam bir kargaşa ortamıydı, her 

yer kan, cam kırıkları, yerde yatanlar, arkamda bana 

sarılan yaralının şehadet fısıltılarını duyarak, motoru 

sürüyordum. Hayal edin lütfen böyle bir ortamı. 

Arkamda taşıdığım kişileri bir yandan motive etmeye 

çalışıyordum. O gün birçok motor vardı bu şekilde 

yardımcı olmaya çalışan. Ambulanslar Altunizade 

Köprüsü’nde u dönüşü yaparak, kapıları açık bekliyor. 

Yaralıları aldıkları gibi yola devam ediyorlardı.

O gece insanlar bu şartlar altında bir adım bile geri 

adım atmadı. Yaralı taşımaya çalışırken bile ateş 

etmeye devam ettiler. Vızır vızır mermi seslerini 

hayatım boyunca unutmayacağım, mermilerin rüzgarı 

yararken çıkardığı tiz sesler, metal seslerini…

NURIYE BEYAZIT – Istanbul, Sancaktepe

Allah-ü Teala’ya ne kadar şükretsek azdır. O karanlık 

gecede biz ailece ve arkadaşlarla parkta oturuyorduk. 

Eşim arayıp, bizi eve çağırdı. Biz eve gelince de eşim 

abdest alıp evden ayrıldı. Kızım da durur mu o da hemen 

gitti. Cumhurbaşkanı’nın da çağrısını duyunca evde 

durmak olmaz deyip, bayrağımı elime alıp, oğlumla 

Sancaktepe Emniyeti’nde beklemeye başladık. Jetler 

alçak uçuş yaparken aklıma Suriye ve Filistin geldi. 

Rabbim çok büyük, hainlerin planını bozdu. Rabbim 

o gece şehit olan kardeşlerimize rahmetiyle muamele 

eylesin, Gazilerimize de şifa versin.

MURAT ALTUNIŞIK – Ankara

Sosyal medyadan Cumhurbaşkanı’nın çağrısını 

duydum. Cebimdeki parayı eşime bırakıp, helalleşip 

evden ayrıldım. Aracımla Kızılay’a giderken büyük bir 

patlama duydum. Sonradan Emniyet Müdürlüğü’nün 

bombalanmış olduğunu öğrendim. Trafik kilitlenmişti, 

aracımızı bırakıp, Kızılay’a doğru koşmaya başladık. 

Araçlar ezilmiş, yollar tahrip edilmişti. İnsanlar dört 

bir yandan birleşip, tekbir getirerek, yürüyordu. 

Helikopterler, polis noktalarını vuruyor, uçaklar alçak 

uçuş yaparak, korkunç bir gürültü oluşturuyordu. 

Genelkurmay önüne geldiğimizde tanklar meclisteydi 

ve içerde şiddetli çatışma vardı. Ardından büyük bir 

patlama duyduk. TBMM bombalanmıştı. Helikopter yol 

boyu ateş açmaya başlamıştı. Bir an donakaldım. Babamı 

arayarak, helallik istedim ve çocuklarımı ona emanet 

ettim. Babam, “Oğlum insan hayatta bir kere ölür, ölün 

ama sakın geri adım atmayın” dedi.

20 dakika geçmedi kapıyı kırarak, içeri girdik. Genelkurmay 

Başkanlığı’ndan yoğun bir şekilde ateş açtılar. Ateş 

kesilince yaralıları taşıdık. O ara helikopter en yakın ateşini 

yol boyu kapıya doğru yapmaya başladı, Allah-u Ekber 

diyerek siper aldım, bir an sol tarafım uyuştu. Bir baktım 

ki koltuk altımdan kan fışkırıyor. Bayrağımızı tampon 

yaptım. Kendimi zorlayıp, ayağa kalktığımda etraf kan 

revan içindeydi. Alt geçide doğru yöneldiğim sırada, 

bir polis memuru beni hastaneye götürdü. Şehadete 

yaklaşmıştım ama Rabbim biraz daha müsaade etti. 

Ameliyat olup, tedavi oldum. Şu an iyiyim çok şükür. 

Hem Ankara’da hem yaşadığım şehir Samsun’da herkes 

çok ilgi gösterdi, doktorlar ve devlet adına yetkililer her 

türlü sıkıntımızla ilgilendiler.

OSMAN AKBULUT – Istanbul, Sultangazi

O gece işten eve geldim çok yorgundum. Eve gelir 

gelmez daha oturmadan darbe olduğunu öğrendim 

televizyondan. Hemen abdest alıp, arkadaşlarımı arayıp, 

dışarı çıktım. Normalde ayağım ameliyatlı olduğu için 

yarım saat yürüyemiyorken, 4 saat dışarıda yürüdüm. 

Yoldayken Ankara’daki bacanağımın şehadet haberini 

aldım. Ailem ısrarla beni eve çağırdı. Ama dönmedim. Bu 

dünyaya hükmetmiş bir ecdadın torunlarıyız, bizi kimse 

yıkamaz diyerek direnmeye devam ettim.

ENVER CAN KARAYEL – Samsun

... Geleceğimizden bir asır daha çalınmasına müsaade 

etmemem gerektiğine dair sorular beynimi meşgul 

ediyordu. Hemen Samsun’daki AK Parti Teşkilatı’na 

koştum ve insanların oraya akın ettiğini gördüm 

oraya varmamdan 30 dakika sonra, Başkomutanımız 

televizyonda canlı yayına bağlandı ve hepimiz kendimizi 

meydanlarda bulduk. O gün keşke Samsun’da değil de 

üniversite için olduğum Ankara’da olsaydım, böylece 

direnişin ön safhalarında yer alabilir belki de şehadet 

mertebesine ulaşabilirdim.

ALLAH ONLARDAN 
RAZI OLSUN

15 TEMMUZ DOSYASI
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Hain darbe girişimi sırasında şehit olan vatan-

daşlarımızın çocuklarına, vakfımız tarafından 

burs verilmeye başlandı.

Ülkemizin yarınları için kendilerini siper eden 

kahraman insanlarımızın ailelerinin yaralarını 

biraz olsun sarabilmek adına, evlatlarına 

öğrenim hayatlarında destek olmak için hem 

yurt bursu hem de maddi destek bursu veriyoruz. 

Orta öğrenimden üniversiteye kadar sağlanan 

destekle, öğrencilerin öğrenim hayatlarında en 

azından maddi kaygı yaşamamaları amaçlanıyor.  

ŞEHITLERIMIZIN EVLATLARINI UNUTMADIK

bagis.tugva.org üzerinden 
sizde şehit yakınlarına 

bağış yapabilirsiniz. 

15 TEMMUZ DOSYASI
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Analar çocuklar meydana indi,

Meydana çıkan gençler direndi,

Yaşlısı, genci, kadın erkeği,

Aslanlar gibi çıkıp direndi

Uçaklar yerden uçup korku verildi, 

İnsanlar korkup kaçar denildi,

İmamlar çıktı sala verildi,

Minareler üstüne çıkıp direndi,

Kendi halkına bomba attılar, 

Asker kılığıyla vatanı sattılar,

Şehitler ölür diye boş inandılar,

Şehitler ölmedi çıktı direndi.

Ben sizin gibi yapmadım baba,

Zalimlere karşı çıkıp direndim,

Darbeye kalkışan kahpeye karşı,

Çelik bir bıçak gibi kesip bilendi,

Kabe’den bir dua sesi geliyor,

Uhud’ta yatan Hamza duyuyor,

Çanakkale şehitleri sanki kalkıyor,

Kalkıp da zalime sanki direndi,

Tanklar, tüfekler ve de bombalar,

Ebreheden kalan birer hünerdi,

Rabbimin ebabil kuşları geldi,

Bir olup müminle çıkıp direndi…

47TÜGVA FAALİYET BÜLTENİ | EKİM 201615 TEMMUZ DOSYASI

Mısırlıların "Kardeşim Sen Özgürsün” marşından çok 

etkilenmiştik ve vatanı uğrunda korkusuzca direnen, 

sorumluluk bilinciyle meydanları boş bırakmayan 

halkımıza armağan olması adına bir marş hazırlamak 

istedik. Sözlerinin tamamını gönüllülerimizin yazdığı 

marşımız, 2 gece içerisinde bestelendi. Hazırladığımız 

video ile birlikte ciddi bir teveccüh kazanınca marşımız 

81 ilin 70’inde meydanlarda çalındı. İngilizce ve Arapça 

olarak altyazılı versiyonlarını da yayınladıktan sonra, 

milyonlarca kişi tarafından marşımız dinlenmiş oldu.

Medya İletişim Koordinatörümüz
Yunus BECİT
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TÜGVA Üniversite Teşkilatlarımız Türkiye’nin dört bir 

yanındaki üniversitelerin nizamiyelerinin önünde 

15 Temmuz 2016 akşamı teşebbüs edilen hain 

darbe girişimine karşı, eş zamanlı olarak ortak bir 

bildiri yayınladı. Teşkilat üyelerimiz 46 üniversitede 

bildirilerini yayınlarken, “Millet destan yazıyor”, “Tanklara 

dur de“, “Nöbeti bırakma”, “Tiyatro değil darbe, ölüm 

kadar gerçek” ifadelerinin bulunduğu Türkçe, Arapça 

ve İngilizce dövizler taşıdı. Açıklamayı, Türk bayrağını 

taşıyan gençler adına TÜGVA İl Temsilcilerimiz okudu. 

Temsilcilerimiz, Türkiye’nin gençliği olarak, millete silah 

doğrultanlara karşı bir bildiri yapmak için toplandıklarını 

söyledi.

Bildiri yapılan üniversiteler;

• Adıyaman Üniversitesi,

• Aksaray Üniversitesi,

• Anadolu Üniversitesi,

• Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi,

• Amasya Üniversitesi,

• Ardahan Üniversitesi,

• Batman Üniversitesi,

• Bingöl Üniversitesi,

• Bitlis Eren Üniversitesi,

• Bursa Teknik Üniversitesi,

• Bülent Ecevit Üniversitesi,

• Burdur Üniversitesi,

• Bartın Üniversitesi,

• Çanakkale 18 Mart Üniversitesi,

• Çankırı Karatekin Üniversitesi,

• Çukurova Üniversitesi,

• Düzce Üniversitesi,

• Eskişehir Üniversitesi,

• Fırat Üniversitesi,

• Gaziantep Üniversitesi,

• Giresun Üniversitesi,

• Harran Üniversitesi,

• Iğdır Üniversitesi,

• Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi,

• İstanbul Fatih Üniversitesi,

• İstanbul Üniversitesi,

• Kafkas Üniversitesi,

• Kayseri Erciyes Üniversitesi,

• Kars Kafkas Üniversitesi,

• Kırklareli Üniversitesi,

• Kastamonu Üniversitesi,

• Kocaeli Üniversitesi,

• Mustafa Kemal Üniversitesi,

• Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi,

• Muş Alparslan Üniversitesi,

• Necmettin Erbakan Üniversitesi,

• Niğde Üniversitesi

• Ondokuz Mayıs Üniversitesi,

• Ordu Üniversitesi,

• Pamukkale Üniversitesi,

• Siirt Üniversitesi,

• Sinop Üniversitesi,

• Sakarya Üniversitesi,

• Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi,

• Hitit Üniversitesi,

• Yalova Üniversitesi,

• Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

 

TÜRKIYE’NIN GENÇLIĞI OLARAK 

MILLETE SILAH DOĞRULTANLARA KARŞI 

BILDIRIMIZDIR

15 Temmuz 2016 gecesi devletimizin içine sızmış 

hain FETÖ milisleri, milletin vergisiyle alınan savunma 

silahlarıyla masum kolluk kuvvetlerimizin ve 

milletimizin kanını akıtmak suretiyle milletin iradesine 

kastetmiştir. Ancak necip milletimiz, her zaman 

olduğu gibi mevzu bahis Hak’kın müdafaası olunca 

tanka, topa, tüfeğe, helikoptere ve uçağa aldırmadan 

göğsüne zırh gibi gerdiği imanıyla canı pahasına bu 

darbe girişimini bastırmıştır.

Şimdi bize düşen, aziz şehitlerimizin, gazilerimizin 

ve başkumandanımızın emanetlerini yere 

düşürmemektir. Dosta güç veren, zalime ve haine 

korku salan meydanlardaki itidalli, dik ve imanlı 

duruşumuzu Başkumandanımızdan gelecek ikinci 

bir emre kadar yılmadan, uyumadan ve yorulmadan 

devam ettireceğiz.

Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil 

şifalar diliyoruz. Yerlerin ve göklerin Yaratıcısı Allah’ın 

(c.c) emirlerini kanunsuz, hukuksuz ve zalimce verilen 

bütün emirlerin üstünde tutan necip milletimize ve 

kolluk kuvvetlerimize Allah’tan yardım diliyoruz.

15 TEMMUZ BASIN BİLDİRİSİ
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ISLAM’A BAKIŞ DERSLERI

Genç hanımlarımıza bilinçli bir İslami bakış açısı 

kazandırarak, Müslüman hanım olmanın değerlerini 

bilen ve öyle yaşayan nesiller için İslam’a Bakış Dersleri 

düzenlenmektedir. 

Gelecek nesilleri yetiştirecek olan bayanların dini 

bilince sahip ve okuyan hanımlar olması önem arz 

etmektedir. Tüm illerde her hafta düzenlenen dersler, 

Ensar Vakfı Yayınları’nın “Ailemizle 52 Ders” seri 

kitaplarından yapılmaktadır. 

FILMHANE

Sinemanın yetişme çağındaki gençlerimizi ne kadar 

etkilediği göz önünde bulundurularak, hazırlanan bu 

çalışmayla gençlerin kişisel gelişimini destekleyecek, 

sanatsal değeri yüksek filmler izletilerek, başarılı 

yönetmenler tanıtılmaktadır.

Vakfımızda gençlerin ilgisini çekecek olan bu 

çalışmayla onların bilinçli izleyici olmasını sağlayarak, 

giderek güçlenen ülkemiz sinemasıyla ilgili gelişmeleri 

takip etmek, paylaşmak ve soysa-kültürel gelişimlerine 

bu noktada ivme katılmaktadır. Film izlendikten sonra 

değinilen insani sorunlar üzerine kısa bir değerlendirme 

yapılmaktadır.  

DEMLI MUHABBET

Hanımlarla güncel konular 

üzerine çay eşliğinde yapılan 

gündem değerlendirme 

çalışmasıdır.

Çay servisiyle başlayan 

bu çalışmamızda yerel ve 

uluslararası gündemden 

konular ele alınıp, yaşanan olaylara duyarlı bir 

bakış açısıyla yaklaşarak, olayları farklı açılardan 

değerlendirme imkânı bulunmaktadır. 15 günde veya 

ayda bir düzenlenen bu çalışmayla hanımlarımız 

güncel konular hakkında fikir sahibi olarak, eleştirel 

düşünme yeteneğini arttırmaktadır. Her hafta bir kişinin 

hazırlanarak sunum yaptığı çalışmayla, katılımcıların 

hitabet yeteneği de gelişmektedir. 

CAMIDE 1 VAKIT

‘Camide 1 vakit’ ile caminin sadece namazgâh değil 

aynı zamanda ilmi faaliyetlerin de yürütüldüğü bir 

medrese görevi olduğu hatırlatılmak istenmiştir.

Ayda bir düzenlenen etkinlikte, hadis kitabı olarak 

Riyazu’s-Salihin ile meal olarak da Türkiye Diyanet Vakfı 

meali temel kaynak eser olarak işlenmektedir. Cemaatle 

kılınan namazın ardından hadis ve meal okumaları 

yapılmaktadır. Böylelikle caminin birleştirici rolünü 

hanımlar da hissetmekte caminin kullanım alanları 

içerisinde namazla birlikte ilim öğrenme ve öğretme 

yönü yeniden canlanmaktadır. Sohbet, müftülükten 

gelen bir hanım hoca eşliğinde yapılmaktadır.

OKUY’ANLAR

Kadın Aile Koordinatörlüğümüz Okuy’anlar projesiyle 

bayanlarımıza kitap okuma alışkanlığı kazandırmak 

amacıyla düzenlediği çalışmayla, sadece kitabı 

okumak değil anlamak ve tahlil etmek de amaçlanıyor.

Bu çalışma sayesinde, sosyalleşme ihtiyacı olan 

gençlerimizin muhtemel tehlikelerden uzak tutularak, 

boş vakitlerini değerlendirmesi; bedensel, ruhsal ve 

toplumsal yönden gelişmiş, başarılı, karakterli, milli 

ve manevi değerlerinin bilincinde, ahlaki değerlerle 

donatılmış, eğitim ve kültür seviyesi yüksek, aile bağları 

güçlü, sosyal, entelektüel bireyler olarak yetişmelerine, 

eleştirel düşünmelerine katkıda bulunulmaktadır.

Genel Merkez Eğitim Koordinatörlüğü tarafından 

belirlenen kitaplar okunarak, her ay düzenlenen 

toplantılarda bir moderatör eşliğinde kitap tahlili yapılır. 

Katılımcılara düzenli kitap okuma alışkanlığı sayesinde 

kendini iyi ifade edebilme, düşündüklerini fiiliyata 

dökebilme yeteneği kazandırmak amaçlanmaktadır.

ÖNCÜ HANIMLAR BIYOGRAFI 
OKUMALARI

Tarihimizde yer etmiş, sivil toplum kuruluşlarından 

siyasete, sanat ve spor camiasına kadar çeşitli alanlarda 

başarılar göstermiş, çığır açmış ve bu alanlarda ‘öncü’ 

olmuş hanımların biyografileri değerlendirilmektedir.

Her ay belirlenen bir öncü hanımın biyografisi sunum 

eşliğinde ele alınarak, bahsedilen kişinin birebir 

tecrübe aktarımı yapılmaktadır. Hayat deneyimlerinin 

paylaşıldığı çalışma, bir nevi okuma grubu olarak işlev 

görmektedir.

KOORDİNATÖRLÜĞÜ
KADIN ve
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“Ne ölçüde hem dindar hem de modern olabiliriz?”

“Burkaların, peçelerin arkasında tasvir edilen Müslüman 

kadın tipi ne kadar gerçeği yansıtıyor?”

“Bu konudaki önyargılar ne kadar doğru?”

“Coğrafi ve kültürel farklar bu kadınların hayatına, dinî 

yorumlarına nasıl yansımış?”

“Nasıl bir kadın özgürlüğü modelini benimsiyorlar?”

Hepimiz Bir'İZ projesi; en başta kardeşlik ilkesinden 

yola çıkarak, toplumun, kültürün, tarihin ve bunlar gibi 

birçok etkenin getirdiği farklılıkları anlamak, ümmet 

coğrafyamızdaki kadın profilini tanımak ve tanıtmak 

adına geliştirilmiştir.

Gazeteci Yazar Ayşe Böhürler’in Duvarların Arkasında 

isimli kitap ve belgesel çalışmasından hareketle, 

Müslüman coğrafyasından her ay bir ülkedeki kadın 

araştırmasına değinilen çalışmayla Müslüman kadının 

yaşamına ışık tutuluyor. 13 ülkenin ele alındığı 

çalışmada, bu coğrafyalardaki yaşayış biçimlerini, nasıl 

bir aile ve toplum modeline sahip oldukları, bu toplum 

içinde nasıl bir yere sahip oldukları, rolleri, siyasi ve 

hukuki hakları, medyalarında kadın figürünün nasıl ele 

alındığı üzerine detaylı bir araştırma yapılmaktadır.

Günümüz Müslüman kadını üzerine yapılmış 

detaylı araştırma bulunmuyor. 

Günümüzde Müslüman Kadın imajının oldukça katı ve 

dar bir paradigma içinde yanlış algılar ve doğruluğa 

dayanmayan anlatılarla bilinmesi, kadınlarla ilgili 

çalışmalar yapacak kurum ve kuruluşların yeterli 

fizibilite çalışması yapamaması bu çalışmayı gerekli 

kılmıştır.

Vakfımızca her ay, “Duvarların Arkasında” belgeselinden, 

o ay belirlenen ülkenin belgeseli tüm proje ekibiyle 

izlenir ve derin bir araştırmayla o ülke hakkında 

sunumlar yapılır. Sunumlarda; daha verimli bir çalışma 

elde edebilmek adına konular parçalara bölünerek; 

tarih, İslamiyet süreci, coğrafya, kimlik, kültür, dil, 

sömürge durumu, günümüzdeki hali, Müslüman 

yapısı ve son olarak kadın profili ele alınıyor. Etkinlikte 

ayrıca araştırma yapılan ülkeden bir konuk katılımcı, 

orada bulunmuş olan bir Türk vatandaşının sunumu 

ve o ülke hakkında çalışmaları olan bir araştırmacı 

akademisyenin sunumuyla etkinlik tamamlanır. 

Vakfımız Kadın Aile Koordinatörlüğü’nce devam eden 

çalışmada; Filistin, Sudan, Ürdün, Mısır, Suriye ve Tunus 

raporları yazılmıştır.

TÜGVA Kadın ve Aile Koordinatörlüğü; Camide 

Bir Vakit, Okuyanlar, Filmhane, Demli Muhabbet, 

İslam'a Bakış Dersleri, Gençlik ve Aile Söyleşileri gibi 

birçok program, faaliyet ve proje kapsamında suni 

gündemlerle meşgul olmak yerine, genç kadınların 

gündemlerini değiştirmek, ufuklarını genişletmek, 

duruşlarını bozmayarak sosyal hayata senkronize 

olmalarını sağlamayı hedeflemektedir. İnteraktif 

bir katılımı benimsediğimiz projelerimizde genç 

kadınların kendi öz değerlerinden kopmadan 

çevrelerine ve topluma faydalı bireyler olmalarını, 

kendileri yetişirken onlardan sonra gelenleri de 

yetiştirebilmelerini amaçlıyoruz. 

Dinî, siyasî, spor, sinema, güncel mevzular, aile, 

edebiyat ve daha birçok alanı da kapsayan projelerimiz 

yeni nesil gençliğin yetişmesine yardımcı olacak 

nitelikte, genç kadınların sosyal, kültürel ve manevi 

yönden gelişmelerini sağlayacak çalışmalardır. 

HEPİMİZ BİR’İZ

Müslüman kadın neyi/neleri niçin öğrenmeli, modern 

çağ karşısındaki duruşu nasıl olmalı her Müslüman 

kadın için farz olan bilgiler nelerdir, Müslüman 

kadınların öğrenme ve kendilerini tam donanımlı 

yetiştirme metotları nelerdir, Müslüman bir kadın 

ülkesinin geleceğine nasıl katkıda bulunabilir, aile 

ve toplum içindeki rolü nedir, nasıl olmalıdır gibi 

birçok soru günümüzde cevaplarını aramakta ve 

bulunan cevapların içtimaı hayatta aksiyona nasıl 

geçirilebileceği mevzusu zihinlerde mühim bir yer 

işgal etmektedir.

Kadın ve Aile Koordinatörümüz
Rabiya KAZAK

KADIN ve AİLE KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Ümmet coğrafyamızda yaşayan kadınlarımızı

anlamak ve tanımak adına;
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“EKSİK ÖLÇÜP 
TARTANLARIN 
VAY HALİNE”

Ticari hayatımız için etik bir 

çalışma başlatılarak, ‘Ölçü 

ve Tartıda Hile’ konusu 

işlenerek, bölge esnaflarına 

konuyla ilgili afiş dağıtılarak, 

bunu vurgulamak ve 

herkese hatırlatmak adına 

işletmelerden asmaları 

istendi.

Eksik ölçüp tartanların vay haline, Ki onlar, insanlardan ölçerek aldıklarında noksansız alırlar. 

Kendileri onlara ölçtüklerinde veya tarttıklarında eksiltirler. Yoksa onlar, diriltileceklerini sanmıyor mu?

ÜNIVERSITE ÖĞRENCILERI AKSIYON 

AKADEMISI’NDE BULUŞTU 

Aksiyon Akademi, ümmetin sorunlarını çözme 

hususunda rol almak isteyen ve bu çerçevede kendini 

din, tarih, kültür ve siyaset başlıkları altında belirlenen 

temel konularda geliştirmek isteyen katılımcılara 

yönelik, doğa ortamında tertip edilen seminer, ders, 

kitap okuma ve stres atmaya yönelik sosyal aktivite 

programlarının bütünüdür. 

Bu yaz yine tertip edilen Aksiyon Akademi’ye 

üniversite öğrencileri yoğun ilgi gösterdi. Din, tarih, 

teşkilat ve fikriyat gibi disiplinler arası eğitimlerle 

programlanan akademiye, mülakatlarda başarılı 

olan sınırlı kontenjanda üniversite öğrencisi katıldı. 

Birbirinden değerli konukların destek verdiği 

akademiye Başkanımız İsmail Emanet, Nurettin Yıldız, 

İhsan Şenocak, Bilal Erdoğan, Yusuf Kaplan, Prof. Dr. 

Recep Şentürk, Dr. Ahmet Yiğitalp, Selim Seyhan, 

Mustafa Şen, İhsan Aktaş, Selim Cerrah, Salih Eğridere 

ve Osman Nuri Kabaktepe gibi başlıca isimler katıldı.

Akademi süresince maneviyat odaklı verilen eğitimlerin 

yanında yeni dostlukların kurulduğu kamptan, 

katılımcılar hoş anılarla ayrıldı. Çeşitli mecralardan 

gelen yoğun talep doğrultusunda gelecek yıl yaz 

mevsiminde ve kış mevsiminde birden fazla Aksiyon 

Akademisi'nin yapılması planlanıyor. 

KİMSENİN TRİBÜNDEN SEYRETMEYE
HAKKI YOK

TÜGVA ailesi olarak, gençlerimize yol gösterip, 

onlarla hemhal olacak, donanımlı, iyi ahlaklı, yol 

gösterici, ufuk açıcı eğitmenlere de ihtiyacımız var. 

Bunun için biz de 'Kimsenin Tribünden Seyretmeye 

Hakkı Yok' diyerek, Aksiyon Akademi'yi kurduk.

Aksiyon Akademisi, ümmetimizin sorunlarını çözme 

hususunda rol almak isteyen ve bu çerçevede kendini 

din, tarih, kültür, siyaset başlıkları altında belirlenen 

temel konularda geliştirmek isteyen katılımcılara 

yönelik,  doğa ortamında tertip edilen seminer, ders, 

kitap okuma ve stres atmaya yönelik sosyal aktivite 

programlarının bütünüdür.

Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği din, tarih, teşkilat ve 

fikriyat gibi disiplinler arası eğitimlerle programlanan 

akademiye, mülakatlardan başarılı olan sınırlı bir 

kontenjanda üniversite öğrencisi katıldı. Akademi 

süresince maneviyat odaklı verilen eğitimlerin 

yanında yeni dostlukların kurulduğu kamptan, 

katılımcılar hoş anılarla ayrıldı. Kampta söylenen 

marşlar ile şuur artmış, sportif aktivitelerle kamp 

keyifli bir hal almıştır. Yoğun bir katılımla gerçekleşen 

programımız sonucunda gençlerimiz de ümmetin 

sorunlarını çözmeye dönük bilincin ve iştiyakın arttığı 

gözlemlenmiştir. Yoğun talep doğrultusunda gelecek 

yıl yaz mevsiminde ve kış mevsiminde birden fazla 

Aksiyon Akademisi’nin  yapılması planlanıyor.

Yükseköğrenim Koordinatörümüz:
Suat KIR

YÜKSEKÖĞRENİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Helal olsun, çalışan gençlik!

Gayemiz; "Çalışmak ibadettir" anlayışına sahip 

olan ve çalışma hayatını bir ibadet gibi görüp 

helale harama dikkat eden, işçinin hakkını 

teri kurumadan teslim eden işveren, amirine 

işverenine karşı sorumluluklarını bilen işçi, 

aşına haram katma korkusuyla işinin hakkını 

veren ve nesillere bu şekilde örnek olacak bir 

"Çalışan Gençlik" yetiştirmektir.

Yıllardır bu topraklarda atalarımız Ahilik 

geleneğiyle iş ahlakı ve çırak usta ilişkisini 

hassas ve islami temeller üzerine inşa etmiştir. 

Bu şekilde toplumda düzeni, birlikteliği 

ve en önemlisi helal kazanmayı hayatın 

değişmez parçası haline getirmişlerdir. Bizler 

de bugün aynı gayeyle çalışan gençlerimize 

çalışma hayatımızda helal kazancımıza halel 

getirtecek şeylerden kaçınmayı ve ne olursa 

olsun helalinden olsun ilkesini gençlerimize 

yerleştirmek üzere çalışmalar yapmaktayız. 

Seminerler ve okuma programlarıyla çalışan 

gençlerimize günümüz şartlarında haram 

lokmadan kaçınmak adına neler yapması 

gerektiğini anlatmaya çalışıyoruz.

Biz diyoruz ki çalışma hayatının neresinde yer 

alırsan al, çırak ol usta ol, işçi ol işveren ol, amir 

ol veya memur ol helal kazanmayı hayatının 

vazgeçilmezi haline getirdiysen çalışan genç, 

sana helal olsun.

Çalışan Gençlik Koordinatörümüz
Nurullah ER
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ORTAOKUL KITAP OKUMA 
MÜFREDATI

Ağaç Okul - Cahit Zarifoğlu
Afganistan olayı sessiz kalınacak bir 

olay değil. Fakat bu biraz da mizaç 

işidir diyebilirim. Bir heyecan işi. Bir 

şairin binlerce kilometre uzaktan bir 

heyecanı duyması ise oldukça kolay. 

Ben ilgilendim, onda enteresan 

dinamikler yakaladım, zaman zaman 

şiirleştirdim.

İlk Namaz - Ömer Seyfettin
Anlatıcı-yazar, soğuk bir kış günü, 

sabah namazını kılmak için sıcak 

yatağından kalkar. Daha fecr-i 

sadık uyanmamıştır. Deniz, evler, 

her şey uykudadır. Yazar, evinin 

penceresinden dışardaki manzaraya 

gözlerini dikmiş, düşünürken; 15 

sene evvel kıldığı ilk sabah namazını 

hatırlar.

LISE KITAP OKUMA 
MÜFREDATI

Saatleri Ayarlama Enstitüsü - Ahmet 
Hamdi Tanpınar
“İş insanı temizliyor, güzelleştiriyor, 

kendisi yapıyor, etrafıyla arasında bir 

yığın münasebet kuruyordu. Fakat iş 

aynı zamanda insanı zaptediyordu. 

Ne kadar abes ve mânasız olursa 

olsun bir işin mesuliyetini alan ve 

benimseyen adam, ister istemez 

onun dairesinden çıkmıyor, onun mahpusu oluyordu. 

İnsan kaderinin ve tarihin büyük sırrı burada idi.”

Yusuf’un 3 Gömleği - Abdullah Yıldız
Hz. Yusuf'un (a.s) güzelliklerle dolu 

kıssasını, bugünün dünyasında 

yaşayan müminler olarak günümüze 

taşımaya gayret ettik. Bunu da Yusuf 

Aleyhisselam'ın hayatının 3 önemli 

aşamasına işaret eden simgesel 3 

gömlek ekseninde çerçevesinde 

değerlendireceğiz.

ÜNIVERSITE KITAP OKUMA 
MÜFREDATI

Amak-ı Hayal Filibeli - Ahmet Hilmi
Ahmed Hilmi Bey'in bütün bir 

kitapta vermeye çalıştığı ders şu 

metinde gizli: "Ey avare yolcu! Yürü! 

Bu geçici âlemin zevkleri seni Allah'a 

kavuşmaktan alıkoymasın. Bu eşsiz 

manzaraların, bu güzelliklerin hepsi 

yalnızca bir rüya ve hayaldir. Ey 

zavallı ziyaretçi! Yürü! Durma, yürü! 

Yürü, kendi aslına kavuş. Kemalin dereceleri bunlardır. 

Geçici süs ve gösterişi terk edip, yürü ki Allah'a kavuşma 

kadehinden içesin. Yürü ki, yokluk meydanında Allah'ın 

kudretini ve sırrını göresin."

Müslüman Şahsiyeti - 
Prof. Dr. M. Ali Haşimi
insanlarla sevgi ve saygıya dayalı 

ilişkiler kuran bir şahsiyete sahip 

olması için gerekli hususları, Kur’ân 

ve sünnetten hareket ederek açık ve 

yalın bir şekilde sunmaktadır.

KITAP
ÖNERILERIMIZ

EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

EĞİTİM MÜFREDATI

“Nasıl bir insan istiyoruz?” sorusuna biz Türkiye Gençlik 

Vakfı olarak; nefsini ve Yaratanını bilen, yaşamın 

tüm alanlarında Efendimiz’i (SAV) referans alan, hak 

ve batılı ayırt edebilen, doğu ve batı düşüncesini 

harmanlayabilen, her türlü sorumluluğunun farkında 

olan, çağı takip edebilen ve gelecek tasavvuruna 

sahip olan, özgüveni yüksek ve eleştirel bakış 

açısına sahip, adaletin, merhametin, özgürlüğün, 

ahlakın, birliğin peşinde koşan, hikmetin ve hakikatin 

peşini bırakmayan bir gençlik istiyoruz diye cevap 

veriyoruz. Bundan dolayı, hitap edilen her bir ferdin 

bu dava şuurunu kazanması için özgün bir eğitim 

programı uygulamamız elzemdir. Bu gaye ile vakfımız 

bünyesinde ortaokul, lise ve üniversite olmak üzere 

3 ana eğitim dönemine yönelik eğitim müfredatları 

hazırlanmıştır. Her dönem için sohbet, kitap okuma 

ve Kur’an-ı Kerim müfredatları belirlenmiştir. Her 

bir gencimizin ortalama 100 sohbet dinleyeceği, 

80 kitap okuyacağı ve hatasız bir şekilde düzenli 

Kur’an-ı Kerim okuyup ezberleyeceği çok geniş bir 

kitleye hitap edecek bir program düzenlenmiştir. 

Düzenli takibin esas alındığı müfredatımız, kur kur 

ayrılmış ve her bir kur bir dönemde bitirilmek üzere 

ayarlanmıştır. Bu sayede öğrencilerimiz her bir 

eğitim döneminde bir kur bitirerek okulları ile birlikte 

kur programlarını da bitirmiş olacaklardır. Eğitimlerini 

bitiren her bir gencimiz, “Nasıl bir insan istiyoruz?” 

sorusuna en güzel cevabı verecek ve toplumumuz 

ihya olacaktır.

Eğtim Koordinatörümüz
Faruk DURUŞ
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ROBOTIK EĞITIMI

Ortaokul ve lise çağındaki öğrencilere ücretsiz olarak, T3 TÜGVA 

Teknoloji Takımı ile Robotik eğitimimiz devam ediyor.

Mekanik eğitimi sayesinde öğrenciler, temel fen bilimlerinin mantığını 

uygulamalı olarak öğrenmiş olup, bilgilerini birebir uygulama imkânı 

bularak, okul derslerindeki başarı oranını yükselmiş oluyor. Başakşehir 

Living Lab ve Türkiye Gençlik Vakfı İstanbul Temsilciliğimizin işbirliğiyle 

düzenlenen program, Başakşehir İnovasyon ve Teknoloji Merkezi’nde 

gerçekleşmekte olup, 4 sınıfta toplam 96 öğrenci eğitim almaktadır. 32 

hafta sürecek olan robotik eğitimi hafta sonları devam etmektedir.

Geleceğin mühendisleri burada yetişiyor

Öğrencilerimiz, bu eğitimle temel fen bilimlerinin mantığını kavrama, 

hayal gücü ve yaratıcı zekayı kullanma, odaklanma seviyelerini 

maksimum seviyeye çıkarma, denemek ve yanılmaktan korkmama, 

sosyal yaşam becerilerini en üst seviyeye çıkarma, kendini ifade etme 

yetenekleri, takım çalışması, zaman yönetimi, süreç ve sonuç odaklı 

düşünme, pratik düşünebilme, konsantrasyon, sistematik düşünme ve 

davranma, analitik düşünebilme, yönergeleri doğru takip edebilme gibi 

pek çok becerilerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır. Gençler, ayrıca 

yazılım eğitimi sayesinde bilgisayar programlama dillerinden bir veya 

birkaçını öğrenir ve kolaylıkla uygular.

Robotik Eğitim Programında başarılı öğrenciler TÜGVA Teknoloji 

Takımı’ndaki yerini alacak, yurt içi ve yurtdışında yapılan birçok 

etkinliklere katılma hakkı kazanacaktır.
Öğrenciler, elektroniğin sihirli dünyasına yolculuk yaparak, 

komponentler, kablolar, lehimler, ışıklar, robotlar ve pek çok bilimsel 

araç gereçle yaşayarak öğrenecek.
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Üniversite öğrencilerimize stresi başarı 

yolunda kullanabilmeleri, gençlik 

dinamizmlerini sportif aktivitelere 

yönlendirmeleri, okumaya hak kazandıkları 

şehre adaptasyonlarını sağlamaları ve 

entelektüel birey olup, sosyal projelerde 

onları görevlendirerek, sorumluluk sahibi 

bireyler olmaları çaba gösteriyoruz.

Öğrencilerimize Hangi 
Konularda Destek Oluyoruz?

Bireysel potansiyeli harekete geçirme 

yaklaşımıyla; iletişim teknikleri, öğrencilik 

hayatını eğlenceye dönüştürme etkinlikleri, 

çatışma çözme becerileri, kişisel algı 

(imaj) yönetimi, duygusal zekâ becerileri, 

stresle başa çıkma ve stresi başarı yolunda 

kullanma gibi yöntemler ve beceriler 

sunan eğitimler ile öğrencilerimizin hayat 

karşısında üretkenliğinin ve dayanıklılığının 

arttırılması adına programlar düzenliyoruz.

Üniversitelilerin dinamizmini sportif 

etkinliklere yönlendirerek, gençlerin fiziksel 

ve zihinsel gelişimine katkı sağlamayı 

planlıyoruz. Sportif turnuvalar, akıl oyunları, 

bilinçlendirici faaliyetler, periyodik paket 

programlar ve kapsamlı spor kulüpleri ile 

gençlerin yaşam kalitelerini arttırmaları 

yolunda destekliyoruz.

Üniversitelilerin okumaya hak kazandıkları 

illere rahat ve hızlı bir şekilde adaptasyonlarını 

gerçekleştirmeleri için çeşitli programlar 

düzenliyoruz.

Sanatsal yetilerini ve düşünsel bakış açılarını 

geliştirerek, alanında donanımlı, sanatçı 

kişiliği gelişmiş, öz güveni ve kültür seviyesi 

yüksek bireyler olmalarını destekleyecek 

programları planlıyoruz.

Üniversitelilerin gönüllülük bilincini 

arttıracak çalışmalarla insanlığın yararına 

sosyal planlar ve projeler tasarlamayı ve 

uygulamaya koymayı sağlıyoruz.

Ulusal ve uluslararası alanlardaki mesleki 

gelişmeleri, eğitim yöntemleri ve 

teknolojilerini izleyerek ve bu gelişmelere 

uygun eğitim programları hazırlayarak, 

üniversitelilerin bilgi kapasitelerini 

arttıracak ve onların kendi alanlarında 

uzmanlaşmalarını sağlayacak eğitimleri 

almalarını sağlıyoruz.

SENINLE

Erkek öğrencilerimizin sosyal ihtiyaçlarına uygun şekilde tasarlanmış yurtlarımız okuduğunuz şehirde!
Yurt başvurularınızı wwww.tugva.org'dan yapabilirsiniz.

TÜGVA YURTLARI

TAM SENLİK

YÜKSEKÖĞRENİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ
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TÜGVA, DÜNYA MÜSLÜMAN 

KADINLAR ZIRVESI’NE KATILDI

Teması “Müslüman Kadın - Pamuk gibi Yumuşak, Demir 

gibi Güçlü” olarak belirlenen Müslüman Kadınlar Zirvesi 

ve Fuarı’nda TÜGVA Kadın ve Aile Koordinatörümüz 

Rabia Kazak da bir sunum gerçekleştirdi. 

Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur da 23-25 Eylül 

2016 tarihinde bu yıl ikincisi düzenlenen zirveyle 

kadınların inisiyatif kazanması ve güçlenmesi adına 

dünyada öne çıkan Müslüman kadınları bir araya 

getirerek, deneyimlerini ve fikirlerini paylaşmaları için 

bir platform oluşturmak amaçlanıyor. Ana teması 

“Müslüman Kadın - Pamuk gibi Yumuşak, Demir gibi 

Güçlü” olarak belirlenen zirvede; kadın çerçevesinde 

Girişimcilik, Genç Müslüman Kadınlar; Geleceği 

Şekillendiren Güç, Genç Kadın Liderler, Kadınların 

Eğitimle Güçlendirilmesi, Barış Tesisinde Kadının Rolü, 

İnsanlığa Biçim Vermek, Modern Müslüman Kadın: 

Ayşe ve Külkedisi gibi alt temalarla çeşitli oturumlar 

yapıldı.

“Dünyada en genç nüfusa sahip din, 

Müslümanlık”

Dünyada faaliyet gösteren pek çok kadın girişimci, 

siyasetçi, aktivist ve sivil toplum kuruluşlarının 

katılarak, konuşma yaptığı zirvede, TÜGVA Kadın ve 

Aile Koordinatörümüz Rabia Kazak da bir sunum yaptı. 

Dünyada dinlere göre yaş ortalamasına bakıldığında, 

en genç nüfusa sahip dinin Müslümanlık, dinlere göre 

doğum oranlarına bakıldığında yine Müslümanlık’ın ön 

sırada yer aldığını ifade ederek, “TÜGVA’da da hanımlık 

vasıflarına uygun, aileyi destekleyen faaliyetlere 

yer veriliyor. Bayanların yaşlarına göre faaliyetlerini 

düzenliyoruz. 10-14 yaş arası değerler eğitimi ve ders 

destekleri, 14-18 yaş kültürel sanatsal etkinlikler, 18-24 

yaş arası network ağlarını ve kariyer geliştirme, 24-

35 yaş arasınaysa daha çok aileyi ve çalışma hayatını 

destekleyen çalışmalar düzenliyoruz” şeklinde 

konuştu.

Kadınların deneyimlerini ve fikirlerini paylaşmasını 

hedefleyen etkinlik, kadın merkezli çalışmalar yapan 

sivil toplum oluşumlarının birbirleriyle etkileşiminin 

geliştirilmesi ve Müslüman kadınların yaşadığı 

toplumun yanı sıra, insanlığa örnek olması yönündeki 

çalışmaları artırmayı da amaçlıyor. Özelikle resmî dini 

İslam olan Malezya’daki kadınlar başta olmak üzere 

rol model olarak Müslüman kadınların yetkinliğini 

artırmadaki ihtiyaçlar noktasında zirve çok büyük 

önem taşıyor.

HABERTÜRKİYENİN DÖRT BİR YANINDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ FAALİYETLER

GENÇLIĞIMIZ HALEP'E

GÖZ YUMMADI

Gönüllülerimizden oluşan öğrenciler, ülke çapında 

38 üniversitede basın açıklaması yaparak ve sosyal 

medyada da “HalepİçinAyağaKalk, RiseUpForAleppo” 

hashtagleriyle Halep’teki sivil katliamına sessiz 

kalmayacaklarını duyurdu. 

Üniversite teşkilatımız okullarının önünden 

okudukları bildiri ve sosyal medyadan Suriye’deki 

bu olumsuz gidişe seyirci kalmayacaklarını gösterdi. 

HalepİçinAyağaKalk, RiseUpForAleppo” hashtagleriyle 

başlayan sosyal medya çalışması büyük ilgi gördü. 

Vakıf üyelerimizin eş zamanlı olarak düzenledikleri 

bildiri metinlerini, kampüs önlerinde TÜGVA gençlik 

temsilcileri okudu.

Bildiri de savunmasız insanların hedef alındığı son 

yapılan saldırılarla 500’ü aşkın sivilin katledildiği 

Halep’te Birleşmiş Milletler ile ilgili olarak, “Kendini dünya 

güvenliğinin ve barışının teminatı olarak gören, aynı 

zamanda dünyanın en büyük silah üreticisi olan BM 

Güvenlik Konseyi’ni dünyadaki bütün bu düzensizliğin 

müsebbibi olarak görüyoruz. Müslümanlar hunharca 

katledildiğinde sessiz kalan, güçlünün haklı olduğu bir 

uluslararası hukuk sistemini ve onun ikiyüzlü araçlarını 

reddediyoruz” denildi.

Bir Müslüman olarak masum insanların ölümlerini ırk, 

din ve mezhep ayrımı gütmeden eşit görüldüğünün 

altı çizilen açıklamada, “Ölümlerin mukayesesi 

yapılmaz; ancak dünyanın bir ucundaki Amerika’da 

öldürülen 5 kişiyle savunmasız halde bombardıman 

altında katledilen, çoğu çocuk ve kadın 500 kişinin 

ölümünün dünya kamuoyunda edindikleri yer 

hepimizin malumudur. Gösterdiğimiz bu hassasiyeti 

diğer milletlerden de insanlık namına beklemekteyiz” 

şeklinde kaydedildi.

“BEN IMAMHATIPLIYIM KISA FILM 

YARIŞMASI” SONUÇLANDI

Liseler arası “Ben İmam Hatipliyim” kısa film 

yarışmasında dereceye girenler ödüllerini aldı.

Kayseri İl Temsilciliğimiz il genelinde lise ve dengi 

okullar arasında düzenlediği “Ben İmam Hatipliyim” 

kısa film yarışması sonuçlandı. Yarışmanın sonuçları 

Mimar Sinan Parkı’nda Milli Eğitim Bakanlığı’nın 

düzenlediği Kariyer Günleri Programı’nda açıklandı. 

Sırasıyla dereceye giren okullar ile kısa filmlerin 

isimleri şu şekilde; Mustafa Koyuncu Anadolu İmam 

Hatip Lisesi “İmam Hatipliler Kimdir”, Kayseri Kız AİHL 

“Şeytan” ve Keykubat AİHL de “Başörtüsü Zulmü”.

Yarışmada dereceye giren ilk 3 filme 3500 TL, 2500 TL 

ve 1500 TL para ödülleri ve ayrıca tüm yarışmacılara 

katılım belgesi verildi. Yarışma finali TV Kayseri’de 

naklen yayınlandı. Final programında konuşan 

MEDYANET Grup Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve 

Genel Müdürü Ömer Faruk Hamurcu, Yeşilçam 

filmlerinde milletin değerleriyle alay eden yapımlara 

karşı İmam Hatipli gençlerin hazırlamış olduğu filmleri 

başarılı bulduğunu ifade ederek, ekipleri gruplarını 

bozmadan, uzun metrajlı film çekimine de teşvik etti.
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Kurban, Allah’a teslimiyetin, sadakatin ve kulluğa zirvenin en güzel örneğidir. 

Kurban Bayramı’nın kutlu mesajıyla yurdumuza ve hanelerimize neşe, barış 

ve huzura davetin tam merkezindeyiz. Bu güzel davete TÜGVA yurtlarına 

kurbanlarını bağışlayarak icabet eden tüm bağışçılarımıza, öğrencilerimiz 

adına teşekkür ediyoruz.

Hayırseverlerimizin bağışları ve vekâletleri doğrultusunda bu yıl da Kurban 

Bayramı’nın ikinci ve üçüncü günü vakfımızın personeli kontrolünde 

kesimler gerçekleşti. Kurbanlıklarımız Balıkesir yöresindeki özel bir çiftlikte 

muhafaza edilip, yine buradaki entegre tesiste profesyonel ekipler tarafından 

kesimi gerçekleştirildi. Kurban etleri, Türkiye’nin dört bir yanındaki onlarca 

yurdumuzun yemek ihtiyacının karşılanması için değerlendirilmek üzere 

soğutuculu araçlarla öğrenci yurtlarına sevk edildi.

Yurtlarımızdaki yemek imkânına destek olarak, onların eğitim hayatlarına katkı 

sağlayan bağışçılarımıza bir kere daha teşekkür ediyoruz.

KURBAN
ALLAH'A (C.C.)

TESLIMIYETTIR.

HAYIRSEVERLERİMİZİN KURBAN BAĞIŞLARI

YURTLARIMIZA ULAŞTI

3 YETİM BIRAKTI BİZE
VE ADIYLA YAŞAYACAK

BİR YETİMHANE

Hain darbe girişimi sırasında şehit olan Halil Kantarcı adına Sri Lanka'da inşa edilecek 

yetimhanenin temeli, 10 sivil toplum kuruluşu ve bağışçıların sayesinde Kurban 

Bayramı’nda bölgeye yardım götüren Sadakataşı Derneği tarafından atıldı.

FETÖ'ye mensup teröristler tarafından 15 Temmuz gecesi Çengelköy'de şehit 

edilen Halil Kantarcı'nın ismi, Sri Lanka'da yaşayacak. Şehit edilmeden kısa süre 

önce arkadaşlarıyla yetimhane yaptırma fikrini paylaşan Halil Kantarcı’nın 

hayalini arkadaşları gerçekleştirecek. Projeye vakfımızın yanısıra; Sadakataşı 

Derneği, Uluslararası Genç Derneği, Genç İHH, Genç Memur-Sen, Genç MÜSİAD, 

Genç Önder, Mekteb-i Suffa, Misafir Derneği, Sabah Namazı Devrimi destek veriyor. 

Ayrıca pekçok hayırseverin de katkısı bekleniyor. 

Bölgede, ekonomik sorunlar nedeniyle yetimhane açılamaması ve dini eğitimlerin 

verilememesi başlıca sorunlar arasında. Ağırlıklı olarak Müslümanların yaşadığı Sri 

Lanka'nın Watadeniya bölgesinde yapılacak yetimhanede 40 çocuk barınacak.

Halil
KANTARCI



66 67TÜGVA FAALİYET BÜLTENİ | EKİM 2016

TAM BURS
Yiyecek, sağlık, eğitim ve
temel ihtiyaçlarına destek ol.

200AY
L

IK

YARIM BURS
Yiyecek, sağlık ve eğitim 
ihtiyaçlarına destek ol.

100AY
L

IK

ÇEYREK BURS
Yiyecek ve sağlık 
ihtiyaçlarına destek ol.

50AY
L

IK

YARI ÇEYREK BURS
Yiyecek ihtiyacına
destek ol.

25AY
LI
K

İşte onlar, iyiliklere koşuşurlar 
ve iyilik için yarışırlar.

Mü’minun, 23/61

1

2

Biz kendimizi bildiğimizden beri okuyoruz.

Gençlerimize burs bağışında
bulunalım dedik. Ve sizlerin de
hayrına vesile olmak istedik.

Bu proje işte tam olarak 
bu yüzden hazırlandı.

Ve bir gün bu gibi ayetlere denk geldik,
neler yapabiliriz diye düşünmeye başlayınca...

4
Üniversite eğitimi gören, maddi imkanı sınırlı olan 
gençlerimize farklı burs bağışı seçeneklerimiz ile 
destek olabilirsiniz.

571

3

O KU!

MEDYA İLETİŞİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ



BELKİ DE YARIN

Yeni Nesil Gençlik Vakfı sloganı ile çıktığımız bu yolda, yeniliklerin her zaman 

vakfımız adına hayırlı sonuçlar doğuracağına inandık. Bu yüzden vakfımızın 

görünen yüzünü teşkil eden kurumsal kimliğimizde yeniliğe gittik. TÜGVA’nın 

varoluş sebebinden ve değerlerimizden ilham alınarak hazırlanan yeni 

kurumsal kimliğimizin vakfımız için hayırlı olmasını dilerim.

Ismail Emanet

TÜGVA Genel Başkanı



Ben öyle sadece bir genç değilim, bazen bir kişi, üç veya dört; 

belki de sayılardan daha fazla olan bir hareketim. Evet, doğru 

okudun. Hareket olduğumu iddia ediyorum. Çünkü dünya 

güneşin etrafında dönerken, hatta tüm evren durmadan 

hareket içindeyken; ben de bir hareket olmak zorunda kaldım. 

Bu bir zaruriyet olmadı hiçbir zaman. Seher vaktinde ağaçların 

arasından süzülen gün ışığının her sabah farklı yansımalarını 

görürken anladım. Denemelisin, bize bahşedilmiş en kıymetli 

vakitler gün doğmadan önceki zamana karşılık gelir. Sana bir şey 

söyleceğim, ben insanları severim. Tabii bunu şimdi böyle pat 

diye söylememeliydim. İnsanları sevdiğimden beri bir hareket 

oldum. En çok gençler mi hareket olurmuş bu dünyada? Başka 

ideolojiler de işittim, çürümeye yüz tutmuş fikirlerin zihnimde 

nasıl ters yüz edildiğini bilemezsin. Bir gün vaktin olursa, gel 

anlatayım. Belki çay da içeriz, gelirsen muhakkak çay içeriz.

Çünkü anlatacaklarım sadece bu kadar değil.


