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Selamûn Aleyküm,

2017 yılının ilk ayında, bültenimizin 2. sayısı ile yeniden sizlerle birlikteyiz. İlk sayımıza 

nazaran daha çok heyecan içinde olduğumu söylemekten çekinmiyorum. Gerçi 

her geçen gün heyecanımızın külli olarak artması, bizi TÜGVA olarak yeni nesil bir 

hareketin içine sürükleyen özelliğimiz değil mi?

Bu sayımızda, beklentisiz bir anlayışla gönüllü olmanın, esasen çok kıymetli 

bir eylem olduğunu idrak etmemizi sağlayan gönüllülük dosyasına yer verdik. 

"TÜGVA'da gönüllülük ne demektir, nasıl gönüllü olunur?" adımlarının yanında; 

kalbimize dokunan bazı gönüllü çalışmaları da ilham kaynağı olması adına 

sizlerle paylaşıyoruz. Bizim bu güzel yolda hep birlikte sebat etmemizi sağlayan 

güç, gönüllülük ruhunu çalışmalarımızda yaşatıyor olmaktan geliyor. Vakfımızın 

şu kısacık geçmişine bakınca, hatıralarımızın merhamet ve iyilik odaklı samimi 

gayretlere dayandığını görmek mutluluk verici. Bu dünyada, hepimiz birer 

yolcuyuz. Bundan ötesini düşünmek mümkün değil. Bu yüzden çalışmalarımızın 

bereketi de yolculuğumuza biçtiğimiz değere göre şekilleniyor. TÜGVA gönüllüleri 

olarak, dünyaya ve Türkiye’ye güzel bir iz bırakmak istiyoruz. Bedeli ne olursa 

olsun, daima fedakârlık yapmaya hazırız.

Birlikte hayal etmekten, çalışmaktan, yorulmaktan 

vazgeçmeyeceğiz.

İşte bundan önce veya bundan sonra belki de bültenimizin bu sayısıyla sözümüzü 

yenileyelim. Gönüllüğümüz daim olsun.

İsmail EMANET

TÜGVA Genel Başkanı
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Hepinizin bildiği gibi sosyal medyada zaman çok 

hızlı akıyor.  Geçtiğimiz 3 ay boyunca TÜGVA 

adresimizde sizler tarafından en çok neler beğenildi, 

neleri konuştuk? Aklımızdan çıkaramadığımız iletiler 

hangileri? Gelin birlikte bakalım.

MEDYA İLETİŞİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ



9TÜGVA FAALİYET BÜLTENİ | OCAK 2017 9TÜGVA FAALİYET BÜLTENİ | OCAK 2017



HABERTÜRKİYENİN DÖRT BİR YANINDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ FAALİYETLER

10

BİLİNMEYEN MÜSLÜMAN 

COĞRAFYASI: BANSAMORO

TÜGVA Konya’nın da aralarında bulunduğu Konya'daki 

sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen 

panelde, Filipinler'de bağımsızlık mücadelesi veren 

ve nüfusu Müslümanlardan oluşan Bangsamoro 

Bölgesi’ndeki durum konuşuldu. Türkiye’de okuyan 

Bangsamorolu öğrenciler de ülkeleri hakkında 

sunum yaptı.

Türkiye’de öğrenim gören 70 civarındaki Morolu 

öğrencinin ve Konya gençlik kuruluşlarının ortak 

çalışması olarak, gençlik iletişimini geliştirmek ve de 

Dünya’da Müslümanların sorunlarına dikkat çekmek 

amacıyla bir panel düzenlendi.

Panele konuşmacı olarak, Moro İslami Kurtuluş 

Cephesi Lideri Hacı Murat İbrahim, AK Parti Genel 

Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, İHH Asya - Pasifik 

Sorumlusu Ömer Kesmen, Başbakanlık Müşaviri Doç. 

Dr. Kudret Bülbül katıldı.

Hacı Murat İbrahim, 40 yıl süren çatışmaların 

ardından hükümetle imzalanan barış anlaşmasına 

ilişkin hedeflerinin, 2017 yılının Temmuz ayına kadar 

Bangsamoro Temel Yasası'nın senatodan geçmesini 

sağlamak olduğunu bildirdi.

2003 yılında vefatına kadar Moro İslami Kurtuluş 

Cephesi’nin lideri olan Selamet Haşimi’nin 

önderliğinde devam eden hareketin lideri şuan Hacı 

Murat İbrahim. Bu hareketin öncülüğünde Filipinli 

Müslümanlar, yıllardan beri gasp edilen haklarını 

elde etmek ve de bölgede Müslüman kıyımına son 

verilmesi için mücadele veriyor.

TAŞLARIN DİLİNDEN KUDÜS

Tarihçi ve TV Programcısı Talha Uğurluel Konya’da 

verdiği ‘Taşların Dilinden Kudüs’ programında 

kalabalık dinleyici kitlesine Kudüs hakkında detaylı 

bilgi vererek, “Hazreti İsa gökyüzüne Kudüs’ten 

yükseldi, Peygamber Efendimiz’in Miraç’ı da Kudüs’te 

gerçekleşti. İmam-ı Gazali ile Muhyiddin İbn-i Arabi 

Hazretleri Kudüs’teki mescitte talebe okuttu” diyerek 

şehri yakından tanımamız için çok sebebimiz 

olduğunu kaydetti. 

Türkiye Gençlik Vakfı Konya ve Konya Büyükşehir 

Belediyesi’nce düzenlenen Şehir Konferansları 

kapsamında düzenlenen Taşların Dilinden Kudüs 

programına Tarihçi Talha Uğurluel katıldı. Kudüs’ün 

tarihini ve dinler açısından önemini anlatan 

Uğurluel, Kudüs konusunda düne göre daha bilinçli 

olunduğunu belirterek, “Dün Kudüs’ün haritada yerini 

gösteremiyorduk, bugün çok daha bilinçli bir şekilde 

bölgedeki yapıları tek tek sayabiliyoruz” dedi. 

Mescid-i Aksa’nın bulunduğu alanın yeryüzünün en 
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muhteşem kampüsü olduğunu kaydeden Uğurluel, 

kampüsün bugün aslına uygun kullanılmadığından 

bugün burayı görünce insanın kahrolduğunu 

dile getirdi. “Bir asırdır biz sahip çıkmadığımız için 

Filistinliler boş kalan yerlere ev yaparak, sahip çıkmaya 

çalışmışlar” diyen tarihçi, “Kudüs’e yılda 400 bin 

Rus turist gidiyor, Türkiye’den giden turist sayısıysa 

geçen sene 10 bini geçmedi. Herkesin gözü burada. 

Ülkemiz insanları da burayı daha yakından tanımalı” 

diye konuştu.

“Davut Yıldızı Değil, Süleyman Mührü”

İsrail devletinin bayrağındaki yıldız ile ilgili dikkat 

çekici bilgiler veren Uğurluel, Müslümanların bu 

yıldıza, ‘Süleyman Mührü’ dediğini, Yahudilerin ise 

Davut Yıldızı diye tanımladıklarını anlattı. Uğurluel, 

“Eyüp Sultan’ın türbesinde dahi bu mühürden vardır. 

Çünkü, bu mühür Hz. Süleyman Peygamberin 

parmağındaki yüzüğün üzerindeki semboldür. 

‘Mühür kimdeyse Süleyman odur’ diye bir söz 

vardır. Fatihin kaftanında bile bu sembol vardı. 

‘Rabbim, bizi depremden, felaketten helak eyle’ 

diye dua ederlerdi. Bu işaret aynı zamanda Kudüs 

şehrinin de sembolüdür. Bir ucu gökyüzünü, diğer 

ucu da yeryüzünü simgeliyor. Hazreti İsa, Kudüs’ten 

gökyüzüne yükseldi, Peygamber Efendimiz’in Miraç 

hadisesi de Kudüs’te gerçekleşti” şeklinde ifade etti. 

AİLE VE GENÇLİK EĞİTİMİ 

KONFERANSI SİİRT’TE 

GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Vakfımızın Siirt İl Temsilciliği, "Aile ve Gençlik Eğitimi" 

üzerine Yazar Halit Ertuğrul’un sunumuyla bir 

konferans düzenledi.

Gençlerin her yönden gelişimini desteklemeye 

devam eden vakfımız, ortaokul  ve lise öğrencilerine 

yönelik, 2 oturum şeklinde Siirt’te düzenlenen 

konferansta Yazar Halit Ertuğrul; aile, gençlik ve anne-

baba-çocuk ilişkisiyle ilgili önemli noktalar üzerinde 

durdu. Yazar Ertuğrul, ailenin önemi, gençlerle 

yaşanan iletişim sorunları gibi konulara değinirken, 

en büyük huzurun aile huzuru olduğunu söyledi. 

"En mutlu insanlar; umut olan, çare olan insanlardır" 

diyen Yazar, bunun psikolojide temel kural olduğunu 

belirtti.

Büyük bir ilgiyle dinlenen konferansın sonunda, 

izleyiciler Ertuğrul’a kitaplarını imzalattı.
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Medya sadece bir mesaj olmaktan çıktı. Etkisi, gücü 

ve yeni teknolojik modelleriyle birlikte geleceği 

değiştirmeye ve toplumların hareket alanlarını 

dönüştürmeye başladı. Bugün medya, “dünyanın 

kaderinin efendisi” rolünü üstleniyor. Hızlı üretimin 

ve tüketimin sonucu olarak, günden güne sınırsız bir 

erişimle, akıl almaz değişim ve gelişmelere öncülük 

ediyor.

Bu değişimin ve dönüşümün bir parçası olarak biz, 

insanları anladığımızda medyanın doğru bir şekilde 

etki bırakacağına inanıyoruz. #MİO ile daha büyük 

düşünebilen, iyilik odaklı ve toplum yararına etki 

uyandırma hayallerini taşıyan, ilkelerimiz çizgisinde 

medyanın içinde var olmayı kendine misyon edinmiş 

gençlerle birlikte bir yola çıkmaya karar verdik. 

Peki bize bu yolda hangi ilkeler eşlik edecek?

YENİLİKÇİ
Medya’da özgün 

arayışların peşinde ve 

yeniliklerin öncüsü 

olmak adına doyumsuz 

merak duygusu ile 

çalışma azmi taşımak.

KARARLI
Önüne çıkabilecek 

engellerin, gayretini 

azaltmayacağına 

inanarak başarılı olmayı 

hedeflediği bir işte 

iradeli olmak.

ÜRETKEN
Köklü değişimlere yol 

açmak için farklı bakış 

açılarını kullanarak, 

kreatif fikirler üretmek.

GÜVENİLİR
Doğru bir mesajın 

vaadine göre, şeffaf, 

gerçekçi ve adil bir 

anlayışla; medyanın 

hedef kitlesine güven 

veren çözümler 

sunmak.

12
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MEDYA İLETİŞİM UZMANI 

YETİŞTİRME PROGRAMI

Medya alanına, yetişmiş kalifiye eleman hazırlamak 

ve nitelikli iş gücü sağlamak adına gençlerin 3 ay 

teorik eğitim ve 9 ay medya kuruluşlarında, ajanslarda 

ve özel sektörde staj eğitimi aldıkları medya iletişim 

uzmanı yetiştirme programıdır.

Bu program kapsamında eğitim gören gençler; 

gazeteler, ajanslar, prodüksiyon firmaları, yapım 

firmaları, devlet televizyonları ve radyoları, özel 

televizyon ve radyolar ve kamu kurumları gibi 

yerlerde istihdam edilmek üzere seçkin bir müfredat 

ile uzun soluklu bir eğitimin parçası olacaktır.

Katılımcı öğrencilerin ilgileri doğrultusunda; Görsel, 

Reklam ve Dijital olarak 3 temel alana yönelik branşlar:

Görsel:

Video Kurgu Uzmanı

 Görsel Efekt Uzmanı,

Yönetmen,

Senarist

Reklam:

Marka Yönetim Uzmanı,

Ses Tasarım Uzmanı,

Metin Yazarı,

Medya Planlama Uzmanı

Dijital:

Grafik Tasarım Uzmanı,

Web Tasarım Uzmanı,

Sosyal Medya Uzmanı,

Yazılım Uzmanı

YENİ MEDYA EĞİTMEN EĞİTİMİ

Yeni medya teknolojileri ile dijital kültürün hakim 

olduğu bir dünyada yaşamaya başladık. Dijital dünyaya 

ayak uydurmamak neredeyse mümkün değil. Bugün 

geleneksel medya dahi, yeni medyada var olduğu 

ölçüde değer görüyor. Yeni iletişim araçlarının bilgi 

ve becerisine sahip olan her genç profesyonel 

hayata 1 – 0 önde adım atıyor. Bu yüzden gençler 

yeni medya terimlerine yatkın, internet ortamında 

iletişim ağlarını etkin kullanabilmek için hevesli ve 

dijital kültürün stratejik hamlelerinin bilincinde olarak 

kendilerini geliştirmeli.

Yeni Medya Eğitmen Eğitimi, “Yeni Medya”da daha 

etkin ve kalıcı adımlar atabilmesini sağlamanın 

yanında, Türkiye’nin her yerinden Medya ve 

İletişim Koordinatörlüğü çatısı altında görev alan 

gönüllülerimizin; “Yeni Medya” alanında eğitim 

verebilecek düzeyde bilgi ve birikim sahibi olmasını 

amaçlıyor.

#MİO’DA BİRLİKTE NELER YAPACAĞIZ?

14
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MİO ATÖLYELERİ

Her an online ve iletişim halindeyiz. İçinde 

bulunduğumuz dijital dünya ve arkasındaki kültür 

ise sürekli değişim halinde. Bu akış içerisinde 

dijital medyada hedeflediğimiz çarpıcı sonuçlara 

ulaşmak için daha fazla kişiselleştirilmiş kampanyalar 

üretmemiz ve bunları yeni teknoloji platformları ve 

akıllı araçlarla her an yeniden inşa etmemiz gerekiyor.

Fikir geliştirmek, yeni araçları öğrenmek, iletişim 

kurmak, paylaşımda bulunmak, medya alanında bilgi 

ve beceri düzeyini arttırmak amacı ile MİO atölyeleri 

düzenliyoruz. Her ay farklı bir konunun işlenildiği 

atölye çalışmalarında, sadece bir dinleyici olmaktan 

ziyade, aktif bir rol üstlenerek pratik uygulamalar ile 

kendinizi deneyimleme fırsatı yakalayacaksınız.

MENTÖRLÜK

Medya alanında çalışmayı hedefleyen, ama istihdam 

problemi ile karşı karşıya bulunan iletişim fakültesi 

öğrencilerinin kendi yetenekleri doğrultusunda kariyer 

gelişimlerini belirlemelerine yardımcı olan kariyer 

yönlendirme programıdır.

Bu program kapsamında öğrenciler, medya 

profesyonelleri ile bir araya gelerek kendi gelişimlerine 

katkı sağlayacak bir yol haritası çizme noktasında 

destek alacak. mentörlük sayesinde, gençlerin bu 

alana daha geniş bir perspektiften bakabilmelerini, 

gelecekteki fırsat ve imkanları öngörüp ileride yeni 

meslek ve istihdam alanlarına yönelmelerini, kendi 

potansiyellerini keşfederek, özgün ve nitelikli olanı 

üretmelerini hedefliyoruz.

“Mezun olunca nasıl iş bulurum?” sorusu ile 

bocalamak istemiyorsan, kariyer hedefini şimdiden 

belirlemek için adım atmalısın.

Medya alanında kariyerine yön verecek ilhamı 

arıyorsan, takipte kal!

15TÜGVA FAALİYET BÜLTENİ | OCAK 2017
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Ekim:

Mehmet Zahid Koktu

Kasım:

Bediüzzaman Said Nursi

Aralık:

Yavuz Sultan Selim

Ekim:

"İman 70 türdür. En üstünü 'Lâ ilâhe illâllah'tır en aşağısı da yol üzerinde 

insanlara eziyet verecek bir şeyi kaldırmaktır. Hayâ da imanın bir 

bölümüdür."

(Ebû Dâvud, Sünnet, 14)

Kasım:

Müşriklere karşı mallarınızla, canlarınızla ve dilleriniz cihad edin.

(Ebû Dâvud, Cihad, 18)

Aralık:

Ebû Hüreyre (r.a.)’den; Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Kul, güzel 

ahlâkıyla oruç tutan ve namaz kılanların derecesine ulaştır.”

(Taberanî, Evsat, 6279, VII, 154)
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Hayatımıza İdrak Etmeye Çalıştığımız

Hadis-i Şerifler

EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ
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Ekim:

Hicaz

Kasım:

Pakistan

Aralık:

Halep

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 siz de her ay düzenlediğimiz gönül 

coğrafyamızda yer alan şehirlerimiz 

hakkındaki söyleşilere katılın.

Ekim:

Abdullah Yıldız - Yusuf'un Üç Gömleği

Maria Rosa Menocal - Dünyanın İncisi Endülüs

Kasım:

İhlas Risalesi/Gençlik Rehberi-Bediüzzaman Said Nursi

İşi Vaktinden Çok Olanlar Serisi (Cilt 1)-Nureddin Yıldız

Aralık:

İşi Vaktinden Çok Olanlar - Nurettin Yıldız (Seri 3 Kitap)

Kitap Kritiği

Gönül Coğrafyamız
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LİSELİ GENÇLER SABAH 

NAMAZINDA BULUŞUYOR

Hem tüm şehirlerde devam eden sabah namazı  

buluşmalarımız İstanbul Tuzla’da da gerçekleşiyor.

Türkiye Gençlik Vakfı tarafından lise öğrencileriyle 

buluştuğumuz etkinliklerden biri olan ‘Okula En Yakın 

Camideyiz’ projesi kapsamında, Tuzla’da gençler bir 

araya gelerek, sabah namazını kılıp, ardından kahvaltı 

etti.

İstanbul’un 39 ilçesinde lise öğrencileri, her ayın 

21’inde okuluna en yakın camide buluşarak, sabah 

namazlarını kılıyor, sonrasında kahvaltı yaparak 

okullarına gidiyorlar. Buluşma ile öğrencilere sabah 

namazını camide kılma alışkanlığını edindirmek 

hedefleniyor.

Mahir İz Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ile 

Tuzla Evliya Çelebi Mahallesi Mopaş Camii’nde sabah 

namazında buluşma gerçekleşti. Bir araya gelmenin 

ve birlik olmak adına farkındalık oluşmasından 

öğrenciler hoşnut olurken, cami cemaati de memnun 

oldu.

Vakfımızın İl Temsilcisi Fatih Coşar, “İstanbul’un 39 

ilçesinde her ay sabah namazında buluşacağız. İlçe 

temsilciliklerimizle irtibata geçerek, gençler kendi 

okullarındaki arkadaşlarıyla organize olabilirler, 

bizler de onlara misafir oluruz. Çay, simit ve 

kardeşlik ikramımız olacaktır. Bütün liselerde genç 

kardeşlerimize ulaşıncaya kadar çalışacağız” dedi.

Program sonrasında camii cemaatine simit ve çay 

ikram edildi. Kardeşlik ortamının olduğu programdan 

sonra öğrenciler okullarına doğru yola çıktı.

ULUSLARARASI 70 STK’YA 15 

TEMMUZ HAİN DARBE GİRİŞİMİ 

ANLATILDI

Marmara Üniversitesi’nde 15 Temmuz Darbe Girişimi 

ile ilgili ‘Failed Coup and Future of Civil Society in 

Turkey’ isimli, dünyanın farklı bölgelerinden 70 

kadar sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katılımıyla 

uluslararası bir sempozyum düzenlendi.

Vakfımızın da fuaye alanında yer aldığı Marmara 

Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin düzenlemiş olduğu 

sempozyumda, başarısız darbe girişiminin sebepleri, 

aktörleri ve muhtemel sonuçları tahlil edildi. Dünyanın 



TÜGVA FAALİYET BÜLTENİ | OCAK 2017 19

farklı bölgelerinden 70 kadar Müslüman sivil toplum 

kuruluşu temsilcisinin de katıldığı toplantının açılış 

konuşmaları Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. 

Emin Arat ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

Dekanı Prof. Dr. Ali Köse tarafından yapıldı. İngilizce 

gerçekleşen sunumlarda, Cumhurbaşkanı Sözcüsü 

Prof. Dr. İbrahim Kalın ve pek çok akademisyen 

hain girişimini tüm yönleriyle değerlendirdi. Ayrıca 

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kızı 

Esra Albayrak o gece yaşadıklarını anlattı. Albayrak 

yaptığı konuşmada, “ABD’deki arkadaşlarıma şunu 

sormak isterim; Brooklyn Bridge’e bir saldırı olsa 

ya da İngiltere’den gelen arkadaşlara soruyorum, 

İngiltere parlamento binası saldırıya uğrasa ya da 

diğer arkadaşlara soruyorum sizin parlamentolarınıza 

saldırılar olsa nasıl hissedersiniz?” şeklinde ifade etti. 

FETÖ mensubu asker kıyafetli darbeci cuntanın 

241 sivil insanın şehit olmasına ve 2 bin 195 kişinin 

yaralanmasına yol açan bu girişim, sadece Türkiye'de 

değil, belki de dünyada ilk defa halkın silahlı güçler 

karşısında demokrasiye sahip çıkma başarısıdır. 

Dolayısıyla silahlı unsurlara karşı verilen bu demokrasi 

mücadelesinin hikâyesinin hem kahramanlarının 

tecrübeleri ve hem de akademik tahliller ile dünya 

kamuoyuna anlatılması önem arz etmektedir.

"BURDUR’DA 15 TEMMUZ VE YENİ 

ANAYASA" KONULU KONFERANS 

DÜZENLENDİ

Vakfımızın Burdur Temsilciliği’nin davetlisi olarak 

kente gelen İstanbul Milletvekili Metin Külünk, “15 

Temmuz ve Yeni Anayasa” konulu konferans verdi.

Öğretmenevinde düzenlenen konferansa Vali Şerif 

Yılmaz, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) 

Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, Vali Yardımcısı Ali 

Nazım Balcıoğlu, İl Genel Meclis Başkanı Muzaffer 

Bağcı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Servet Olpak, 

daire müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri 

ve vakfımızın üyeleri katıldı.

TÜGVA'nın hazırladığı 15 Temmuz konulu video 

gösterimi yapıldı. Daha sonra kürsüye çıkan Metin 

Külünk, "15 Temmuz bir darbe değil, FETÖ tarafından 

yapılmaya çalışılan hain bir işgal girişimidir. Üst akla 

hizmet eden bu örgüt başarılı olsaydı, ülkemizi 

manda yönetimine teslim edecekti. Çanakkale’de 

yapamadıklarını, 15 Temmuz'da yapmaya çalıştılar 

ancak bu milletimiz buna izin vermedi" dedi.

ŞEHİT SAFİTÜRK’ÜN ANISINI 

DERİK’TE YAŞATIYORUZ

TÜGVA Mardin Temsilciliğimiz Şehit Kaymakam 

Muhammed Fatih Safitürk’ün anısını yaşatmak adına, 

Derik Kız İmamhatip Lisesi’ne onun adını taşıyan bir 

kütüphane yaptırdı.

Geçtiğimiz aylarda hain teröristlerce Derik 

Kaymakamlık konutuna yapılan bombalı saldırıda, 

Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk şehit olmuştu. 

Mardin İl Teşkilatımız tarafından Şehit Safitürk’ün 

adını yaşatmak için bir liseye onun adına kütüphane 

kuruldu. Okul kütüphanesine ilk olarak kitaplık ve 

çalışma masalarının yerleştirilmesiyle, vakfımızın 

diğer il temsilciliklerinden gelen destekle de raflar 

birer birer dolmaya başladı. Okul kütüphanesinde 

3 bin kitap kapasiteli olup, bunun yanısıra çalışma 

masaları da kuruldu.
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76 İL

İSTANBUL - İBRAHİM PAŞA KÖŞKÜ

İstanbul İl Temsilciliğimizin beğenilen mekânı, 

Üsküdar’da Doğancılar Parkı karşısında yer 

alan 3 katlı İbrahim Paşa Köşkü’dür.

1912 yılından yılında vefat eden İbrahim 

Paşa’nın mülkü olan yapı, 3 katlı ahşap bir 

binadır. İbrahim Paşa'nın vefatından sonra 

köşkün kimlere intikal ettiği belli değildir. Büyük 

bir ihtimalle hayattayken satmış olmalıdır. Zira 

köşk, İbrahim Paşa’nın vefatının ardından oğlu 

Nurettin Paşa'ya kalmamıştır. Çünkü Nurettin 

Paşa'nın hiç gayrimenkulü olmamıştır. Nurettin 

Paşa, İstiklal Harbi sırasında, 9 Eylül 1922'de, 

İzmir'e ilk giren kumandanlarımızdan biridir. 

Kendisi, hayatını emekli maaşıyla devam 

ettirirken, Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi'nde 

eski adı Kızlarağası Çeşmesi Sokağı olan şimdiki 

Müverrih Ağa Sokağı üzerindeki evinde vefat 

etmiştir.

Tapu kayıtlarına göre Çakırcı Hasan Paşa 

Vakfı’ndan olan konak, varisleri tarafından 

23 Kasım 1924 tarihinde şehremanetine 

devr edilmiştir. Belediye tarafından 1924-

1945 yılları arasında vakıf statüsünde konak 

kullanırken, 29 Eylül 1945 tarihinden itibaren 

konak, bahçe ve suyun maliki olmuştur. 1987 

yılında bir süre Üsküdar Belediyesi’ne verilen 

konak ve müştemilatı 1984 yılında, Üsküdar 

Çarşısı'nda yeni belediye binasının yapılması 

üzerine boşaltılmıştır. O günden beri de vakıf 

hizmetlerinde kullanılmaktadır. 

İbrahim Paşa Köşkü, büyük ve dış görünüşü 

güzel bir yapıdır. Mermer merpenle çıkılan 

kapısının iki yanında, eski tarz iki beyaz fener 

asılırdı. Kapıdan, zemini mermer kaplı bir hole 

girilir. İki yanda odalar sıralanmıştır. İki taraflı 

merpenle ikinci katın sahanlığına, buradaki tek 

merpenle de üst kata çıkılır. İki taraflı merpenin 

altındaki kapıdan da büyük bir bahçeye 

çıkılmaktadır.
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DENİZLİ

ŞANLIURFA

TÜGVA Denizli il binası. Pamukkale Üniversitesi 

Kampüsü'nün karşı sokağında, dört bir yanı 

kafelerle ve öğrencilerle kaplı 3 katlı bir huzur 

adasıdır. Buraya gelen her ziyaretçi Osmanlı’dan 

miras kalan vakıf kültürümüz gereğince, 

sabah 10’dan itibaren akşama kadar ücretsiz 

lezzetli çorbalarla karnını doyurur Kütüphaneli 

salonlarda öğrenciler diledikleri saate kadar 

ders çalışabilir, vakıf bilgisayarlarımızdan 

araştırmalarını yapabilirler. Çatı katımızdaki 

teraslı salonda patlamış mısır eşliğinde film 

izleyebilir ya da zemin kattaki kütüphaneli 

salonumuzda uzun saatler kitap okuyabilirler. 

Gençlerin daima daha iyi, daha faydalı fertler 

olmak için uğraşıp, proje üreterek, uyguladıkları 

temsilciliğimizden gençler edeple girip, vakarla 

çıkarlar.

Şanlıurfa gençliği için yeni nesil gencin 

adresini veriyoruz: Meydan hastanesi yanı, 

Rabia Meydanı Karşısı [Haliliye]. Gençlerin 

boş vakitlerini anlamlı olarak doldurmak, 

ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak adına 

faaliyet gösteren temsilcilik binamız 

hizmetinizde. Kişisel gelişime katkı sağlayan 

eğitim çalışmaları, maddi ve manevi destek 

olarak Şanlıurfa Temsilciliğimizin kapısı 

gençlere daima açık. Kabaltı Sohbetleri ile 

her perşembe kardeşlik duygusunu geliştiren 

ve değerlerimizi kendimize dönük yönleriyle 

sizlerle buluşturmaya devam ediyor. sizleri de 

buraya muhabbetimize ortak olmak adına bir 

bardak çay yudumlaya bekleriz. 
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Vakfımızın İstanbul İl Temsilciliği’nce çatışma 

yönetimi ve barış inşası alanında yeterince uzman 

bulunmaması sebebiyle düzenlenen “Çatışma 

Bölgeleri ve İnsani Diplomasi Atölyesi”nde derslere 

başlandı.

Aralık ayından beri dersleri başlayan atölye 

çalışmasına, öğrenciler mülakatla seçildi. İnsani 

Diplomasi ve Barış Araştırmaları Uzmanı Cihangir 

İşbilir’in koordinasyonuyla başlayan program, 20 

hafta sürecek. Mülakatla seçilen katılımcılara, burs 

desteği de sağlanmakta. 

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cihangir İşbilir, 

çatışma yönetimi ve barış inşası alanında yeterince 

uzman bulunmadığını kaydetti. Programla bu 

sahaya dikkati çekmek ve genç diplomat adaylarını 

keşfetmek istediklerini vurgulayan İşbilir, “Bugün 

dünyadaki farklı yoğunluk ve çeşitteki çatışmaların 

çoğu İslam dünyasında, bunların da en önemlileri 

ülkemizin etrafında gerçekleşiyor. Maalesef İslam 

dünyası bu çatışmaların çözümü adına birlikte etkili 

adımlar atamadığı gibi kapsamlı bir barış formülü de 

sunamıyor” ifadelerini kullandı.

ÇATIŞMA BÖLGELERİ VE İNSANİ 
DİPLOMASİ İLE DAHA BARIŞÇIL 
BİR DÜNYA
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Çalışmanın birinci kademesinde başta Suriye, 

Irak, Yemen, Filistin ve Keşmir olmak üzere 

çatışma bölgeleriyle ilgili makale ve kitap okuması 

gerçekleştirmeyi ve barış inşası sahasında 

uzmanlaşmak isteyen katılımcılara katkıda bulunmayı 

planladıklarını bildiren İşbilir, bu kademede başarılı 

olanlarla saha araştırmaları yapacaklarını aktarak, 

şunları kaydetti:

“Potansiyel çatışma bölgelerinden çatışma sonrası 

rehabilitasyon faaliyetlerine kadar araştırmalarımızı 

yerinde inceleyip, raporlaştıracağız. PKK, DEAŞ, FETÖ 

gibi terör örgütlerini de bu program kapsamında 

tahlil edip, İslam dünyasındaki darbeler üzerine 

de araştırmalar yapacağız. Uluslararası barış ve 

güvenliğin sağlanmasına hizmet etmesi beklenen 

uluslararası kurumların iflas ettiği günümüzde barış 

araştırmaları çok daha önem kazandı. Birçok terör 

örgütüyle mücadele eden ve yeni nesil terör örgütü 

olan FETÖ darbesine maruz kalan Türkiye, alacağı 

inisiyatiflerle bölgesindeki ve İslam dünyasındaki 

kalıcı barışın anahtarı olabilir. Başlatacağımız Çatışma 

Bölgeleri ve İnsani Diplomasi Atölyesi’nin bu amaca 

da hizmet edeceğini ümit ediyoruz”

2 kademe şeklinde uygulanacak ve 2 yıl sürecek 

olan programın her kademesi 10 haftadır. Programa 

katılan öğrencilere araştırma bursu da verilecektir.
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BAKAN BOZDAĞ, “TÜGVA, 

TÜRKİYE’NİN YERLİ VE MİLLİ EN 

BÜYÜK GÜÇ KAYNAĞIDIR”

Vakfımızın Yozgat İl Temsilciliği açılışına katılan 

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TÜGVA’nın Türkiye’de 

yerli ve milli olan düşüncenin en büyük güç kaynağı 

olduğunu ifade ederek, hiç kimsenin kendi çıkarları 

için kullanamayacakları bir gençlik istediklerini ifade 

etti.

Vakfımızın temsilcilik açılışına, Adalet Bakanı Bekir 

Bozdağ, Vali Kemal Yurtnaç, Yozgat Milletvekilleri 

Ertuğrul Soysal ve Yusuf Başer, İl Jandarma Alay 

Komutanı Albay Selçuk Yıldırım, Belediye Başkanı 

Kazım Arslan, TÜGVA Genel Başkanı İsmail Emanet, 

daire müdürleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yaptığı konuşmada, 

Türkiye Gençlik Vakfı’nın aklı, kalbi ve irfanı hür her 

şeyi soran, sorgulayan aklına ve kalbine yatmayanlara 

da itirazını en gür sedayla söyleyen özgür bir gençlik 

yetiştirmesi gerektiğini belirterek, “Bizim buna 

gerçekten ihtiyacımız var. Yozgatlılar da bu ocağı 

tüttürmek için elinden gelen her türlü desteği, katkıyı 

verecektir. Bu vakfın Türkiye’de yerli ve milli olan 

düşüncenin en büyük güç kaynağı olduğunu asla 

unutmamalıyız. Milletini, devletini seven, Allah’ına, 

kitabına inanan ve bağlı olan bu ülkenin değerlerini 

muhafaza eden, yücelten gelecek nesillere büyük 

bir imanla ve aşkla aktaran başkalarından gelecekler 

karşısında korkmayan, kendi değerlerini her daim 

yükselten ve onunla onur duyan öz güveni yüksek 

bir gençlik elbette ülkemiz için son derece önemlidir. 

Türkiye’de üniversitelerimizin sayısı arttı. Her ilimizde 

üniversite var. Okullaşma oranımız yükseldi. Ama 

entelektüel boyutumuzun da ileri boyutta olması 

gerekiyor” diye konuştu.

“Hiç kimsenin çıkarları için kullanamayacağı bir 

gençliğe ihtiyacımız var”

Terör örgütlerinin, dış güçlerin kullandığı bir gençlik 

değil, ellerine satır verip dükkânları, insanları 

doğratmaya, yıkmaya yöneltilen bir gençlik değil, 

fikriyle, ilmiyle sahip olduğu güzelliklerle rekabet ve 

mücadele eden bir gençlik istediklerini ifade eden 

Bakan Bozdağ, “Kimsenin kullanamadığı bir gençlik. 

Böyle bir gençliğe bizim ihtiyacımız var. Allah’a 

şükür her ne kadar terör örgütleri Türkiye’de bazı 

gençlerimizi kör ideolojilerine inandırıp, onları aklen 

ve kalben rehin alsalar da bu milletin gençliğinin kahir 

ekseriyeti, onların izinden gitmedi” şeklinde sözlerini 

tamamladı.

İl temsilciliğinin hayırlı olmasını dileyerek, vakfımızda 

makam, mevki, as ve üs hiyerarşisinden ziyade 

kardeşlik ve davadaşlık hukuku olduğunu belirten 

Vakfımızın Genel Başkanı İsmail Emanet, “Üstat 

Necip fazıl’ın Gençliğe Hitabesi’nde ifade ettiği 

gibi, ‘Zaman bendedir ve mekân bize emanettir’ 

şuuruyla hareket ederek, bu güzel mekânları 

kardeşlerimizin en güzel çağlarını Hak yol üzere 

yaşamaları için hizmetlerine sunuyoruz. Entellektüel 

birikim, kardeşlik, yardımlaşma, ahlak ve maneviyat 

takviyeleriyle TÜGVA’nın tedrisatından geçen 
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gençlerimizin, toplumun ihtiyaçlarına milli duygularla 

cevap verecek, bireyler olmasından şüphemiz yok” 

şeklinde konuştu.

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç da TÜGVA’nın Yozgat’ta 

faaliyet gösterecek olmasından dolayı memnun 

olduğunu belirterek, “Ülke olarak 15 Temmuz 

darbe girişimini yaşadık. Gençlerimiz o gün bizim 

yanımızdaydı. Bundan sonra bizde onların yanında 

olacağız. Gençlerimizi nitelikli bir şekilde yetiştirmek 

istiyoruz. TÜGVA’da bunun araçlarından bir tanesi 

olacak” dedi.

TÜGVA'DAN ASIRLIK ÇINARA 

ZİYARET

Vakfımızın İznik İlçe Temsilciliği, 'Dünya Yaşlılar 

Günü' dolayısıyla İznik'te yaşayan, 105 yaşındaki 

Hamit Biçer'i evinde ziyaret etti.

Temsilciliğimizin İznik Akademi projesi kapsamında, 

“Çınarların Gölgesinde” isimli çalışmayla TÜGVA 

İznik İlçe Temsilcisi Engin Semerci, Yönetim Kurulu 

Üyeleri Enes Çakar, Sümeyye Tosun ve Samet Şimşek, 

ilçenin en yaşlısı 105 yaşındaki Hamit Biçer'i evinde 

ziyaret ederek duasını aldı. Ziyarette Asırlık Hamit 

Dede hayatından kısa kesitlerle hayatını gençlerle 

paylaşırken; gençlere nasihatlerde bulundu.

Asırlık Çınar Hamit Biçer, "En büyük hayalim 

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı 

görmek"

105 yaşındaki Hamit Biçer, gençlere nasihatlerde 

bulunurken, "Niyetiniz halis ise işiniz hayırlı olur. 

Bizim sağlığımız önemli değil önemli olan devletin 

bekası. Ben Demirel'in dönemini de yaşadım, Özal'ın 

dönemini de. Kaç kez darbe oldu bu ülkede. Ama bu 

sefer başkaydı. Biz de inandık bu Fetö denen adama 

ama adam değilmiş yahu. Müslüman adam beddua 

eder mi? Müslüman adam katliam yapar mı? Devletin 

başı o milletin imamıdır. İmam da Peygamber vekilidir.  

Din adamı devletin aleyhinde işe kalkışır mı? Sayın 

Cumhurbaşkanımıza Allah uzun ömürler versin. Hep 

onun için dua ediyorum. Bizim artık vaktimiz geldi. 

Tek hayalim var Cumhurbaşkanımızı görmek. Bana 

gelmesi ayıp olur, koca devletin başı bize gelmez 

ama benim tek hayalim Cumhurbaşkanımız Recep 

Tayyip Erdoğan'ı görmek. Herşey iyi olacak. Allah 

Tayyip Erdoğan’a sağlık sıhhat versin. Sizden de 

isteğim devlete yardım edin” dedi.

YALOVA TEMSİLCİLİĞİMİZDE AŞURE 

VE KERBELA KONFERANSI

Vakfımızın Yalova İl Temsilciliği’nde "Aşure ve Kerbela" 

konulu konferans düzenlendi.

TÜGVA Mihmandar Yükseköğrenim Erkek Öğrenci 

Yurdu’nda düzenlenen konferansa konuşmacı 

olarak, Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi 

Öğretim Üyesi Dr Ebubekir Sifil katıldı. Hz. Hüseyin 

ve 72 arkadaşının Kerbela Çölü'nde şehit edilişinin bu 

sene 1377. yıldönümü olduğunu anımsatan Sifil, “İslam 

tarihinde Aşura Günü'ne denk gelen çeşitli güzel 

olaylar yaşanmıştır. Bu olayların yaşanması nedeniyle 

Aşura Günü her yıl şenlik havasında kutlanırdı. Fakat 

Hz. Hüseyin'in Kerbela Çölü'nde şehit edildiği gün 

de Aşura Günü'ne denk gelmiştir. Hz. Hüseyin'in 

bu günde şehit edilişinden dolayı şenliklerin yerini 

matem ve yas almıştır. İnşallah bundan sonra da bu 

tür programlar yaparak, insanlarımıza bilgi vereceğiz” 

şeklinde bilgi verdi.

Çok sayıda vakıf üyesi ve öğrencinin katıldığı 

konferans, aşure ikramıyla sona erdi.
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Kayseri Temsilciliğimiz ‘Ben de Yaparım’ projesi 

çalışmalarına uzun süre havada kalma hedefi olan, 

güneş enerjili uçak -insansız hava aracı- projesiyle 

devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen 

proje kapsamında alınan 135 başvuru arasından 

yapılan mülakatlar sonucu seçilen yaklaşık 50 

öğrencinin profesyonel gönüllülerin desteğiyle 2 

farklı proje ortaya çıkarması amaçlanmıştır. Bunlardan 

biri olan yüksek irtifa görüntüleme çalışması 

gerçekleştirilirken, bir diğer proje LALE (low altitude 

long endurance) sınıfı bir insansız hava aracı (İHA) 

çalışmaları devam etmektedir.

GÜNEŞ ENERJİLİ 
İNSANSIZ HAVA ARACI 

ÇALIŞMALARIMIZ
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Projeyle alternatif veya yenilenebilir enerji alanında 

önde gelen teknolojiler arasında bulunan güneş 

enerjisine dayalı, alçak irtifalı, orta menzilli ve otomatik 

uçuş kararlılık ve kontrol kabiliyetine sahip, ileri 

teknoloji kompozit malzemelerden yapılmış insansız 

hava aracı (İHA) geliştirilmesi amaçlanmıştır.

Dünyada insansız hava araçlarının yaygın kullanım 

sahaları olarak savunma, çevre, orman ve sınır 

gözlemi gibi pratik alanlar göze çarpmaktadır. Buna 

karşılık, yenilenebilir enerji sistemlerinin uzun süre 

havada kalanı, uzun menzilli ve yüksek irtifa uçuşlarına 

uygun, insansız hava sistemlerinin giderek, daha 

geniş uygulama alanı bulduğu da bir gerçektir. 

Ülkemiz güneş enerjisi bakımından zengin bir 

coğrafyada olup, ülkemizin ve kurumlarımızın 

insansız hava araçları alanında keşif, gözlem, 

haberleşme ve ölçüm gibi ulusal düzeyde çok çeşitli 

ihtiyaçları bulunmaktadır. Bu ihtiyaca dayanarak, 

Solar Hazerfan Projesi kapsamında; güneş enerjili, 

otomatik uçuş kontrol yeteneğine sahip, alçak irtifa 

ve orta menzil sınıfında hafif ve dayanıklı kompozit 

malzemeden inşa edilmiş, özgün bir sistem 

geliştirilecektir.
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IHLAMURALTI SOHBETLERİ
- KONYA -

Gençler arasında Konya’da bir TÜGVA klasiği 

haline gelen, “Ihlamuraltı Sohbetleri” Melikşah 

Gençlik Merkezi’nde her hafta cumartesi 20.01’de 

gerçekleşiyor. 

Neredeyse 4 seneden beri devam etmekte olan 

Ihlamuraltı Sohbetleri’nde gençler, Riyazüs Salihin'den 

hadisler okuyarak, hadis sohbeti yapıyor. Ardından 

güncel konu ve tarihi olaylara da değiniliyor. Yazın 

açık havada bahçede gerçekleşen sohbet, buradaki 

ıhlamur ağaçlarından ismini alıyor. Katılımcı sayısının 

130 civarında olduğu program, düzenli olarak 

gerçekleştirilmekte olup, büyük rağbet görmektedir.

KABALTI SOHBETLERİ
- ŞANLIURFA -

Şanlıurfa’da her hafta Çarşamba günü saat 20.00’de 

gençlerimiz güncel, tarihi, dini konularda şehrin önde 

gelen simalarıyla biraraya geliyor.

Gençlerin de kendilerini ifade edebilecekleri rahat 

bir ortamda gerçekleşen Kabaltı Sohbetleri’nde 

katılımcılar entelektüel ve dini birikimlerine katkıda 

bulunuyor.

ENDERUN SOHBETLERİ
- KOCAELİ -

Her ay düzenlenen, ‘Enderun Sohbetleri’ isimli 

program, şehirde sadece gençlerin değil, tüm 

yetişkinlerin ilgiyle takip ettiği bir etkinlik.

İsmini Osmanlı’da devlet adamlarının hem ilmi 

hem de dini olarak, eğitim aldığı yer olarak bilinen 

Enderun’dan alan konferanslarda, milli ve manevi 

konularda bilgi ve söz sahibi bir gençlik için katkıda 

bulunmak isteniyor. Bir yıldan beri düzenlenmekte 

olan konferanslara şimdiye kadar, Prof. Dr. Ahmet 

Şimşirgil, Gazeteci-Yazar Abdurrahman Dilipak, 

Şevki Yılmaz, Av. Halit Çokan gibi pek çok isim 

konuşmacı olarak katıldı.

S
O
H

B
E
T

L
E
R

BAZEN ÇAY, BAZEN KAHVE AMA 

HER ZAMAN MUHABBET
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KARİYER SOHBETLERİ
- TOKAT -
Gazi Osman Paşa Üniversitesi öğrencilerinin 

katılımıyla düzenlenen Kariyer Sohbetleri 

programımız Tokat’ta devam etmektedir. 

Türkiye’nin en genç belediye başkanlarından biri 

olan Tokat Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu ile 

gerçekleşen kariyer söyleşinde, üniversite ve iş yaşamı 

konuşuldu. Eroğlu, gençliğin asla hayallerinden ve 

hedeflerinden vazgeçmemesi gerektiğini belirtti.

ÇARŞAMBA KAHVESİ
- İSTANBUL -

Yüzün üzerinde düzenlediğimiz seminerle farklı 

disiplinlerden birçok konu ve konukla bir marka 

haline gelen Çarşamba Kahvesi, Cevizlibağ’daki 

kitap kafemizde gerçekleşiyor. 

Katılımcılar kendi fikri altyapılarını geliştirme 

imkânı bulurken, ikram edilen Türk kahvesi 

eşliğinde konuşmacılarla sohbet ediyor. 

Edebiyattan sanata, ekonomiden siyasete, hukuktan 

toplum bilimlerine daha birçok alanda bilgi sahibi 

konuşmacılar; uzmanlık alanlarını, bilgi birikimlerini 

ve sektörel tecrübelerini yeni nesle aktarıyor. 

Yüzün üzerinde yaptığımız seminerlerle bir marka 

haline gelen Çarşamba Kahvesi, gençlerin kendi 

alanlarında yetkinliğe sahip eğitmenlere soru, görüş 

ve önerilerini samimi bir ortamda dile getirmelerine 

de fırsat sunmaktadır.

Bu eğitim seminerleri çerçevesinde şimdiye kadar; 

Gazeteci Nevzat Çiçek, Gazeteci Yazar Sibel Eraslan, 

Gazeteci Yazar Yusuf Kaplan, Sinema Yazarı Bünyamin 

Yılmaz, Esmedya Kurumsal İlişkiler Direktörü Fatih 

Uysan gibi pek çok kişi katıldı.

Bugüne kadar birçok gencin katılımıyla düzenlenen 

ve kendi alanında yetkin, değerli uzmanları 

ağırlamaya devam eden Çarşamba Kahvesi, 

gençlerin farklı yorumlara açık olabilme, dünyaya 

ve olaylara özgün pencereden bakabilme, şahsi ve 

toplumsal tekâmülüne katkı sağlama konusunda 

yardımcı olmaktadır.

29TÜGVA FAALİYET BÜLTENİ | OCAK 2017



30

MİHMANDAR SOHBETLERİ
- YALOVA -

Bu sene eğitim öğretim dönemiyle Yalova Mihmandar 

Yükseköğrenim Yurdu’nda başlayan Mihmandar 

Sohbetleri, her Perşembe gerçekleşmektedir. 

Öğrencilerin kendi aralarında kaynaşmayı sağlamak 

amacıyla düzenlenen program, okullar kapanana 

kadar devam edecek. Şimdiye kadarki katılımcılar 

arasında Yalova Üniversitesi Öğretim Görevlisi 

Ebubekir Sifil, Spor İl Müdürlüğü Muhammet Uygun, 

NLP Uzmanı Davranış Bilimci Fatih Abadi, Gönüllü 

STK Platformu Başkanı Hacı Ömer Anlayışlı gibi 

isimler şu ana kadar öğrencilerle buluştu.

PERŞEMBE BULUŞMALARI
- ANKARA -

Her hafta Perşembe günü önde gelen bürokrat, 

siyasetçi ve akademisyenlerin katılımıyla düzenlenen 

söyleşiler, büyük ilgi görmektedir.

Yurt öğrencileri ve misafir gençlerin katılımıyla 

düzenlenen söyleşiler, yoğun ilgi görmesiyle her 

Perşembe düzenlenerek, sürekli hale getirilmiştir. Tüm 

gençlerimize hitap eden bu çalışmayla amacımız, 

gençlerimizin idealist insanlar olup, toplumumuza 

hazır ve özgüvenli bireyler haline gelmeleridir.

HASBİHAL
- GİRESUN -

Giresun İl Temsilciliğimiz her Perşembe günü 

Hasbihal programı düzenlenmektedir. 

Çeşitli konukların ağırlandığı programla, gençlerin 

fikir ve görüşlerine katkıda bulunularak, tecrübeler 

aktarılıyor.
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GÖNÜL SOHBETLERİ
- NİĞDE -

Diğer ismiyle gönlü aydınlatan anlamına gelen ‘Sadr-a 

Şifa’ olarak da anılan gönül sohbetleri, Niğde’de her 

hafta Cuma günü saat 20.00’de gerçekleşmektedir. 

Gençlerin meal sohbetleri, Nevzat Türkan eşliğinde 

gerçekleştiriliyor. Sûrelerin bütün ayetleriyle teker 

teker anlatılıp, meallerin sinevizyondan perdeye 

aktarılarak, sunum gerçekleşiyor. Fatiha Suresi’nin 

tefsiriyle başlayan sohbetimiz, Zariyat Suresi’nin 

tefsiriyle devam etmektedir. Geçen hafta Zariyat 

Suresi’nde bu ayetin üzerinde durularak, müttekinenin 

(Allaha karşı gelmekten sakınanlar) manası öğrenildi.

MUHABBET SAATİNDE 
“TECRÜBE KONUŞUYOR”
- SİİRT -

Perşembe günleri düzenli bir şekilde gerçekleştirilen, 

“Muhabbet Saatinde Tecrübe Konuşuyor” ismiyle bir 

yıldan beri sürmekte olan toplantılarda şehrin ileri 

gelenleriyle gençler bir araya geliyor.

Eğitim, siyaset, iş dünyası, sivil toplum kuruluşları 

vb gibi alanlarda faaliyet gösteren deneyimli kişiler, 

öğrenciliğin ardından süre gelen kariyer yolculularını, 

hataları ve başarılarıyla iş deneyimlerini katılımcılarla 

paylaşıyor.

Rahat bir ortamda sedir oturma gruplarında 

gerçekleşen toplantıda, gençler öğrenimleri süresince 

aldıkları teorik bilgileri, iş hayatında hangi noktalarda 

değerlendireceklerini görmektedir.
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Youthvoice ile tüm dünya gençlerini, Türkiye üzerine görüşlerini gazeteci üslubuyla 

İngilizce olarak paylaşmaya bekliyoruz.

Vakfımızın Lise Koordinatörlüğü’nün Dünya genelinde lise ve üniversite 

seviyesindeki öğrenciler için düzenlediği, “YOUTHVOICE” isimli programla politika, 

ekonomi, güncel, kültür-sanat, eğitim, bilim, spor gibi konu başlıklarında amatör 

bir gazeteci üslubundaki yazılarını bekliyoruz. Bu programla öğrencilerin tecrübe, 

bakış açısı ve yorumlarını İngilizce olarak paylaşacakları bir platform oluşturacağız. 

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın (YTB) da destekleyeceği 

programla, öğrenciler yazılarını web sitesinden bize ulaştırabilecekler. Ana dili 

İngilizce olup, Türkiye’de eğitim gören öğrenciler ve çok iyi seviyede İngilizce 

bilen öğrencilerden bir değerlendirme komisyonu oluşturulacak.

Başarılı bulunan eserler, sene boyunca periyodik olarak nüsha halinde basılıp, 

Türkiye’nin her yerinde dağıtılacak. Ayrıca bir Youthvoice yıllığı da oluşturulacaktır.   

Bir yazıyı kaleme alma alışkanlığı ve kültürünü bizzat uygulayarak öğrenecek olan 

gençler, fikirlerini duyurabilme ve yabancı dilde düşünerek, ifade yeteneklerini 

geliştirmiş olacaklardır. 

HI GUYS,
“WHAT DO YOU THINK

ABOUT THE UNIVERSE”
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PROF. DR FENDOĞLU, ÖĞRENCİLERİ 

YENİ ANAYASA HAKKINDA 

BİLGİLENDİRDİ 

Vakfımızın Ankara Temsilciliği tarafından düzenlenen 

konferansta, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Tahsin Fendoğlu 

öğrencileri başkanlık sistemi ve yeni anayasa 

hakkında bilgilendirdi.

TÜGVA Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu 

konferans salonunda düzenlenen etkinlikte Prof. 

Dr. Fendoğlu, Türkiye'nin tarih, kültür, felsefe ve 

sosyolojisinin zenginliğiyle bugünlere geldiğini ifade 

etti. Fendoğlu, geleceğe emin adımlarla yürümek için 

sistemin değişmesi gerektiğini de söyledi. İstikrarla 

ekonomik istikrarın da geleceğini belirten Prof. Dr.  

Fendoğlu, "İktisadi istikrar olduğu zaman da halkın 

zenginliği ve refah düzeyi artar. Türkiye'nin madeni, 

petrolü var eksik olan hiçbir şeyi yok. Akıllı bir politika 

izlediğimiz zaman sıcak para da gelir. Türkiye'nin 

gelişmesi ve sahip olduğumuz refah düzeyinin 

devam etmesi için başkanlık sisteminin gelmesi 

lazım" şeklinde ifade etti.

“Türkiye yeniden koalisyonlara döner mi?”

Fendoğlu, Türkiye'nin ilerlemesi için koalisyonsuz, 

güçlü bir şekilde devam etmesi gerektiğini ve 

eyalet sisteminin Türkiye'de mümkün olmayacağını 

belirterek, şunları söyledi:

"Türkiye'de devam eden 14 yıllık bir istikrar var, bu 

istikrara aldanmamak lazım. Şu an istikrar var ama 

yarın ne olacak bilmiyoruz. Diyelim ki yarın bir seçim 

oldu ne olacak? Türkiye yeniden koalisyonlara döner 

mi? Başkanlık sisteminin iyi işlemesi için en fazla 2 

partinin kalması lazım, aksi takdirde sistem işlevini 

iyi bir şekilde yerine getiremez çünkü önce siyasi 

istikrara ihtiyacımız var.

Türkiye'nin eyalet sistemine geçmesinin ise 

mümkün olacağına inanmıyorum. Eyalet sisteminin 

olması için tarihsel, felsefi ve sosyolojik şartları vardır. 

Anadolu'nun üzerinde eyalet sistemi kuramazsınız. 

Eğer Musul, Bağdat, Bosna Hersek, Atina veya Viyana 

bizim eyaletimiz olsaydı o zaman bunu savunurdum 

fakat Anadolu üzerinde eyalet sistemini savunmam 

mümkün değildir."

Fendoğlu, yeni anayasal sistemin nasıl olması 

gerektiği hakkında sorulan bir soru üzerine, "30 

maddelik bir anayasa teklifi meclise sunulacak. 

Bu aslında başkanlık sistemi teklifidir, böylece 

başbakanlık kaldırılacak ve başbakan yerine başkan 

yardımcılığı gelecek. Aslında sıfırdan bir anayasaya 

ihtiyaç var. 82 ve darbe anayasasının yerine sivillerin 

yaptığı bir anayasa olmalı ve halk kendisine öz güven 

duymalıdır. Biz yapamayız düşüncesinden kurtulup, 

kendimize güvenimizi artırmalıyız" şeklinde konuştu.
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YUSUF KAPLAN İLE MEDENİYET 

GENÇLİĞİ ÜZERİNE SÖYLEŞİ

Kayseri İl Temsilciliğimiz ve Yeniler Kulübü’nce 

düzenlenen konferansta Gazeteci Yusuf Kaplan, 

gençlerle bir araya geldi.

Yusuf Kaplan, tarihin sil baştan yeniden yazıldığını ve 

bunu iliklerimize kadar hissettiğimiz bir zaman dilimi 

içerisinden geçtiğimizi kaydetti. İslam dünyasında 

gençliğin rolüne değinen Kaplan, “Hepimiz bu çağın 

dışındayız. Biz bu dünyada yaşadığımızı söylüyoruz 

ama bu dünyaya herhangi bir katkımız yok. Medeniyet 

coğrafyamız tarihinin en zorlu dönemlerinden 

geçiyor. 200 yıldır ikinci büyük medeniyet krizini 

yaşamaktayız. Birinci büyük medeniyet krizi onuncu 

yüzyılda başladı. Fakat onikinci ve onüçüncü 

yüzyılda zirveye çıktı. Şu anda yaşadığımız ikinci 

medeniyet krizi, kendini aşağılık kompleksi içerisinde 

gösteriyor. 200 yıldır çok büyük bir aşağılık 

kompleksiyle yaşıyoruz. Fakat konuşlandığımız 

çağ, konumlandığınız yer, konuşmanızın içeriğini 

belirlemekle birlikte konuşmanızın dilini ve yönünü 

de tayin eder” diye konuştu. 

Ayrıca 15 Temmuz zaferinde gençliğin sahip olduğu 

manevi ruha da değinen Yusuf Kaplan, İslam 

dünyasının tek kalesi Türkiye hakkında, “Geçmişte 

Osmanlı’yı hangi sebeplerle yıktıysalar bizi de aynı 

nedenlerle yıkmak istiyorlar” şeklinde konuştu.

Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesi’nde 

düzenlenen “Medeniyet Gençliği” konulu konferansa, 

TÜGVA Kayseri İl Temsilcisi Ahmet Hidayet Kiraz ile 

çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

FİKİRLERİNİZİ NE KADAR İYİ İFADE 

EDEBİLİYORSUNUZ?

Pek çok insanın korktuğu konulardan biri, topluluk 

önünde konuşmaktır. Gençlerimizi araştırmaya 

sevk ederek, çok boyutlu düşünmelerini ve fikirlerini 

savunabilmelerini ve dolayısıyla topluluk önünde 

kendilerini rahatlıkla ifade edebilmelerini sağlamak 

amacıyla İstanbul Başakşehir Temsilciliğimizin açtığı 

münazara okulu eğitimlerine devam ediyor.

Hayatımız boyunca ihtiyaç duyduğumuz entelektüel 

birikimi, gençlik yıllarımızda edinmeye başlarız. 

Münazara Okulu’nda çeşitli konular hakkında 

araştırma yapan öğrenciler, pratik düşünebilme ve 

hızlıca sonuca varabilme yeteneklerini geliştirmenin 

yanısıra ikna kabiliyetlerini de geliştiriyorlar. Münazara 

eğitiminde konunun hangi tarafında olacağınız 

kurayla belirlenmektir. Bu sebeple desteklemediğiniz 

bir konuyu savunmak durumunda da kalabilirsiniz. 

Bunun en önemli katkısı, daha önce hiç bakmadığınız 

bir açıdan o konuya yaklaşmanız ve o konuyu 

gerçek hayatta savunanların neden savunduğunu 

artık anlayabilecek olmanız ve onlarla konuşurken 

ikna etmek istediğiniz meselelerde bakış açılarını 

bilmenin size kattığı ayrıcalıktan faydalanabilecek 

olmanızdır. Sonuç olarak, insani iletişimde en çok 

ihtiyaç duyduğumuz konulardan biri olan empati 

yeteneğimiz gelişmektedir.

Başakşehir Spor Parkı’nda 25 Ekim 2016 tarihinde 

başlayan derslerimizin 9 haftalık kısmı tamamlandı. 

Haftada 2 gün olmak üzere 26 hafta sürecek olan 

eğitimler münazara turnuvalarına katılmış ve 

Meridyen Derneği’nde münazara eğitimi almış 

Gönüllü Eğitmen ve İlçe Yönetim Kurulu Üyemiz 

Büşra Yalçın tarafından organize edilmektedir. 

Ayrıca 4-6 haftada bir profesyonel eğitimciler 

davet edilmektedir. Davet edilen eğitimciler hem 

eğitimlere dâhil olmakta hem de yapılan maçlarda 

jürilik yapmaktadır. TÜGVA Münazara Okulu 

öğrencilerimiz şu ana kadar; İstanbul’da düzenlenen 

Yeditepe Çaylaklar Münazara Turnuvası ile Meridyen 

Liselerarası Şampiyonlar Ligi ve Ankara’da 6. ODTÜ 

Çaylaklar Münazara Turnuvası’na katılmışlardır.
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GENÇLERE MESLEKİ TECRÜBE 

AKTARIMI GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ

Çalışan Gençlik Koordinatörlüğümüzün kampında; 

tüm meslek gruplarına yönelik teşkilatlanmaya 

ağırlık verilmesi, tecrübe aktarımı programı, KOSGEB 

ile işbirliği gibi pek çok karar alınarak, çalışmalara 

başlandı. 

Vakıf olarak daha çok gencin hayatında güzel izler 

bırakabilmek adına, çalışmalarına devam eden Çalışan 

Gençlik Koordinatörlüğümüzün Türkiye çapındaki il 

temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen kampımızda 

gelecek dönem için birçok karar alındı. Her meslek 

grubuyla irtibatlı olarak, kapsayıcı olmanın önceliğimiz 

olduğu vurgulandı. İllerde meslek gruplarına yönelik 

tecrübe aktarımı programları gerçekleştirileceği ifade 

edilerek, KOSGEB ile işbirliği ve girişimcilik kursları 

gibi çalışmalara başlanacak.

Her kampımızda olduğu gibi burada da katılımcılara 

eğitim seminerleri düzenledik. KİM Psikoloji 

Kurucusu Yard. Doç. Dr. Ömer Akgül katılarak, 

temsilciliklerimizin birbirini tanıması için eğlenceli ve 

akılda kalıcı aktiviteler gerçekleştirdi. “Vakıf Bilincimiz”, 

“Çalışan Psikolojisi” ve “Bir Müslüman’ın Çalışma 

Prensipleri” başlıklı konularda da uzmanlar tarafından 

eğitim verildi.

İL YÖNETİM KURULLARIMIZLA 

VAKFIMIZIN YARINLARINI 

PLANLADIK 

Eğitim Koordinatörlüğümüz, il yönetim kurullarını bir 

araya getirdiği Konya ve Malatya’da olmak üzere 2 

kamp programı gerçekleştirdi. 

Koordinatörlük ve vakfımızın işleyişiyle ilgili konuların 

detaylı bir şekilde ele alındığı yoğun bir katılımla 

gerçekleşen kamplarımızda;  etkili zaman yönetimi 

ve birlikte çalışma kültürü gibi konularda uzmanlar 

katılımcılara sunum yaptı. Konya’da 2 gün süren 

kampa 140 kişi katılırken, Malatya’daki kampımızsa 

160 kişinin katılımıyla gerçekleşti.
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KADIN VE AİLE KOORDİNATÖRLÜĞÜ 

KAMPIMIZI GERÇEKLEŞTİRDİK

Vakfımızın Kadın ve Aile Koordinatörlüğü Kampı, 

Türkiye’nin dört bir yanından gelen 115 üyemizin 

katılımıyla gerçekleşti.

Florya Safahat Yükseköğrenim Öğrenci Yurdu’nda 

hemen her ilin kadın aile koordinatörünün 

katılımıyla gerçekleşen kampta, 2017 yılına dair 

stratejiler belirlenerek, koordinatörlüğün çalıştayı 

da gerçekleştirildi. Kamp programında, tüm illerde 

uygulanmak üzere 11 proje geliştirilerek, detaylı bir 

şekilde görüşüldü. Kampa konuşmacı olarak katılan 

Esra Albayrak, ‘TÜGVA’nın Varlık Sebebi’ üzerine 

katılımcılara hitap ederken, vakfımızın Başkanı İsmail 

Emanet de ‘TÜGVA Bilinci’ üzerine konuşma yaptı.

2 gün süren kampın son akşamı katılımcılar, Necip 

Fazıl Kısakürek Ödül Töreni’ne katıldı.

LİSE KOORDİNATÖRLÜĞÜ 

KAMPIMIZ DOLU DOLU GEÇTİ

Vakfımızın Lise Koordinatörlüğü Kampı, hemen her 

ilin lise koordinatörünün katılımıyla geçmiş yılın 

değerlendirmesi yapılarak, projeler ele alındı.    

Birçok şehrimizden gelen 57 lise koordinatörümüzün 

katılımıyla gerçekleşen kampta, gelecek yıla dair 

stratejiler belirlendi. Lise öğrencilerine katkıda 

bulunmak için geliştirilen edebiyat, sanat ve bilimsel 

aktiviteler görüşülerek, iller kendi bölgelerindeki 

imkânlara göre, çalışmaların revize edilmiş hallerini 

sundu.

“TÜGVA Bilinci”nden bahseden Vakıf Başkanımız 

İsmail Emanet, lise koordinatörlüğü çalışmalarının 

vakfımız için önemli bir yeri olduğunu ifade etti. 

İBB Meclis Üyesi Hüseyin Karakaya da vizyonumuz 

üzerine bir konuşma gerçekleştirdi. 

Düzenlenen gezide, Okçular Vakfı’na giden 

katılımcılar, kısaca bilgi aldıktan sonra, ok attılar. 

Ardından Sosyal Doku Vakfı ziyaret edilerek, Nurettin 

Yıldız ile de bir söyleşi gerçekleştirildi.

LİSE HANIM KOORDİNATÖRLÜĞÜ 

KAMPIMIZ GERÇEKLEŞTİ

Tügva  lise hanım teşkilatı ilk kampını Üsküdar il 

binasında gerçekleştirdi. 

Geleceğe yön verecek gençlerimiz ve bunların 

içinde hanım kardeşlerimizin ehemmiyeti 

düşünülerek eğitim ve teşkilat kitapçığı oluşturuldu. 

Çalışmalarda öğrencilerin sosyal, fiziksel, ruhsal ve 

manevi gelişimleri göz önünde bulunduruldu.  Lise 

çağındaki bayan kardeşlerimize özel kitap ve filmler 

seçildi, sohbet konuları belirlendi. Öğrencilerin kişisel 

gelişimlerine katkıda bulunmak için çağın gerekleri 

de düşünülerek dolu dolu bir etkinlik listesi hazırlandı.
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TÜRKİYE GENELİ YÜKSEKÖĞRENİM 

KAMPLARIMIZI TAMAMLADIK

TÜGVA Yükseköğrenim Koordinatörlüğümüz 

tarafından organize edilen, çeşitli illerde, il 

yükseköğrenim koordinatörlerimiz, üniversite, 

fakülte, bölüm ve sınıf temsilcilerimizin katımıyla 

gerçekleştirdiğimiz teşkilat içi eğitim kamplarımızı 

gerçekleştirmeye devam ediyoruz.

45 ilimizden 450 üniversite teşkilat mensubumuzun 

katılımıyla 14-16 Ekim 2016’da Malatya, 21-

23 Ekim 2016’da Konya ve yine 21-23 Ekim 

2016 tarihindeyse İstanbul’da bölge kamplarını 

gerçekleştirdik.

Genel Başkan Yardımcısı Suat Kır’ın açılış 

konuşmalarıyla başlayan kamplarımız da TÜGVA 

Yükseköğrenim Koordinatörlüğü’nün hedefleri, 

misyonu ve vizyonunun yanı sıra 81 ilin tamamında 

açılması planlanan TÜGVA yurtlarından, İl 

Yükseköğrenim Koordinatörlüğü ve üniversite 

yapılanmalarının işleyişinden, eğitim ihtiyaçlarından, 

doğru medya kullanımı ve doğru iletişim kurma 

yöntemlerinden bahsedildi.

Üniversite Teşkilatlanma Sorumlumuz İbrahim Beşinci 

“Üniversite Teşkilatlanma Sunumu”, Yükseköğrenim 

Bölge Sorumlusu Gökhan Daştan “Teşkilat Usul 

ve Esasları”, Yurt Teşkilatlanma Sorumlumuz Emre 

Beşinci de “Yurt Teşkilatlanmaları” adlı sunumlarını 

gerçekleştirdi. 

“Teşkilat Hastalıkları ve Tedavi Yöntemleri” adlı 

konferansıyla Suat Kır, teşkilat içinde dikkat edilmesi 

gereken hastalıklar ve tedavi yöntemlerinin altını 

çizerek, teşkilat yapısı, yapılarında samimiyet ve 

kardeşlik noktalarına vurgu yaptı. Vakfımızın mütevelli 

heyeti üyesi Salih Eğridere, “Hasan El Benna” ve 

“TÜGVA Bilinci” adlı konferanslarında kimliğimize, 

kuruluş gayemize ve hedeflerimize değindi. Vakfımızın 

mütevelli heyeti üyesi Osman Nuri Kabaktepe de 

“Varoluş Sebebimiz ve Davet” ile “İslami Hareketlerin 

Tarihi” konu başlıklı konferanslarında tecrübelerini 

aktarırken katılımcılara, varoluş sebebimizden 

ve insanlarla münasebet yöntemlerinden tarihi, 

sosyolojik ve felsefi referanslarla bahsetti.

İFAM Kurucusu Dr. İhsan Şenocak da katıldığı 

İstanbul bölge kampında, “Dava Şuuru ve Tebliğ” 

adlı sunumuyla katılımcılara hitap etti. 15 Temmuz 

ve içerisinden geçtiğimiz süreci tarihsel perspektifle 

etraflıca izah eden Şenocak, gençlerin üzerine düşen 

sorumlulukları hatırlattı.

Akşamları çeşitli ikramların olduğu kamp 

programlarında, birlikte söylenen marşlar ve ezgilerin 

yanı sıra şiir dinletisi ve sinevizyon gösterimi gibi 

etkinlikler yapıldı. Samimi bir kardeşlik ortamında, 

farklı illerden gelen gönüllülerimiz ve misafirlerimiz, 

birbirleriyle tanışma ve kaynaşma imkânı buldu.

YÜKSEKÖĞRENİM HANIM EĞİTİM 

KAMPIMIZI GERÇEKLEŞTİRDİK

TÜGVA Yükseköğrenim Koordinatörlüğümüz 

tarafından organize edilen eğitim kampımız, 

ülkemizin farklı illerinden üniversite temsilcilerinin 

katılımıyla gerçekleşti.

2-3-4 Aralık 2016 tarihinde 30 ilimizde görevli 120 

yükseköğrenim hanım koordinatörü ve üniversite 
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temsilciliklerinin katılımıyla teşkilat içi eğitim 

kampımızı, İstanbul’da gerçekleştirdik. 

Yükseköğrenim Hanım Koordinatörümüz Gülfidan 

Kıroğlu’nun üniversite teşkilatımızın hedeflerinden, 

bir araya gelme amaçlarımızdan bahsettiği açılış 

konuşması ve süreç konusunda bilgi vermesiyle 

başlayan eğitim kampımız, çeşitli illerden gelen 

üniversite teşkilatı ekiplerimizin birbirlerini 

tanıtmasıyla devam etti. 

Bölge Sorumlularından Hilal Büyükgüçlü “Üniversite 

Teşkilatlanma”, Behiye Merve Kılıç “Üniversite 

Temsilciği” ve Ravza Kabaktepe “Yurt Teşkilatlanma” 

sunumlarını gerçekleştirdi.

Bölge Sorumlumuz Betül Uzun, “Teşkilat Hastalıkları 

ve Tedavi Yöntemleri” konulu sunumunda, kampımıza 

katılan teşkilat mensuplarının gözlemleri ve fikirlerini 

alma, sorunlara beraber tedavi yolları arama metodu 

ile teşkilat içinde oluşabilecek sorunları ve üstlerinden 

gelme yöntemlerini anlattı.

Vakfımızın Yükseköğrenim Koordinatörü Suat 

Kır, “TÜGVA ve Dinamizm” konulu semineriyle 

Türkiye’de ve dünyada mevcut gençlik algısı ve 

hedeflerimiz doğrultusunda ilkelerimizden bahsetti. 

Yükseköğrenim Bölge Sorumlumuz Gökhan 

Daştan, “Teşkilat Usul ve Esasları” sunumunu yaptı. 

Vakfımızın Mütevelli Heyeti Üyesi Osman Nuri 

Kabaktepe, “Varoluş Sebebimiz ve Davet” konu başlıklı 

konferansında tecrübeleriyle vakfımızın varoluş 

nedenlerinden ve insanlarla iletişim yöntemlerinden 

bahsetti. Vakfımızın Mütevelli Heyeti üyesi Salih 

Eğridere de “TÜGVA Bilinci” adlı konferansında 

insanları ne için çağırdığımıza, ölçülerimizin neler 

olduğuna ve proje insanı olmanın ayrıntılarına 

değindi.

İstanbul’da ağırlanan farklı illerimizden teşkilat 

mensuplarımızla akşamları birebir teşkilat, mevcut 

durum ve gelecek planları üzerine değerlendirmeler 

yaptık. Kampımızın son günü, Eyüp İlçemizde sabah 

namazı ve ikramlarla beraber kampımızı sona erdirdik.

MEDYA İLETİŞİM 

KOORDİNATÖRLERİMİZ KAMPTA 

BULUŞTU

Vakfımızın Medya İletişim Koordinatörlüğü, 

düzenlediği kampla ülke genelindeki temsilcilerimizi 

bir araya getirerek; PR stratejileri, kurumsal 

kimlik tanıtımımız, algı yönetimi, vakfa karşı 

sorumluluklarımız ve sosyal medya kullanımı gibi 

konular hakkında bilgi verdi.

TÜGVA Medya İletişim Koodinatörü Yunus Becit, 

‘Sosyal Medyayı Doğru Kullanma’, ‘Medya İletişim 

Koordinatörlüğü İşleyiş ve Hizmetleri’, ‘Vakfa Karşı 

Sorumluluklarımız ve Önerilerimiz’ konulu sunumlar 

yaptı. Becit ayrıca, ‘2017 PR Çalışma Stratejileri’ 

ve ‘Reklam Dönemleri’ konulu grup çalışmalarını 

koordine etti. ‘Kurumsal Kimlik’ sunumunu 

vakfımızın Sanat Yönetmeni Ömer Yatğın, Kurumsal 

İletişim Uzmanı Yunus Aydoğan da ‘ERP Kullanımı’ 

konusunda katılımcılara bilgi verdi. Vakfımızın Başkanı 

İsmail Emanet, medya ve iletişimin öneminden 

bahsederek, “Sizler vakfımızın yıldızlarısınız” dedi.

Konuk konuşmacı, Albayrak Kurumsal İletişim 

Müdürü Mehmet Erdem Temür de ‘Algı Yönetimi’ 

konulu sunum yaptı.
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“Robotlar, çocuklar için çekici çünkü 

onları televizyonlarda çizgi filmlerde ve 

oyuncakçılarda görüyorlar. Bu onlar için 

eğlenceli bir nesne. O halde bu çekici 

oyuncakları da eğitimlerde kullanmasını 

bilip, onları teknoloji ve inovatif 

düşünceyle tanıştırmalıyız” diyor bir 

öğretmen.

Vakfımızın düzenlemiş olduğu bilim yarışması 

Cezeri ile bilim soyut bir kavram olmaktan kurtarıp, 

bilimsel çalışmaları elle tutulur, heyecan verici, bir 

araca dönüştürmek istiyoruz. Bu sebeple robotik, 

yenilenebilir ve alternatif enerji kaynakları, yazılım, 

tasarım, sosyal girişimcilik gibi konularında yenilikçi 

fikir ve projeleri olan tüm öğrencileri bu yarışmaya 

bekliyoruz.

Türkiye Gençlik Vakfı Lise Koordinatörlüğü’nün 

Türkiye geneli ortaokul ve lise seviyesindeki 

öğrenciler için düzenlediği “Cezeri Yenilikçi Fikir 

ve Proje Yarışması” başlıklı programla öğrenciler, 

hayatımızı kolaylaştıran yenilikçi ve inovatif fikirlerini 

ifade etme fırsatı bulacak. 

Vakfımızın il temsilcilikleri tarafından yarışma; 

ortaokul ve lise seviyesindeki okullara, sivil 

toplum kuruluşlarına, gençlik platformlarında 

duyurularak, başvurular www.tugva.org üzerinden 

kabul edilecektir. Projeler Yıldız Teknik, Marmara 

ve Medeniyet üniversitelerinin alanında uzman 

hocalarından oluşan “Cezeri Bilim Heyeti” tarafından 

değerlendirilecek. Yarışma, Türkiye’nin her yerinden 

bireysel ve grup katılımına açık olup, öğrenciler 

projelerine katkıda bulunan kişileri beyan ederek de 

yer alabilirler.   

Gençlerin, toplum yararı ve gelecek kaygısıyla 

oluşturacakları yenilikçi fikir ve projeleriyle var olan 

sorunların çözümüne katkı sunacağı, insan hayatını 

kolaylaştıracağı, yenilikçi ve inovatif fikirlerini ifade 

ederek, özgüvenlerini geliştireceği bir platform 

sunmayı amaçlayan bu çalışma sonucunda içerikler, 

ön değerlendirmeden geçirilecek, başarılı görülen 

eserler, düzenlenecek etkinlikle tanıtılacaktır. 

 

“Cezeri ile ortaokul ve lise düzeyinde etkili bir 

teknolojik kalkınma platformu oluşturulacak”

Böylelikle milli teknoloji alanında farkındalık 

oluşturulmuş, yetenekli ve eğitimli insan kaynağına 

ulaşılarak, reel sektörle buluşma imkânı sağlanacaktır. 

Projelerini sergileyecek olan öğrenciler, belirlenmiş 

konu başlıkları üzerinden yenilikçi fikirlerini ve 

projelerini kamuoyuna sunarak, konulara dair fikir 

sahibi oldukları gibi proje geliştirme usul ve esaslarını 

da bizzat uygulayarak, öğrenmiş olacaktır. 

Cezeri ile etkili bir teknolojik kalkınma platformu, 

ortaokul ve lise düzeyinde oluşturulmuş olacaktır. 

Ayrıca bu konuda yetenekli gençler, alanında 

uzman akademisyenler eşliğinde atölye çalışmaları 

yapabileceklerdir. 

GELECEĞE
           YON VER
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İNSANLIK İÇİN BİRLİK ZAMANI

Suriye’de rejim ve rejim yanlısı terörist grupların 

hunharca saldırıları sonucu Halep’te bir insanlık dramı 

yaşandı. Halep’te sivillere saldırılar devam ederken, 

Türkiye’nin yoğun diplomatik baskısı sonucu insani 

koridor açılarak, sivillerin tahliye edilmesi sağlandı.

Halep’e saldırılar devam ederken, ülkemizde pek çok 

vatandaşımız Suriye’ye insani yardımın ulaştırılması ve 

ateşkesin sağlanması için gerek meydanlarda gerekse 

sosyal medyadan dünyaya sesini duyurmaya çalıştı. 

Binlerce insanın öldürülmesine, evsiz bırakılmasına 

elbette bizler de göz yumamaz, bu duruma seyirci 

kalamazdık. Vakfımızın düsturlarından biri olan 

adaletli bir dünya için var olduklarına inanan Türkiye 

gençliği olarak, hazırladığımız bildiriyi, Türkiye’nin 

dört bir yanındaki üniversitelerde okuyup, sosyal 

medyada oluşturduğumuz #WakeUpHummanity 

hashtagiyle Türkiye ve dünya gündemine konuyu 

taşıdık. 

Üniversitelerde okuduğumuz bildirimiz şu şekildedir:

Suriye’de neredeyse 6 yıldır devam eden iç savaş 

sonucu durum her geçen gün daha kötüye gidiyor. 

Muhaliflerin protesto gösterilerinin kanlı bir şekilde 

bastırılmasının ardından iç savaşa birçok ülkenin 

iştirak etmesi, farklı etnik unsurların çatışması ve 

Esad rejiminin kendi dışındakileri susturmak olsun 

da ne şekilde olursa olsun yaklaşımıyla. Ülkede kan 

akmayan bir an bile geçmemektedir.

Suriye’de yaşanan korkunç mezalimin neticesi 

olarak, milyonlarca insan mülteci olmuş. Öyle ki 

Akdeniz’in, Ege’nin yuttuğu bedenlerin diriltmediği 

ölü vicdanlar, Halep’i gördükten sonra da dirilecek 

gibi gözükmüyor.

Bir insan, bir Müslüman olarak bu duruma umursamaz, 

sorumsuz tavırlarla hiçbir şey olmuyormuş gibi 

hareket etmenin Gayretullah'a dokunacağını 

unutmamalıyız. Bizler de Hazreti İbrahim kıssasında 

olduğu gibi, alevlere su taşıyan karınca misali tavrımızı 

belli etmekle yetiniyoruz.

Alnımızın secdeye değdiği her yerde kırımdan 

geçirildiğimiz aşikarken, hala umursamaz, sorumsuz 

tavırlarla hiçbir şey olmuyormuş gibi hareket etmenin 

Gayretullah'a dokunacağını unutmamalıyız.
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#wakeuphummanity
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Yaşamın derin gizemlerinden 

biri şudur: Gerçekten değer 

taşıyan tek şey, başkaları için 

yaptıklarımızdır."
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'DA

Değişim? Yeni ve farklı bir adım? Belki bir mücadele? 

Beklemeye değmeyecek kadar sabırsız olmak? Çünkü 

şimdi, “kendini düşünmenin” ikinci plana atıldığı bir 

hakikatten bahsedeceğiz: gönüllülük. Bunun neresi 

güzel olabilir ki? Tüm bu sorgulamaları bir kenara 

bırak, usulca arkana yaslan. Plansız ve kuralsız bir 

yaklaşımla okumaya devam et.

 

İyilik ticaret değildir. Allah rızası için 
yapılır ve unutulur.

 

Maddi bir kazanç elde edilmediğine göre, bir genç 

neden gönüllü olur? Bunun cevabı çok basit, yürekten 

inananlar için yaşayarak cevabını bulan bir soru. Paha 

biçilemez bir hikayenin parçası olmak, dünyanın 

gidişatına karşı duyarsız ve kayıtsız kalmamak adına 

hiçbir beklentiye girmeden çalışma azmi ve gayreti 

içine girmektir. Temel ilke fedakarlık. Gönüllülük 

teknik bir bilgiden ibaret olan bir sistemle örtüşmüyor. 

İçinde barındırdığı manevi hazlar, toplumsal değerler, 

sosyal önderlik ve sorumluluk duygusu ile matematik 

hesaplarının dışında kalan bir bilinç geliştiriyor. 

Hayatın içinde değer üretmenin ve iyilik odaklı 

dönüşümlere öncülük etmenin verdiği mutluluğu, 

herhangi bir materyal ile kıyaslamak mümkün değil. 

Gelgelelim ki gönüllülük insanlığa umut olmak için 

var olsun. Bu da insanlığın derdiyle dolup taşan bir 

gönle sahip olmakla ilgilidir. Gönüllülük hakikatini iyi 

anlayabilmek için, öncelikle gündelik hayatımızdan 

başlamalıyız.

 

Benim yeterli vaktim yok ki…
 

İşte böyle dersen, bu senin ilk hatan olabilir. TÜGVA 

gönüllüleri zaman yönetiminde uzmanlaşmak için 

fiber hızla çözümler üretmeye çalışıyor. Çünkü bir 

faaliyetin vaktinde başlaması ve ona biçilen süre 

aralığı sonunda bitmesinin nasıl programlanması 

zor bir şey olduğunu öğrenmek lazım. Bizler 

zamanla yarışmıyoruz, zaman bizimle yarışıyor 

adeta. Abartmıyoruz, yapacak çok çok işimiz olduğu 

için iddialıyız. İnsan yine de zamanın kendisine 

yetmediğine dair bahaneler üretir. Biz genelde onlara 

zamanı kullanmasını bilmediklerini söylüyoruz. 

Burada siyah gözlüklü havalı bir emoji olduğunu 

hayal edebilirsin. Kısacası gönüllülük, "zamanım yok.” 

demeyi affetmez. 

 

Ben bu işten hiç anlamam ki…
 

Gönüllüler her işten anlayabilme potansiyeline 

sahip olur, en azından baş edemeyeceklerini 

düşündükleri anda çözüm bulmak adına çırpınırlar. 

Bu durdurulamaz gayret ve öğrenme arzusu nereden 

geliyor peki?

 

 Biliyoruz ki evvela insanın kendine karşı sorumluluğu 

vardır. Her şeyden önce kendini doğru yerde ve 

zamanda konumlandıran insan, neye gönüllü 

olduğunu bilir. Tabii fedakarlığa hazır bir gencin eline 

gönüllülük kılavuzu verilmez. Genellikle gönüllülük 

yaşanarak öğrenilir. Çünkü insan benliğinden sıyrılıp 

başkasının yardımına koşunca gerçekten görür, 

gerçekten hisseder ve gerçekten yaşar. En nihayetinde 

kulluk bilinci insanı, insanlık adına sorumlu yapar. 

Mesuliyet duygusuna bir kere kapıldınız mı zaten 

her işten anlayabileceğinize dair bir özgüven 

kazanıyorsunuz. Biz TÜGVA gönüllüleri en azından 

duyarsız kalamadık ve iyilik odaklı hareketimizde 

gönüllülüğü deneyimleyerek öğreniyoruz.

GÖNÜLLÜLÜK DOSYASI
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"Gönüllülük, insanların yararına olduğu düşünülen bir hedefe ulaşmak için, yalnızca içinden 

gelerek ve doğru olduğuna inanarak bir toplumsal girişime ya da bir sivil toplum kuruluşu 

bünyesindeki etkinliklere destek olması biçiminde tanımlanır.”

Dünya üzerine iyi ve güzele dair ne varsa savunmak.

Uçurtma şenliğinde çocuklarla birlikte göğe yükselmek.

Yaz okulunda yeşil sahalarda soluk soluğa antrenör olmak.

Çarşamba kahvesi için türk kahvesi yapmak.

Soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarını korumak.

Kötülüğe karşı sesli ve sessiz eylemlerde hak savunmak.

Bir harf öğretmek.

Kamp ateşini yakmak.

Yardıma muhtaç çocukların ihtiyacını karşılamak.

Okumak, okumak, okumak….

İyilik odaklı mesajlar sunan iletiler yazmak.

Ihlamuraltı sohbetinde periscope canlı yayını yapmak.

Gençlerin manevi gelişimini önemseyen faaliyetlere davetçi olmak.

Hami olmak.

Türkiye’nin geleceğine yön veren gençlere imkanlar sunmak.

Dostluğu pekiştiren kamplar organize etmek.

Sosyal sorumluluk duygusunu geliştiren çalıştaylar düzenlemek.

Yeni nesil fikirlerin ortaya çıktığı toplantılar yapmak.

Bir fidan dikmek.

T
as

ar
ım

 y
ap

m
ak

.

Gençlerin derdini dinlemek.

Çevre ve doğa bilinci kazandıran faaliyetler gerçekleştirmek.

Yaşlılarımızı mutlu etmek adına ziyaret etmek.
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Acımasızlığın kol gezdiği bir zamanda bir kez daha 

merhametten söz etmek istiyorum. Kalbim acıyor ve 

acının gidebileceği daha ne kadar yol kaldı ki diye 

soruyorum. Gencecik yavrularımız kahpe bombalarla 

ölüyor, vatan dört koldan zalimlerin hücumlarına 

göğüs geriyor. Merhametin zulme galip geleceğine 

itikadım tam. Zira insanın özü  merhamet üzerine 

mayalanmıştır. 

İnsan sevgi arayan bir varlık. Sevgiyle serpilip 

büyüyen, çiçeğin ışığa yönelmesi gibi sevgiye 

yönelen bir varlık. “Sevgi hakkı yadsınmış olan her 

insan sakatlanmış, varlığının kökleri baltalanmış 

demektir,” diyor Henry Miller. Merhamet en evvel 

herkesin sevgiye değer olduğunu teslim etmektir. 

Hakkaniyet ve sevgi merhametin âdeta kızlarıdır.

Yardımseverlik, diğerkâmlık veya dayanışma 

dediğimizde merhametin ilham verdiği eylemlerden 

söz etmiş oluruz. Merhamet sahipleri müşfik, 

hayırsever, nazik, yumuşak yürekli, anlayışlı ve empati 

yetenekleri yüksek insanlardır. İnsanın öteki insanın 

iyiliğine dair bir mesuliyet hissettiği ve onun ıstırabıyla 

harekete geçtiği bir durumdan söz ediyoruz. 

Kişi, talihsizlik kurbanının acısıyla 
karşılaştığında ya yüzünü ve ruhunu 
ona döner ve merhamet eder ya da 
kurbanın talihsizliğinin kendisinde 

yarattığı huzursuzlukla, kendine 
döner ve kurbandan gözlerini kaçırır. 

Merhamet işte o gözlerin içine 
bakabilmekle başlar.  Halepli yavrunun 

gözlerinin içine bakmakla. 

Prof. Dr. Kemal SAYAR

Psikiyatrist | Psikoterapist | Ruh Sağlığı

GÖNÜLLÜLÜK DOSYASI
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Bir güç başka bir güçle karşılaştığında güç mücadelesi 

ortaya çıkar, bir güç nazenin bir varlıkla karşılaştığında 

yabancılaşma olur ve nihayet, iki nazenin varlık 

birbiriyle karşılaştığında ise yakınlık ve samimiyet 

zuhur eder. İncinebilir olmak, ruhlarımızı yakınlaştırır. 

İkimiz de madem bu dünyada yaralanmış varlıklarız, 

madem yaralarımızdan tanıyabiliyoruz birbirimizi, bu 

aşinalıkla daha da sokuluruz birbirimize. Yaralarımız 

bizi birbirimize dost ve akraba kılar.

Merhamet bizden kahramanlık 
beklemez. Varlığa sinmiş kederi 

anlamamızı ister bizden. Kalbimizin 
en derinlerinde “ıstırap içindeki 

yabancı”nın ıstırabını dindirmek için 
hazır olup olmadığımızı sorar.

Bir nezaket sözü, şefkat dolu bir dokunuş, sabırlı 

bir mevcudiyet, kendi korku ve tepkilerimizin 

ötesine geçme iradesi... Tüm bunlar bir korku ve acı 

anını dönüştürebilecek merhamet jestleri olabilir. 

Anlamak ve merhamet yolunda yürümek, “dünyanın 

feryatlarını dinlemeyi” öğrenmektir. Merhamet bizi 

ve onları ayıran duvarları aşmak yolunda bir davettir. 

Çoğumuz merhamet yolunda kendi önyargılarımıza 

toslarız. Derin bir anlayış, kabulleniş ve cesaret 

olmaksızın merhamet olmaz. Anlamak için inan, 

inanmak için anla! 

Merhamet “sınır tanımayan kalpler”in 
işidir.

Merhamet “sınır tanımayan kalpler”in işidir. “Beni 

anla, beni duy!” diye feryat eden her keder ve ıstırap 

anında, onu anlamak ve işitmek için orada olmaktır 

merhamet. Kalbin dili, ben ve sen arasındaki sınırı 

tanımaz. Merhamet, acıya bir mesafeden bakmakla 

değil, onun alevinin yakıcılığını ruhunda hissetmekle 

başlar. Merhamet sabır, kabulleniş, farkındalık ve 

dürüstlükle beslenir. Benmerkezciliği ve daima 

haklı olma arzumuzu kurban etmeden yeşermez. 

Bizi umutsuzluk ve suçlama tuzağından çıkarıp 

alır, saygınlık ve iç bütünlük ile donatır. Ben ve 

öteki arasındaki ıstıraplı ayrılığı kaldırır. Merhamete 

ebelik eden, acıdan yüz çevirmek değil, acıyla 

birlikte kalma iradesidir. Kendi hayatında yüzünü 

kedere dönersen, dünyadaki o bitmek bilmez acıya 

gözlerini açacaksın. Terör, şiddet, açlık ve mülksüzlük 

pençesinde kıvranan insanlara açılacak kalbin. 

Dünyanın feryatları senin feryatlarındır. Kalpten 

kalbe bir yol var. Merhamet, hayatımıza kaçınılmaz 

bir şekilde giren acıyı nezaketle kabullenmektir. 

Kaybedişin hüznü bizi hayatın kırılganlığını görmeye 

çağırıyor. Ancak kendi kırılganlığımızla karşılaşmak ve 

onu yakından bilmekle, ötekinin acısını da anlamaya 

başlarız. Merhamet annenin rahminde büyüttüğü 

çocuğa karşı hissettiği gibi, bir başkasının hayatını 

hissedebilmektir.

Eğer bize yanlışlık yapan kişiyi 
affedemezsek tam manasıyla 

iyileşemeyiz

Merhamet için bazen de bağışlayabilmek gerekir. 

Merhamet affedişten önce gelir. Bağışlamak, “Sen 

yaptıklarından daha değerlisin,” demeye gelir, yani 

“Sende umut var, yaptığın şeyden başka bir şey de 

yapabilirdin, tüm olanaklarını yitirmedin,” demektir. 

Eğer bize yanlışlık yapan kişiyi affedemezsek tam 

manasıyla iyileşemeyiz. İyileşmek için insanın 

kendisini acıya açması ve teslim olabilmesi gerekir; 

incinebilirlik ve acziyeti kabullenebilmesi, onlarla 

yüzleşebilmesi gerekir. “Affedişin iki kızı var: Adalet 

ve merhamet,” demiş eskilerden bir bilge. Gerçekten 

affedebilmek için adaletle hareket etmek, hakikatle 

yüzleşmek ve verilen zararı küçümsememek gerekir. 

Bunu merhametle yapmalıyız ki bir uzlaşma boy 

verebilsin. Uzlaşma olmaksızın adalet, intikamdır ve 

intikam yeni bir şiddet döngüsünü başlatır. Adalet 

olmaksızın uzlaşma ise nisyandır, unutuştur. Unutmak 
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ne bir çözüm ne de bir uzlaşı sağlar. Çatışma sonrası 

durumlarda, paylaşılmış tarihsel belleğin yeniden 

inşası, ilişkilerdeki güveni onarmak için önemli bir 

adımdır. İnsan hakları ihlallerini isimlendirmekle 

toplumun bu ihlalleri sosyokültürel bir düzeyde 

anlayabilmesi de sağlanır. Suçları ve suçluları 

isimlendirmek onların bir daha yaşanmasının önüne 

geçmek için elzemdir. Böylece hayatta kalanların 

iyileşmesi hızlanır, kurbanlar çektikleri acının boşuna 

olmadığını görmekle onurlandırılır. 

Bazen umudun şafağı bir ümitsizlik gecesinin 

sonunda doğar. Umutla karşılaşmak için ümitsizliğin 

de ötesine geçebilmek gerekir, gecenin en ucuna 

gittiğinizde orada yeni bir şafak sizi bekleyecektir. 

Günümüzde hemen ağrıdan kaçmak istiyor, çoğu 

zaman kedere tahammül edemiyoruz. Acıdan 

kaçmaya çalışırken onun içine kısılıp kalıveriyoruz. 

Analjezi toplumunda, ıstıraptan bir şeyler öğrenmek 

yerine, onu yok etme, onu görmezden gelme, ondan 

kaçma öne çıkan tavırlar oluyor. Oysa insandan tüm 

özgürlükleri alınsa bile bir şey asla alınamaz: kendi 

yolunu seçme özgürlüğü. En zor koşullarda bile kendi 

yolumuzu seçebiliriz. İrade, hayatın en dibe değdiği 

yerlerde bize yukarı sıçramak için imkân verir.

Kalpten veren kişi
daha da zenginleşir

Merhamet, bizden başkasının hikâyesini ondan 

etkilenmemize izin vererek dinlememizi ister. Feraset 

bizi bu hikâyeyi dinlerken ruhumuzun kıpırdanışlarını 

hissetmeye ve neyin bize iyi bir kaynaktan neyinse 

başka bir yerden geldiğini anlamaya çağırır. Bu şekilde 

ötekinin hayatında ne olmakta olduğunu onun bakış 

açısından anlamaya çalışırız. Onlar açısından neyi 

yapmanın onlara daha fazla fayda sağlayacağını 

anlamaya çalışırız. Bir yandan da bu sürecin bizim 

üzerimizdeki etkilerini gözler ve bunun öteki için ne 

anlama geldiğini anlamlandırmaya gayret ederiz. 

Merhamet bizi ötekinin hikâyesine değer vermeye 

davet eder. Onu dinlemeye davet eder çünkü hepimiz 

bir başkasına ötekiyiz. Hepimiz ötekileriz. Eğer 

hikâye bir mücadele hikâyesi ise hepimizin yaşanmış 

tecrübelerinin bir aynası ve insan saygınlığının bir 

ifadesi olarak içsel bir değer taşır. Bazı öykülerin etkisi 

daha büyük olur ama her ıstırap öyküsü bütün için 

hayati önemdedir ve ilgiyi hak eder.

Kalbinize dokunmaya başladığınızda 
veya ona dokunulmasına izin 

verdiğinizde onun uçsuz bucaksız 
olduğunu fark edersiniz, onun bir 
çözümü olmadığını, bu kalbin çok 

büyük, geniş ve sınırsız bir yer 
olduğunu fark edersiniz.

Orada ne kadar sıcaklık ve nezaket olduğunu fark 

edersiniz ve ne kadar da boşluk olduğunu. Kalbin 

istiap haddi bitmez, oraya alınacak misafirle genişler 

kalp, yeni deneyimlerle büyür. Kalpten veren kişi 

daha da zenginleşir.

Merhamet sınır tanımayan 
kalplerin davasıdır. 

GÖNÜLLÜLÜK DOSYASI
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UNUTMAYIN

KAN ACİL DEĞİL,

SÜREKLİ İHTİYAÇTIR!

KAN BAĞIŞINDA BULUNMAK İÇİN

GÖNÜLLÜ OL!
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TÜRKİYE’DE GÖNÜLLÜLÜĞÜN 

YAKIN TARİH GEÇMİŞİ

Türkiye’de gönüllülüğün gelişimi, genel anlamıyla 

sivil toplum ve vatandaş katılımının 1980’li yıllardan 

beri yaşadığı dönüşümün bir parçası olarak 

değerlendirilmelidir. 1980 yılındaki askeri darbenin 

sonucu olarak, neredeyse tüm sivil toplum kuruluşları 

yasaklanmıştır.

Son 10-15 yılda sivil toplum katılımı sayı, etkisi ve 

profesyonellik düzeyi bakımından artış göstermiştir. 

İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı’nın 

verilerine göre, Türkiye’de hali hazırda 109 bin 461 

adet kayıtlı dernek bulunmaktadır. 2004 yılında kabul 

edilen Dernekler Yasası ve 2008 yılında uygulamaya 

konan Vakıflar Kanunu sivil toplum kuruluşları için 

yasal çerçeveyi oluşturmakta olup, sivil toplum 

kuruluşlarının kendilerini örgütleyebilmeleri için 

önceki zamanlara nazaran çok daha elverişli bir 

ortam sunmaktadır.

Sivil toplum kuruluşlarının sayısındaki artış kaçınılmaz 

olarak STK’lara üyeliğin ve aynı şekilde gönüllülüğün 

artmasına sebep olsa da Türkiye’deki gönüllülük 

düzeyi halen görece düşüktür.

TOPLUM OLARAK NE KADAR 

GÖNÜLLÜYÜZ?

Ülkemizde nüfusun yüzde 12’si sivil girişimlere 

katılmaktadır. Erkek egemen kültürel yapı bu 

alanda da etkisini sürdürmekte olup, sivil toplum 

çalışmalarına kadınların katılımı yüzde 2, erkeklerin 

katılımı da yüzde 10 düzeyindedir. Başka ülkelerde 

sivil girişimlere toplumsal katılım oranlarının yüzde 

25-56 aralığında olduğu düşünülürse, sivil toplum 

açısından önümüzde ne kadar çok yol olduğunu 

öngörebiliriz. Dünyanın en büyük sivil toplum 

kuruluşunun Bangladeş’te, BRAC isimli kuruluş 

olmasıysa, sivil toplumun gelişmesi ve büyümesi 

için ekonomik gelişimin bir ‘ön koşul’ olmadığını 

göstermektedir. Kaldı ki ülkemiz dünyanın on yedinci 

büyük ekonomisidir. 

Sivil toplumun gelişmesi demokrasinin 
gelişmesidir. Bu nedenle gençlere 
bu fırsatın tanınması, geleceğin 

Türkiye’sine çok önemli katkı 
sağlayacaktır.

BİR

HAREKETİDİR

GÖNÜLLÜLÜK DOSYASI
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Gönüllülüğün Topluma Katkısı

• Sosyal eşitsizliklerin ortadan kaldırılmasında etkilidir.

• Yerel çözümler üreterek kalkınmayı harekete geçirir. 

• Gençlerin sosyal girişimciliği desteklenmiş olur.

• Topluma olan aidiyet duygusu ve sorumluluk 

gelişir.

Bireye Katkısı

• Haz ve manevî zenginleşme

• Özgüven gelişimi

• Ekip çalışması becerilerinde artış

• Yeni bir çevre ve arkadaşlıklar

• Yeni ilgi alanları

NASIL GÖNÜLLÜ OLURUM

STK'LAR GÖNÜLLÜLERİ NASIL GÖRMELİ

Hiçbir zorlama ya da baskı 

hissetmemeli, içten gelerek 

yapılmadır.

Gönüllü, STK için her koşulda 

çalışmayı taahhüt etmiş ücretsiz 

işgücü değildir.

Gönüllülük herhangi 

bir zaman süreciyle 

kısıtlanamaz.

Gönüllülük bireysel bir 

çalışma değildir.

Alınan sorumlulukları 

yerine getir.
Gönüllülük 

bir takım 

çalışmasıdır.

UNUTMA!

Gönüllüler STK’nın 

çalışmalarını yönlendirir.

Tecrübe, bilgi, 

yaş, yetenek gibi 

önkoşullar yoktur.

Gönüllü; bağışçı 

değildir.

Sorumluluk almalısın, 

hemde korkmadan!

Gönüllüler her görevi 

üstlenmek zorunda 

değildir.

Maddi çıkar ya da karşılık 

beklenmemeli.

STK'lar gönüllüleri programsız 

şekilde anlık görev vermemeli
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White Helmets adıyla anılan Beyaz 

Baretliler isimli gönüllülerden oluşan 

grup, Suriye’de bombaların düştüğü 

yerlerde, insanların hayatını kurtarmaya 

çalışıyor.

DÜNYANIN EN TEHLİKELİ
COĞRAFYASININ GÖNÜLLÜLERİ;

BEYAZ BARETLİLER

GÖNÜLLÜLÜK DOSYASI
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Savaştan önce doktor, mühendis, itfaiye görevlisi, 

öğretmen, öğrenci, marangoz, terzi olan beyaz 

baretliler, bugün dünya çapında konuşulan bir sivil 

toplum kuruluşu. Suriye'de ne zaman bir bina hava 

bombardımanıyla yerle bir olsa, enkaz yığının başına 

ilk koşanlar arasında onlar var. Suriye Sivil Savunması, 

ya da daha çok bilinen isimleriyle Beyaz Baretliler, 

yaklaşık 3 bin gönüllüden oluşan bir arama-kurtarma 

ağı.

 

‘Whoever saves one life, saves all of humanity’ 

sloganıyla yola çıkan ekip, enkaz başında çıplak 

elleriyle çalışan, ikinci bir hava saldırısına karşı sivilleri 

uyaran, bölgeden uzaklaştıran, kimi zaman kendileri 

ikinci bombardımana yakalanan, hayat kurtarmaya 

çalışırken, hayatlarından olan kişiler.

Kuruldukları 2013'ten bu yana yaklaşık 62 bin kişinin 

hayatını kurtardıklarını söylüyorlar. İçlerinden 141'i ise 

arama-kurtarma çalışmalarında hayatını kaybetmiş.

Beyaz Baretliler sivil toplum kuruluşunun lideri Raid el 

Salih ile yakın zamanda yapılan bir röportajda verdiği 

destek için Türkiye'ye minnettar olduklarını söyledi.

Adı son günlerde sık sık gündeme gelen Beyaz 

Baretliler'in kuruluş aşamasında Türkiye'nin kilit rol 

oynadığını belirten Salih, Türkiye'de eğitim aldıklarını, 

ardından kendilerinin de Suriye'de başkalarını 

eğiterek, ağlarını güçlendirdiklerini ifade etti. Salih, 

"Beyaz Baretliler'in oluşumunda Türkiye'nin hayati 

rolü var. Bizi baştan beri eğiten Türkiye olup, bize hem 

ekipman hem eğitim desteği verdi" diye konuştu.

İlk kurulduğunda 20 kişi olan Beyaz Baretliler'in 

bugün 3 binin üzerinde gönüllüyle hizmet verdiğini 

dile getiren Salih, gönüllülerin hepsinin de Suriyeli 

olduğunu kaydetti. Beyaz Baretliler'in yetkililerinden 

Jihad Mahameed, belki öleceklerini bile bile neden 

insanların yardımına koştuklarını şöyle açıklıyor;

"Enkaz altından çığlıklar yükselirken, oraya gitmek ve 

o insanları kurtarmaktan başka seçeneğiniz yok."

Yaşadıkları en kıymetli anların ise bir bebeğin, 

bir çocuğun hayatını kurtardıkları an olduğunu 

söyleyerek, "Yerle bir olmuş bir binanın enkazı 

başındaydık. Bir anne yaralanmış, bebeğini arıyor, 

'Meryem Meryem!' diye adını sayıklıyor. 21 aylık bir 

bebek. Enkazın altında Meryem'i aramaya başladık. 

Ne bir ekipmanımız var ne bir şey. Ellerimizle 

enkazı kazıyoruz. Meryem'in hayatta olabileceğini 

sanmıyorduk. Ama sonra bir köşede, korkudan sinmiş, 

çıt çıkarmaz bir halde bulduk onu. Ağlamıyordu. Şok 

içindeydi. Onu enkazdan çıkardım, kucağıma aldım. 

Öyle bir sarıldı ki bana doktorlar bile, babası bile 

ayıramadı bizi."

Beyaz Baretliler'in fotoğrafçılarından 20 yaşındaki 

Khaled Khatip de yaşadıkları ve gördükleri acı nedeniyle 

travma yaşadığını, arama-kurtarma çalışmalarını 

görüntülemeyi bırakmayı düşündüğünü ama kararını 

yine böylesi bir olay nedeniyle değiştirdiğini şöyle 

anlatıyor;

"Ben Beyaz Baretlilerle çalışmaya daha yeni 

başlamıştım ki Halep'te 100'den fazla kişinin öldüğü 

bir katliam yaşandı. Her tarafa insan parçaları 

saçılmıştı. 10 gün boyunca çekimler yaptım. Her 

gece kâbuslar görüyordum. Ayrılmaya, artık bu işi 

yapmamaya karar verdim. Ama tam ayrılacağım 

sıralarda, bir çocuğu enkazdan canlı çıkardık. 

Bunun görüntülerini çektim. Hemen ertesinde bu 

görüntüleri sosyal medyada gördüm. İşte o zaman 

Suriye'de yaşananları dünyaya duyurmak adına çok 

önemli bir iş yaptığımızı düşündüm. Beyaz Baretliler'i 

herkese anlatmak için kalmaya karar verdim”

www.whitehelmets.org
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Aşhane adını verdikleri minibüsle dağıttıkları çorbayla 

bir yılı aşkın süredir evsizlerin içini ısıtan ekip, her 

akşam İstanbul’da evsizlere ulaşıyor. ‘’Komşum aç 

yatmayacak!’’ sloganıyla yola çıkan ekibin, hiçbir 

dernek ve oluşumla bağı yok. Bu sosyal çalışmayı 

hayata geçiren Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler 

Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mahmut 

Karaman, çalışmasını şöyle anlatıyor;

“Bana hep Aşhane olayının nereden aklıma geldiği 

soruluyor ve açıkçası cevaplamakta zorlanıyorum. Bu 

durum zaten hiçbir zaman aklımdan çıkmadı. Çünkü 

ben de onların içindeydim, onlarla aynı yerden 

geliyorum. Bundan bir yıl önce bir minibüs aldık 

ve minibüste birtakım teçhizat çalışmaları yaparak 

mutfağa dönüştürdük. O günden beri İstanbul’da 

geceleri yaklaşık 200 km yol yaparak, evsizlere çorba 

dağıtıyoruz. İnsanların bir birey olarak vazifeleri 

olduğu gibi bireysel gücünün yetmediği alanlarda 

toplumsal ortaklıkla çözebileceği görevleri vardır. Bu 

tür toplumsal olarak çözülmesi gereken sorunları, 

tüm toplum birlikte hareket ederek çözebilir”

Faydalı insan olabilmek için büyük imkânlarımız 

olmasa da iyilik yapmaya niyetli olmak yeterli aslında. 

Çoğunluğunu Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği 

öğrencilerinden oluşan ‘Diş Dostum’ ekibi, ihtiyaç 

sahibi ailelerin çocuklarına ağız ve diş sağlığı hizmeti 

veriyor.

Çalışma kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerin 

çocuklarına, gönüllü diş hekimleri diş taraması 

yaparak, muayene ediyor ve gerektiğinde de 

tedavilerini gerçekleştiriyor. Çocuklarda diş hekimliği 

korkusunun önüne geçmeyi ve koruyucu diş 

hekimliği uygulamalarıyla ağız ve diş sağlığına sağlam 

bir zemin hazırlamak istediklerini bildiren gönüllü 

hekimler, sağlık hizmetlerine ulaşımı kısıtlı ailelerin 

çocuklarıyla ilgilenerek, ilimlerinin sadakasını vermek 

istediklerini ifade ediyorlar.

BİR TAS ÇORBAYLA EVSİZLERE UMUT OLUYORLAR
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ÇOCUKLARIN DİŞ DOSTU

GÖNÜLLÜLÜK DOSYASI
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Milyonlarca kişiyi evlerinden, ülkelerinden eden iç 

savaşın etkisini en çok masum çocuklar üzerinde 

yaşandığını düşünen birkaç üniversite öğrencisi, 

Hatay’daki mülteci kamplarını ziyaret ederek, 2 El 1 

Fırça Projesi’nin ilk adımlarını attı. 

Gönüllü üniversite öğrencileri tarafından hayata 

geçirilen çalışmada, mülteci ailelerin çocukları ile 

onlarla aynı yaş grubunda olan çocuklarımızın 

birbirleriyle yakınlık kurmaları sağlanmak isteniyor. 

Ülkemizde yaşayan mülteci çocukların bulundukları 

durum, çocuklar üzerinde özgüven problemi 

oluşturmakta ve bulundukları topluma karşı 

yabancılaşmaya sebebiyet vermektedir. Türkiyeli 

çocuklar ise mülteci meselesine vakıf olmamaları 

sebebiyle, mevcut durumdaki Suriyelilere karşıtı nefret 

söylemlerinin etkisinde kalmaktadır. Bu çeşit menfi 

etkilerin azaltılması ve çocukların bilinçli yetiştirilmesi 

için Suriyeli çocuklarla Türkiyeli çocukların bir araya 

geldiği ve çeşitli faaliyetler yapacakları birçok etkinlik 

yapılır.

Çocukların ortaya koyacakları çalışmalar 

sayesinde yakınlık kurmalarına, özgüvenlerinin 

kazandırılmasına ve cesaretlendirilmesine yardımcı 

olmak amaçlanmaktadır. Çocukların birbirlerine 

bakış açılarındaki değişim, proje başında ve sonunda 

çizdikleri resimlerin karşılaştırılmasıyla ortaya 

konmaya çalışılmıştır. Ayrıca çocukların proje 

boyunca yaptıkları sanat çalışmaları sergileniyor.
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ORDU ÜNİVERSİTESİ’Nİ KAZANAN 

ÖĞRENCİLERLE ŞEHİR TURU

Türkiye Gençlik Vakfı Ordu İl Temsilciliğimiz, Ordu 

Üniversitesi'ni yeni kazanan öğrencileri ilk tanışma 

ve kültür etkinliği kapsamında bir araya getirdi.

Ordu Üniversitesi'ni yeni kazanan öğrencilerin 

Karadeniz'in incisi Ordu'yu daha iyi tanımaları 

ve kendilerini yalnız hissetmemeleri için TÜGVA 

Ordu Yükseköğrenim Koordinatörlüğü tarafından 

düzenlenen gezi programı sabah kahvaltısı ile başlayıp, 

Yason Burnu ve Kilisesi, Büyükşehir Belediyesi Hat 

Sergisi ve bölgenin ilk arkeolojik kazı alanı olan Kurul 

Kalesi'nin de ziyaret edilmesiyle tamamlandı.

Öğrencilerin şehre ve okullarına daha kolay uyum 

sağlamaları için düzenlenen etkinlikte konuşan 

Ordu İl Temsilcimiz Ahmet Güler, vakfımızın Başkan’ı 

Emanet’in sözlerine değinerek, vakıf olarak gelecekte 

Türkiye'yi yönetecek gençleri en iyi şekilde yetiştirme 

gayreti içerisinde olduklarını yineledi. Vakfımızın 

geleneklerine bağlı kalarak çağın gereklerini iyi 

okuyabilen, topluma ve insanlığa değer katan, 

saygı, paylaşım ve hassasiyet ilkelerini benimsemiş, 

öz güveni yüksek, yenilikçi, çalışkan, iyi ahlaklı, 

hoşgörülü, başarılı ve sorumluluk sahibi bir gençlik 

için çalıştığını ifade eden Güler, “Unutmayın ki biz 

kula kul olan değil, Allah'a kul olan bir gençlik için 

çalışıyoruz. Tek gayemiz Allah rızası olsun geri kalan 

her şey gelip geçicidir. Tekrar güzel Ordu'muza hoş 

geldiniz sefalar getirdiniz. İnanıyorum ki doğasıyla, 

yaylasıyla, deniziyle, yeşiliyle ve bütün zenginlikleriyle 

Ordu'yu çok seveceksiniz” şeklinde konuştu.

ESKİŞEHİR’DE ZİYAFET SOFRASI 

SAHNELENDİ

Eskişehir'de vakfımızın organizasyonuyla ‘Tiyatro 

Külliyen’ tarafından "Ziyafet Sofrası'' adlı tiyatro oyunu 

sahnelendi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kongre ve Kültür 

Merkezi’nde düzenlenen ve yönetmenliğini Osman 

Doğan'ın üstlendiği oyun, soğuk bir kış gününde 

Üsküdar’da yolu Hüdai Dergâhı’na düşen ve 

karınlarını doyurmayı amaçlayan Ahmet Kemal 

ve Mehmet Kemal'in burada yaşadıklarını konu 

alıyor. Elde edilen gelirin tamamı 15 Temmuz şehit 

ailelerine bağışlanan oyun, manevi yaşamla tanışan 

ikilinin bunu algılamaya çalışmalarını anlatıyor. Tek 

perdelik oyun sonunda, tiyatro ekibi ayakta alkışlandı.
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ÖĞRENCİLERE KANYON GEZİSİ

Vakfımızın Samsun İl Temsilciliği, Şahinkaya 

Kanyonu’na bir gezi düzenleyerek, gençlerin yoğun 

ders programında rahatlamalarını sağladı.

Gençlerin eğitimi ve gelişimi konusunda birçok 

alanda çalışma yürüten Türkiye Gençlik Vakfı,  

sosyal aktivitelerle de motivasyon sağlıyor. Eğitim-

öğretim yılının başlamasının ardından yoğun bir 

ders programına giren öğrenciler, il temsilciliğimiz 

tarafından gerçekleşen geziyle Vezirköprü İlçesi’nde 

bulunan Şahinkaya Kanyonu’na giderek, stres attı.

Vakıf bünyesinde kurslara katılan öğrenciler, sosyal 

aktivite ile hem kaynaştı hem de motivasyon sağladı. 

Atakum ve Veziköprü Belediyesi’nin katkılarıyla 

gerçekleşen gezi sonunda, öğrencilere çeşitli 

ikramlarda bulunuldu. TÜGVA Ortaokul ve Lise 

Koordinatörlüğü temsilcilerinin eşlik ettiği öğrenciler, 

gölde tekne ile gezdi, doğa yürüyüşü yaptı.

İZMİT’TE MEKKE’NİN FETHİ 

COŞKUSU

TÜGVA İzmit İlçe Temsilciliği ve İzmit Belediyesi, 

Mekke'nin Fethi'nin 1385. yıl dönümü dolayısıyla 

Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde bir program 

düzenledi.

Düzenlenen programa, TÜGVA Kocaeli İl 

Temsilcisimiz Yusuf Yazıcı, İzmit Belediye Başkanı 

Nevzat Doğan, Kaymakam Ersin Emiroğlu, STK 

başkanları ve çok sayıda vatandaş takip etti. Ünlü 

televizyon programcısı Serdar Tuncer’in de katıldığı 

Mekke’nin Fethi programı Kur’an tilavetiyle başladı. 

Kocaeli İl Temsilcimiz Yazıcı, adalet, ahlak, birlik, 

iyilik ve özgürlük değerlerini benimsemiş gönüllü 

genç kardeşlerimizle daha iyi bir dünya hayaliyle 

çalışmalarımızı sürdürdüğümüzü kaydetti. Bugün 

Mekke’nin Fethi’ni konuşmak ve anlamaya çalışmak 

için burada olduğumuzu ifade eden Bağış ise, 

“İnsanlığı katleden, 5 maymunu oynayan, zulme 

sessiz kalarak razı olan ve hatta Halep’te, Filistin’de ve 

daha nice İslam beldesinde zulmeden Batılı Adam’ın 

aksine, oluş sırrını çözmüş, ne kadar sistem, mezhep 

ve hastalık varsa tedavisinin İslam’da olduğunu 

göstermiş, İslam âlemine ve bütün insanlığa sahip 

çıkmış Müslüman Adam’ın tavrını anlamak için 

buradayız“ diye konuştu.

Ünlü televizyon programcısı Serdar Tuncer de yaptığı 

söyleşi de “O fatihi anlayacağız ki, fethi anlayalım. 

O fatihi anlayacağız ki, kalbi anlayacağız, o fatihi 

anlayacağız ki, kalbin Rabb’ini anlayalım” dedi.
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YÜKSEKÖĞRENİM 

KOORDİNATÖRLÜĞÜMÜZÜN 

TÜRKİYE GENELİ 1. DİVANI İCRA 

EDİLDİ”

TÜGVA Yüksek Öğrenim Koordinatörlüğü tarafından 

hazırlanan ve ilki gerçekleştirilen Genel Divan 

Toplantısı, 39 ilden toplamda 110 İl Yükseköğrenim 

Koordinatörü ve Üniversite Temsilcisi’nin katılımıyla 

samimi bir ortamında İstanbul Güngören 

Yükseköğrenim Öğrenci Yurdu'nda yapıldı.

Açılışını Kuran-ı Kerim tilavetiyle yaptığımız 

programımız, Genel Başkan Yardımcımız Suat 

Kır'ın, toplantımızın amacını ve hedeflerimizi 

anlattığı konuşmasıyla devam etti. Her ilden 

teşkilatımızın yapılanmasını ve gelişimini Kurumsal 

Kaynak Planlama (KKP) sistemi üzerinden gözden 

geçirdiğimiz sunumlarımızda özeleştiri de yapmak 

suretiyle, Divan Kurulu Başkanımız Ramazan Aydoğdu 

ve Divan Kurulu Başkan Yardımcımız Gökhan Daştan 

kontrolünde yeni hedeflerimizi belirledik.

İl Yükseköğrenim Koordinatörlerimizin sunumlarıyla 

devam eden divan toplantımızın akşam saatlerinde 

Genel Başkanımız İsmail Emanet, bilinçlendirme 

ve teşkilat ruhunu canlandırma adına konuşmasını 

gerçekleştirdi.

Gün sonunda ikramın ardından, katılımcılar birbirini 

tanıma fırsatı buldu. Pazar günü sabah namazını Eyüp 

Sultan Camii'nde eda edip, Hz. Eyüp Aleyhisselam 

için dua ederek güne başlayan gençler, konferans 

salonunda sunumlarına devam etti.

Program sonunda KKP sistemimiz gözden geçirilerek, 

divanımız sonlandırılmış oldu.

ROL MODEL OLARAK HAMİLİK

Gençlerimizin büyüme çağında kişilik gelişimine 

katkıda bulunmak, onların hayatında iyiye güzele 

dair, dokunuşlar yapabilmek adına daha çok 

öğrenciye ulaşabilmek için açtığımız ikinci başvuru 

dönemimizde 482 kişi online sınava girip, onlardan 

başarılı olan 242 kişinin mülakatları devam etmektedir. 

Mizaç ve karakter olmak üzere 2 bileşenden 

oluşan kişilik, doğuştan gelen biyolojik özelliklerle, 

çevreden gelen sosyal tesirlerin birbirine yaptıkları 

etkilerle meydana getirdiği ahenkli bir bütündür. 

Karakter ise, kişiye eğitim ve şuuraltının inşâsı ile 

kazandırılır. Özellikle yaratılıştan gelen huyların yok 

edilemeyeceği dikkate alınırsa, karakter eğitiminde 

insan mizacında var olan huyların, iyiye, güzele ve 

doğruya kanalize edilmesi hayatî öneme sahiptir.
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Öğrenci kardeşlerimizin derslerinde, sosyal hayatında 

ve manevi hayatında daha başarılı, etkin olmaları ve 

bununla beraber paylaşmayı bilen, takım çalışmalarına 

uyum sağlayan birer fert olmaları amacıyla, 

kendilerine rehber, himaye eden; “hami” ağabey ve 

ablalarını seçiyoruz. Bu minvalde dönüşen, değişen, 

globalleşen, sosyalleşen gençliğin, dünyayı ve çağı 

daha iyi okuyup anlamalarına yönelik bir rehber olma 

gayesiyle vakıf olarak, ortaokul ve lise çağındaki genç 

kardeşlerimizi unutmadığımızı ve onların; doğruyu-

yanlışı, iyiyi-kötüyü, hak ve batılı ayırt etmelerinde 

yardımcı olmak maksadıyla yanlarında olduğumuzu 

bilmeleri için buradayız diyoruz. 

Hamilik ilk yaz kampında 155 hami belirlenmiş ve bu 

hamiler öğrencilerle buluşmaya başlamıştır. Hami 

sayımızı ülke genelinde arttırmak, lise-ortaokul 

çağındaki öğrencilerin hemen hepsine dokunabilmek 

için ikinci bir hami arayışımız neticesinde, 482 kişi 

online sınava girmiş, bu 482 kişiden 242 kişi sınavda 

başarılı olmuştur. Sınavı geçen 242 kişinin mülakatı 

yapılıp, ilk grup hamilere dâhil edilerek, öğrencilerle 

buluşmaları noktasında çalışmalar hızla devam 

etmektedir. 36 ilde hami sorumluları atanmış ve hami 

sorumluları hamilerle toplantılar gerçekleştirmişlerdir.

SÜTÇÜ İMAMIN TORUNLARINA 

DİRİLİŞ RUHU AŞILANDI

Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir 

Sofuoğlu, Türkiye'nin 100 yıllık uykudan uyandığını 

belirterek, "Artık tünelin sonundaki ışığı gördük, bu 

saldırıların başlıca nedeni bu" dedi. 

Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi ve Türkiye 

Gençlik Vakfı tarafından Necip Fazıl Kısakürek Kültür 

Merkezi'nde düzenlenen "Son Yarım Asrın Hikayesi" 

adlı konferansta konuşan Sofuoğlu, son 50 yılın 

siyasal ve ekonomik gelişmelerini öğrencilere anlattı. 

Salonu hınca hınç dolduran öğrencilere seslenen 

Sofuoğlu, "Gençler, hepinize ihtiyacımız var. İslam 

dünyasını kan gölüne çevirenler yüz yıldır sırtımızdan 

nemalanıyor. Şu an Avrupa'da 4 tane aktarma merkezi 

var. Frankfurt'ta var, Amsterdam' da var, Paris'te var, 

Londra'da var. 8 milyon nüfuslu Londra'da 4 tane 

havalimanı var. Ama 20 milyon insanın bulunduğu 

İstanbul'da üçüncü havalimanı yapılmaya başlanınca 

çırpınmaya başlıyorlar. Çünkü gelirleri düşecek. Onun 

için bu ülkenin liderine Recep Tayyip Erdoğan'a, 

sahip çıkmamız lazım. Ve sizler, yaptığınız işte en iyi 

olacaksınız" diye konuştu.

EL EMEĞİ EL BİRLİĞİ PROJESİ 

Kültürel zenginliğimizi gelecek nesillere aktarabilmek 

adına unutulmaya yüz tutmuş yöresel yemekler, 

el işleri gibi farklı alanlardaki birikimlerimizi yeni 

nesillere aktarabilmek adına Osmaniye İl Teşkilatımız, 

“El Emeği El Birliği”ni hayata geçirdi.

Atalarımızdan gelen kültürel birikimimizi uygulamalı 

olarak aktaracağımız çalışmada, her ay farklı bir çalışma 

yapılacak olup, hanımlar ilk olarak turşu yapımını 

öğrendi. Osmaniye Kadın ve Aile Koordinatörü Tuğba 

Öner, “Son on yılda marketlerde turşu suyu satılıyor 

ve siz sadece malzemeleri içine atıyorsunuz. Sebebi 

yeni nesil turşu yapmayı, suyunu, tuzunu, sirkesini 

ayarlamayı bilmiyor. Bu etkinlikle turşu yapmanın 

inceliklerini işin ehli büyüklerimizden öğreneceğiz. 

Sonraki faaliyetler el işi, oya işleme, yöresel yemekler, 

dikiş nakış gibi faaliyetler olacak” şeklinde bilgi verdi.

Zengin kültürel mirasımız öğrenilmediği ve yeterince 

üstünde durulmadığı için yeni nesiller bunlardan 

habersiz yetişmekte. Geleceğin ve şimdinin 

kadınları, anne adayları kültürümüzde, mutfağımızda 

unutulmaya yüz tutmuş yöresel ev yemekleri, el işleri 

gibi farklı içeriklerdeki değerleri uygulamalı şekilde 

büyüklerimizden öğrenecek.
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Yarının insanlarının en iyi şekilde yetişmesi için çalışmalarına 

devam eden vakfımızın Ortaokul Koordinatörlüğü olarak, 

çocukluktan gençliğe ilk adımların atıldığı yaşlar olan 

ortaokul dönemindeki gençlerimiz için onların kişisel, 

ahlaki ve sanatsal gelişimlerine destek olmak amacıyla 

“Medeniyet ve Değerler Kulübü”nü hayata geçirdik.

 

Milli Eğitim Bakanlığı ile vakfımızın işbirliğiyle okullarda 

oluşturulacak olan kulüp, kitap tahlillerinden kaligrafiye, 

etkili iletişim tekniklerinden sportif aktivitelere, akıl oyunları 

ile hafıza tekniklerinden medeniyet tarihi ve önemli 

şahsiyetleri tanımaya yönelik pek çok alanda gençlerin 

gelişimine destek olmaya yönelik etkinlikler bütünüdür.

 

Bu sene eğitim-öğretimin ilk yarı yılında müfredat 

konularımız içerisinde; Çocukların kendilerini ifade 

edebilme kabiliyetlerinin gelişmesine katkıda bulunmak 

amaçlı etkinlikler. Çalışkan, sabırlı, görgülü ve akıllı olmanın 

hayatımıza kazandıracakları ile sözünde durmanın önemi 

üzerinde duruldu.

 

Öğrenmeye meraklı bütün gençlerimizi bu kulübe 

bekliyoruz.

YÜZME

ORTAOKUL
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Gelecek neslin her yönden donanımlı yetişmesi için 

çalışmalarını sürdüren vakfımız; kültürel, ahlaki, sosyal ve 

değerler eğitimini içeren konferans, yarışma, sinema ve kitap 

tahlillerini içeren etkinlikler bütününden oluşan Medeniyet 

ve Düşünce Kulübümüz lise ve dengi okullarda çalışmalarına 

başlamıştır.

Kulübümüzün çalışmaları kapsamında yardımlaşma anlayışı, 

bireysel farklılıklara saygı göstermek, yoksullara karşı duyarlı 

olmak, bağımsızlık şuuruna erişmek, sorumluluk sahibi olmak, 

israftan kaçınmak, tutumlu olmak, iradesine hâkim olmak, 

güvenilir olmak, sağlığını koruma bilincine sahip olmak, 

kadına değer vermek ve insanlığa faydalı olmak gibi belirlenen 

pek çok değerle ilgili görüşlerin paylaşılması, ilgili kitap okuma 

ve sinema gösterimleri yer almaktadır. Ayrıca ilgili gezi 

programları ve çeşitli yarışmalar yapılıp, gençlerin eğilimlerine 

göre bilim ve teknoloji ile el becerilerinin geliştirilmesiyle 

ilgili programlar yapılmaktadır. Medeniyet Tarihimizi ve 

önemli şahsiyetleri tanımaya dönük eğitimlerden sportif 

(futbol, basketbol, voleybol, yüzücülük, okçuluk, binicilik vb.) 

etkinliklere, Esmaül Hüsna’nın öğretiminden etkili iletişim 

ve liderlik okuluna kadar geniş bir yelpazede öğrencilerin 

eğitimlerine destek olunmaktadır. 
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ÖZEL EĞİTİME İHTİYAÇ DUYAN 
ÇOCUKLARIMIZIN EĞİTİMLERİNİ 
TAMAMLADIK

Down sendromlu öğrencilere yönelik hazırlanan, ‘Yüzüyorum Hayata 

Anlam Katıyorum Projesi’ne katılan öğrencilere sertifikaları verildi.

Samsun Özel Sporcular Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’nce hazırlanan, 

İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı, Samsun Valiliği  ve Türkiye 

Gençlik Vakfı Samsun İl Temsilciliğimiz tarafından desteklenen, ‘Yüzüyorum 

Hayata Anlam Katıyorum Projesi’ tamamlandı. Bu kapsamda, özellikle 

beyin felçli çocuklar için motor kuvvetlerinin gelişimi, otistik çocuklar için 

sosyal iletişim becerilerinin kazandırılması ve down sendromlu çocuklar 

için ergenlik dönemlerindeki kilo problemi ve kiloya bağlı hastalıkların 

engellenmesi amacıyla 6-20 yaş arası çocuklara yüzme eğitimi verildi. 

Bir yılın ardından tamamlanan çalışma için TÜGVA Samsun il Temsilciliği’nde 

bir tören düzenlendi. Hayata sevgiyle tutunan 20 down sendromlu öğrenci, 

sertifikalarını İl Temsilcimiz Hakan Durmuşoğlu’ndan aldı. Herşeyin başının 

sevgi olduğunu belirten Durmuşoğlu, özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin 

yaşama tutunması ve toplumda yerini alması için herkesin hassasiyet 

göstermesi gerektiğini söyledi. Down sendromlu çocukların sağlıklı bir 

şekilde yaşamlarını sürdürmesi, hayata adaptasyonlarının sağlanması, eğitim 

gibi birçok konu başlığında projenin önemli katkılarının olduğunu ifade 

eden Durmuşoğlu, “Biz onları çok sevdik, onlarda bizi. Ayrı bir gönül bağı 

kurduk. Uzmanlar eşliğinde el ele vererek down sendromlu çocuklarımızın 

eğitimi ve sağlık sorunlarının giderilmesi için çaba harcadık. Gönülleriyle 

bu projede yer alan herkese teşekkür etmemiz gerekiyor. Özel eğitime 

ihtiyacı olan bireylerimizin istihdamı, sosyal entegrasyonları ve toplumda 

down sendromu hakkında farkındalık oluşturulması konularında çalışmalar 

yapıyoruz. Çalışmayla çok başarılı sonuçlar aldık. Toplumsal duyarlılığımızı 

her zaman ön planda tutmalıyız. Sosyal projelerde ‘Biz de varız’  demeli, el 

ele vermeliyiz. Bu birliği tüm faydalı çalışmalarda sağlamalıyız” dedi.
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“Yüzüyorum Hayata Anlam Katıyorum 

Projesi” 

Proje, öğrenme ve kavrama yeteneği kısıtlı olan 
özel çocukların ileride olabildiğince bağımsız, 
topluma ve kendilerine yararlı, mutlu ve üretken bir 
yaşam sürebilmeleri ve çevrelerine getirecekleri 
yükün en aza indirebilmesi için özel ilgi ve eğitime 
gereksinim duydukları gerçeğinden yola çıkarak 
hazırlandı.
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Küçük Prens
Antonie De Saint Exupery
- ORTAOKUL -
“Sadece evcilleştirdiğin kişiyi 

anlayabilirsin” dedi tilki. “İnsanlarınsa 

hiçbir şeyi anlayacak vakitleri yoktur. 

Her şeyi dükkândan hazır alırlar. Ve 

arkadaşlar dükkânlarda satılmadığı 

için de insanların arkadaşları yok artık. 

Eğer bir arkadaşın olsun istiyorsan, 

evcilleştir beni!”

Başını Vermeyen Şehit  
Ömer Seyfettin
- ORTAOKUL -
Ömer Seyfettin, küçük hikâyeyi bizlere 

sevdiren yazar. Duru bir Türkçe ile 

yazdığı hikâyeleri onca yıl geçmesine 

rağmen hala çok okunuyor. Ülkemizde 

en çok baskı yapan ve okunan kitapların 

başında Ömer Seyfettin gelir. Eğer siz 

de onun bir eserini okumadıysanız 

bununla başlayabilirsiniz.

KİTAP ÖNERİLERİMİZ
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İtiraflarım
Tolstoy
- LİSE -
Tolstoy'un iç dünyasına bir yolculuk 

olan İtiraflarım, ünlü yazarın yıllar süren 

arayışını konu alıyor. Maddi başarısı ve 

sosyal konumuna rağmen hayatını 

anlamsız bulan Lev Tolstoy'un kendini 

ve dini anlamaya çalıştığı denemeleri, 

hayatı anlamaya çalışan herkese hitap 

ediyor.

Mağaradakiler
Cemil Meriç 
- ÜNİVERSİTE -
Cemil Meriç eserini şu satırlarla 

sunuyor okuyucusuna, "İnsanlık aynı 

sefil putlara tapan bir şaşkınlar kafilesi. 

Hakikatte mağaranın içi de dışı da 

bir. 150 yıldır bir gölgeler âleminde 

yaşıyoruz. Kitap, kendi insanından 

kopan aydının trajedisi. Amacı 

yeraltı mağarasına bir parça aydınlık 

getirmek.”
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ÇİĞDEM KARAASLAN HAYAT 

TECRÜBELERİNİ PAYLAŞTI 

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Samsun Milletvekili 

Çiğdem Karaaslan, “Hayatınızda sadece bir şeyde 

başarılı olmak için diğerlerinden vazgeçmeyin. 

Ne evininizden, ne anneliğinizden, ne işinizden, 

kariyerinizden, sosyal hayatınızdan vaz geçmek 

zorunda değilsiniz” dedi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Samsun İl Temsilciliği 

tarafından Atakum Yalı Kafe’de düzenlenen ‘Gençlik 

ve Aile Söyleşileri’ programına AK Parti Genel Başkan 

Yardımcısı Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, 

konuşmacı olarak katıldı. 

Geniş bir katılımın olduğu söyleşinin açılışında 

konuşan TÜGVA Samsun İl Temsilciliği Kadın ve 

Koordinasyon Merkezi Koordinatörü Özlem Temiz, 

vakıf olarak bayanların yaşamlarına sosyal etkinlikle 

katkı vermeye çalıştıklarını söyledi.

Çoğunluğunu bayanlar ve üniversite öğrencilerinin 

oluşturduğu dinleyicilere hayat tecrübelerini anlatan 

Çiğdem Karaaslan, çocukluk, gençlik, eğitim, aile, 

annelik ve siyaset gibi birçok konuda yaşadıklarını 

paylaşarak, gençlere tavsiyelerde bulundu.

Siyasete üniversiteyi bitirdikten sonra 2005 yılında 

‘Siyaset Akademisi’ne Ankara İl Başkanlığı’na giderek 

başvuru yaparak başladığını aktaran Karaaslan, “İl 

başkanlığına gittim. Kayıt alamıyoruz dediler geri 

döndüm. Bir süre sonra arkadaşlarım ‘Gençlik Kolları 

Kongresi var CV göndermek ister misin!’ dedi. 

Çekirdek ailemde siyasetle uğraşan yok, yapabilir 

miyim diye bir düşündüm.  Sonra ailemin ve benim 

Recep Tayyip Erdoğan sevgisi ile CV’yi yolladım. 

Ne olacağını bilmeden gönderdim. Görüşmeye 

çağırdılar. Kurul vardı, sorular sordular sonra gençlik 

kolları merkez karar ve yönetim kurulu üyesi 

seçildim. Peşine Gençlik Kolları Tanıtım ve Medyadan 

Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldum. Üye olmayı 

beklerken bir anda kendimi orada buldum” dedi.

Kariyeri sırasında evlendi ve en büyük destek 

başladı 

Siyasete girdiğinde kariyer süreci devam ederken 

okul arkadaşı olan Direnç Karaaslan ile evlendiğini 

ve şuan 2 çocukları olduğunu kaydeden Çiğdem 

Karaaslan, gençlik kollarında iken bir anda kendisini 

en yukarıda önemli kararların alındığı Merkez Karar 

ve Yönetim Kurulu Üyeliği’nde (MKYK) bulduğunu 

söyledi. Karaaslan süreci şöyle anlattı;

“Daha evliliğimizin ilk yılı ve ilk bayramımızı 

geçirecektik. Gençlik kolları başkanımız İstanbul’da 

bir televizyon programına katılmam için davet etti. 

Ben eşime ‘Bu ilk bayramımız gitmeyeceğim’ dedim. 

Eşim ‘hayır olmaz davet edilmişsin gitmelisin’ diyerek 

teşvik etti. Ben gittim programa çıktık. Programı 

o dönem ki, Başbakanımız Erdoğan da izlemiş. 

Kafasında farklı bir izlenim oluşmuş. 11 Kasım 2006 

yılında yapılan AK Parti 2. Olağan Büyük Kongresinde 
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Ana Kademe Merkez Karar ve Yönetim Kurulu 

Üyeliği’ne seçilen en genç isimlerden biri oldum.  İyi 

ki, o programa gitmişim. Sonra Genel Merkez Sosyal 

İşler Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttüm. MKYK 

görevlerim devam etti, milletvekili oldum, Genel 

başkan yardımcısı görevine getirildim.”

İş yoğunluğu, siyaset ve aile

Tüm bu yoğun sürece rağmen yuva kurduğunu, 

çocuk sahibi olduğunu hatırlatan Karaaslan, “Kariyer 

beklentiniz varsa aile kurmanızı geciktirmeniz 

beklenir. Ben öyle düşünmedim evlendim. Hepsi bir 

arada yürüdü. 2 çocuğum var. Eşim tam destekçim. 

Siyasetçi, genel başkan yardımcısı, milletvekilisiniz 

ağır sorumluluklarınız var. Eve gitmeye vakit dahi 

bulamıyorsunuz.  Seçim süreci başladığında küçük 

oğlum 9 aylıktı. Gündüz soruyorlardı yorgunluk 

var ‘Gece beşik mi salladın ?’  Evet gerçekten gece 

beşik sallayıp gündüz görevimin başına geliyordum.  

Gece uykusuzlukları ve gece temposu insanın 

sinirlerini de bozuyor. Ara ara söylediğim de oldu. 

Seçim döneminde hastane ziyaretine gittim. Bir 

beyefendi gördüm sağır ve dilsizdi. Bende işaret 

dili kursu aldığım için konuşmak istedim. Yanına 

gittim bir erkek çocuğu var. Ölüm den bahsetti 

tam anlayamadım. Yakınlarına sordum. Anne, baba 

sağır ve dilsiz. Bebekleri birkaç aylık. Gece herkes 

uyurken yorgana dolanıyor tabi ağlıyor ağlıyor kimse 

duymuyor. Sabah  o dehşet manzara ile karşılaşılıyor. 

Allah kimseye yaşatmasın. Bu benim için unutulmaz 

bir ders oldu. Ben çocuğumun ağlamasını duyduğum 

için ne kadar şanslı olduğumu anladım. Bir ağlama 

sesini duymak bile lütuf. Evde de olduğum her 

zaman saat 06.30’da oğlumun kahvaltısını hazırlıyor 

07.00’da servise kendim götürüyorum. Sonra diğer 

çocuğumla ilgilenip işime gidiyorum. Gece saat 

kaçta gelirsem geleyim bu böyle. Eşim yanımda 

her zaman güç verdi bana. Onun desteği olmasaydı 

çok zordu. Her zaman sen yaparsın başarırsın dedi, 

çocuklarımı ona emanet etmem büyük şanstı. 

Hakikaten yol arkadaşlığı çok önemli. Hayatınızda 

sadece bir şeyde başarılı olmak için diğerlerinden 

vazgeçmeyin. Ne evininizden, ne anneliğinizden, 

ne işinizden, kariyerinizden sosyal hayatınızdan vaz 

geçmek zorunda değilsiniz. Tecrübe ile sabittir. Yeter 

ki; sizi seven can yoldaşlarınız olsun. Bu iş paylaşarak 

olur.”

Engelli kardeşi hayata bakış açısını değiştirdi 

Kardeşinin Rett sendromlu olduğunu, bu nedenle 

dezavantajlı grupların sorunlarına daha çok eğildiğini 

belirten Karaaslan, şöyle devam etti:  “Benden bir yaş 

küçük kardeşim engelli. 1.5 yaşına kadar sağlıklıydı 

ama sonra hastalığı ortaya çıkmaya başladı. Engelli 

bir kardeşle ömür geçirmek insana farklı bir bakış 

açısı getiriyor. Ne kadar şükretmeniz gerektiğinizi 

anlıyorsunuz. Sosyal sorumluluğa karşı ilgim, 

engellilerin sorunlarına çözüm üretmek, siyasette 

var olma nedenim belki de kardeşim. İktidarımız 

dönemince dezavantajlı gruplar, kadın, çocuk hakları 

bütün bu özellikle toplumun en çok yara almış ve 

destek bekleyen yönlerinde önemli adımlar atıldı. 

Ben bunlara sessiz devrim diyorum”

Kanserli annesinin mücadelesi hayatına örnek 

Kötü günlerini kardeşinin yaşadığı hastalıktan yola 

çıkarak örnek vererek anlatan Karaaslan, “Benim 

kardeşimin hastalığının teşhisi İngiltere’de konuldu. 

Türkiye’de o dönem ailemin götürdükleri tüm 

doktorlar bir şey yok dediler. Bize 6 ay kaybettirdiler. 

Bir anne hissetmiştir çocuğunda gariplik olduğunu. 

Şimdi ise sağlık alanında yapılan çalışmalarla Türkiye 

lider konuma geldi. Anne karnında dahi testlerle her 

şey tespit edilebiliyor. Sağlık imkânlarına ulaşmak 

çok kolay. Özel eğitim kurumları dahi yoktu. Rett 

sendromunda çocuk, küçük yaşta eğitim almaya 

başlarsa hayatını idame edebilecek seviyeye geliyor. 

Ama benim annem o dönem resmen kendisi fizik 

tedavi uyguladı. Kardeşimin herşeyiyle ilgilendi. 

Şimdi özel eğitim kurumlarından herkes rahatlıkla 

yararlanabiliyor. Annem daha sonra kanser tedavisi 

gördü. Hayatımda örnek alınacak çok şeyi var. Belki 

dahasını da göreceğim ama ben annemi örnek 

alıyorum. Kanserli haliyle kardeşime baktı. Hep inançlı 

olun dua edin dedirdi. ‘Allahım güç ver ki evladıma 

bakım’ diyen bir annenin kızıyım” şeklinde konuştu.
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Üniversitede stand açan öğrencileri sırf kendi 

görüşüne uymuyor diye ağır yaralayan bir grup 

öğrenciye yargıdan şok beraat kararına Türkiye 

Gençlik Vakfı (TÜGVA) yayınladığı bildiri ile tepki 

gösterdi.

Ankara Üniversitesi’nde 2 yıl önce gerçekleşen 

olayda, üniversite yönetiminde izin alınarak açılan 

standa, Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi Dilara Sina 

Tabak’ın suratına Kolektif ve Türkiye Gençlik Birliği 

üyelerine mensup bir grup tarafından soda şişesi 

fırlatıldı. Yapılan vahşi saldırı sonrası, genç kız ağır 

yaralandı. Basınçla birlikte patlayan şişenin cam 

parçaları, genç kızın hem alnına hem de gözlerine 

doldu. 2 yıldır süren davada karar, salgınlara beraat 

olarak açıklandı.

TÜGVA tarafından yayımlanan ortak bildiride, “ilim 

ve irfan yuvası(!) olarak görülen ülkemizin sözde 

önde gelen üniversitelerinde yaşanan bazı başıboş 

vandal hadiseler, Yeni Türkiye’nin gerçekleriyle 

bağdaşmamaktadır. Son olarak 2014 yılında Ankara 

Üniversitesi’nde gerekli izinler alınarak açılan standa

Kolektif ve Türkiye Gençlik Birliği üyeleri tarafından 

“İslam Düşmanlığı” güderek yapılan saldırı sonucunda 

başından ağır yaralanan Dilara Tabak kardeşimizin 

faillerinin serbest bırakılmasıyla birlikte oluşan elim 

tablo, gerekli mercilere hitaben bizleri birkaç şey 

söylemek zorunda bırakmıştır. Bahsi geçen örgütlerin 

ırkçı, mezhepçi ve ideolojik grupların kokuşmuş ve 

çürümüş ideolojilerinin dünya sisteminde yerinin 

olmadığı herkes tarafından bilinmektedir” denildi.

Üniversitelerin asıl sahibi olan gençler olarak, bu 

güruhun yaptığı vandallık ve canavarlığa karşı 

üniversitelerde güvenlik ve düzenin bozulmaması 

çerçevesinde sessiz kalındığına dikkat çeken bildiride, 

“Üniversitelerin içine yerleşmiş, insan öldürmeye 

yönelik eylemler dâhil olmak üzere eğitim ahengini 

bozan bütün hareketlerin içinde yer alan bu azınlık 

güruhun yaptıklarını masumane (!) birer şımarıklık 

olarak kabul edip, onları affederek ödüllendiren 

adalet camiasının bazı mensuplarını ve teşvik eden 

sözde akademisyenleri kınıyoruz. Attıkları her adımı 

Türkiye’nin Gerçek Gençliği olarak takip edeceğiz” 

şeklinde kaydedildi.

TÜGVA, ÜNİVERSİTEDE YAŞANAN VAHŞETE 

BERAAT KARARINA TEPKİ GÖSTERDİ
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OSMANLI’DAN GÜNÜMÜZE 

DARBELER TARİHİ KONFERANSINA 

YOĞUN İLGİ

“Tarihi iyi bilmeliyiz” diyerek konuşmasına başlayan 

Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, ideolojilerin at oynattığı 

bir alan olarak, tarihin kimi insanlarca toplumları 

gütmek, yönlendirmek ve yanlışa sürüklemek için de 

kullanıldığını ifade etti.

Vakfımız Kocaeli İl Temsilciliği, geçtiğimiz yıl 

başlatmış olduğu Enderun Sohbetleri’ne bu yıl da hız 

katarak devam ediyor. Bu kapsamda “Osmanlı’dan 

Günümüze Darbeler Tarihi” konulu sohbette Prof. Dr. 

Ahmet Şimşirgil’i misafir etti.

Tarihin insanların geçmişini bilmesi, ders alması ve 

geleceğini ona göre şekillendirmesi bakımından çok 

önemli olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Şimşirgil, “Tarih, 

sadece tarihçiyi ya da birtakım insanları ilgilendirmez. 

7'den 70'e kadınından erkeğine, en yetkilisinden, en 

yetkisize kadar herkesi ilgilendirir. Tarihi iyi okumak, 

bilmek ve öğrenmek durumundayız. Neden son 100 

senedir, 150 senedir tarihimize düşman edildiğimizi 

iyi anlamamız lazım. Tarih, ideolojilerin at oynattığı 

bir alandır. İdeolojiler tarihi kullanır. Bunu insanları 

gütmek, yönlendirmek ve yanlışa sürüklemek için de 

kullanırlar. Öyleyse millet olarak çok duyarlı olmamız 

lazım. Osmanlı Devleti kadar tarihten ibret alan, ibret 

çıkartan bir devlet yok. Tarihi ne kadar iyi biliyorsak, 

5 yıl, 10 yıl, 50 yıl ötesini görürüz. Eskiden günlük, 

haftalık, aylık plan yapardık. Şimdi 2023, 2053, 2071 

diye planlar oluşturuyoruz” şeklinde konuştu.

 

Türk Milleti çok rahat devlet kurar ve yıkar

Milletimizin teşkilatçı bir yapıya sahip olup, “Çok 

rahat devlet kurar ama bu devleti yıkmakta mahiriz. 

Bir devleti Türk'e yıktıracaksın. Bu kadar devlet kurup, 

bu kadar yıkan bir millet gösteremezsiniz. Tarihte 157 

devletten bahsediliyor. Neden, çünkü bizde devlet 

hanedanın malıdır, onu 2'ye böleriz, 3'e böleriz, 5'e 

böleriz. Türk milleti bir ve beraber olduğu sürece 

aşamayacağı hiçbir engel yok” şeklinde kaydetti. 

Prof. Dr. Şimşirgil’i ayakta dinlediler

İzmit Belediyesi ve vakfımız işbirliğiyle düzenlenen 

konferansa ilgi Ahmet Şimşirgil’in dikkatinden 

kaçmadı. Ayakta izleyenlere oturacak bir yer yok mu 

diye soran Şimşirgil’in aldığı cevap, “Hocam biz böyle 

iyiyiz, siz devam edin” şeklinde olunca, “Tekrar yapın 

bu konferansları ben yine gelirim İzmit’e” diyerek 

TÜGVA Kocaeli İl Temsilcisi’ne atıfta bulundu.

SABAH NAMAZINDAN ŞEHİTLER 

TEPESİNE

Dolmabahçe Bezmialem Valide Sultan Camii'nde 

sabah namazını kılan vakfımızın üyeleri, Şehitler 

Tepesi'nde şehitler ve İslam dünyası için dua etti. 

Sabah namazını Bezmialem Valide Sultan Camii'nde 
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kılan İstanbul Fatih Temsilciliğinden bir grup, kısa 

süre önce teröristlerin hedefi olan yere Şehitler 

Tepesi’ne giderek, şehitlerimiz ve tüm İslam dünyası 

için dua etti. Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit 

olanları anmak ve Suriye’de yaşanan zulme dikkat 

çekmek için bir araya geldiklerini bildiren Fatih İlçe 

Temsilcimiz Abdullah Şahinkaya, “Suriye'de patlayan 

bomba da Beşiktaş'ta patlayan bomba da veya 

Filistin'de olsun, Irak'ta olsun patlayan tüm bombalar 

aynı şer odaklarından geliyor. Bizler de gençler olarak 

bunlara bir 'dur' demek, sesimizi yükseltmek için 

bugün buradayız, yarın başka yerlerde de olacağız" 

diye konuştu.

KAHRAMAN GAZİ ALİ TEMEL’E 

VAKFIMIZ GEÇMİŞ OLSUN DİLEDİ

Fırat Kalkanı Operasyonu kapsamında El Bab’da 

görev yapan kahraman askerlerimizden yaralanarak, 

Manisa’da tedavi gören Uzman Çavuş Ali Temel’i 

Genel Başkanımız İsmail Emanet, Başkan Yardımcısı 

Rabiya Kazak, vakfın il yönetimiyle birlikte ziyaret 

ederek, geçmiş olsun diledi. 

Türkiye’nin ve bölgenin operasyona katılan 

askerlerimize güveninin tam olduğunu bildiren 

Başkan Emanet, “Türkiye bu zorlu süreçten daha 

güçlü çıkacak. Ülkemiz bölgede ve dünyada terör 

örgütleriyle kararlılıkla mücadele ediyor. Türkiye’nin 

yarınları dününden ve bugününden daha aydınlık 

olacaktır” dedi. 

Gazi Temel ve ailesinin bir ihtiyacı olduğunda her 

zaman yanlarında olduklarının bilinmesini isteyen 

Emanet, Temel’e acil şifalar diledi.

KALİGRAFİ DERSLERİMİZİ 

TAMAMLADIK

Dünya’da farklı alfabelerle, farklı coğrafyalarda ortaya 

çıkmış bir görsel sanat türü olan kaligrafi, özellikle 

matbaa öncesinde büyük önem arz etmiştir. Kaligrafi 

alanında Çin, Japon, Arap ve Pers milletleri ön plana 

çıkmıştır. Zira yazı, kültür ve medeniyetin en kıymetli 

hazinesi, en sadık bekçisidir.

Biz de bu yazı sanatını icra etmek isteyen hevesli 

gençlerimiz için kaligrafi kursları düzenledik. Bu 

amaçla düzenlediğimiz Kayseri ve Düzce illerindeki 

kurslarımız bayanlar tarafından ilgiyle takip edildi.

GESİ BAĞLARINDA BİSİKLET TURU

Kayseri’nin tanınmış dinlenme yerlerinden biri olan 

Gesi Bağları’nda bisiklet turu yapan bayanlar, çevre 

temizliğine dikkat çekti. 

Gesi Bağları’na doğa turu düzenleyen öğrenciler, 

mesire alanında bisiklet turu yaparak, çevre 

temizliğine de yardımcı oldu. Öğrencilerin 

şehirden uzak bir mekânda rahat vakit geçirmesi 

ve de insanlarda çevre duyarlılığına dikkat çekmek 

amacıyla düzenlenen gezide, herkes hoş vakit geçirdi. 

Gençler mesire alanında bisikletlerine taktıkları çöp 

poşetleriyle dolaşarak, çevredeki insanları atıkları 

etrafa atmamaları konusunda uyardı.
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TÜGVA
GENÇLİĞİ
OLARAK
POLİSİMİZİN 
YANINDAYIZ

İstanbul Beşiktaş’ta polise yönelik 

gerçekleşen menfur saldırının 

ardından vakfımızın il teşkilatları, her 

daim polisimizin yanında olduğunu 

göstermek ve baş sağlığı dilemek için 

tüm illerdeki emniyet müdürlüklerini 

ziyaret etti.
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Beşiktaş semtinde maç bitişinden 

kısa süre sonra gerçekleşen 2 

korkunç patlamada, onlarca polisimiz 

hayatını kaybederken, pek çoğu ağır 

yaralandı. Polisimizin, askerimizin, 

devletimizin ve her daim insanlığın 

tarafında olan TÜGVA gençliği 

olarak, her türlü terör faaliyeti, 

zulüm ve insanlık dışı davranışın 

da karşısındayız. Ülkemizin huzuru 

için gece gündüz çalışan emniyet 

mensuplarımıza moral vermek ve 

yanlarında olduğumuzu göstermek 

için vakfımızın tüm teşkilatı 

bulunduğu il ve ilçelerdeki emniyet 

müdürlüklerini ziyaret etti. Başsağlığı 

dileyip, polisimizle sohbet eden 

gençlerimiz, böyle saldırıların asla 

amacına ulaşamayıp, birliğimizi 

bozamayacağını bildirdi. Vakfımızın 

gençleri, ülkemiz adına ellerinden 

ne geliyorsa her zaman yapmaya 

hazır olduklarını ifade etti. Emniyet 

Teşkilatımızın Mevlit Kandili’ni 

de tebrik eden gençlerimiz, bu 

saldırıların ne Polis Teşkilatımızı 

ne de milletimizi asla sindirmeyip, 

amacına ulaşamayacağını vurguladı.
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ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ 15 

TEMMUZ’U RESMETTİ

Vakfımızın Düzce Ortaokul Koordinatörlüğü 

tarafından düzenlenen 15 Temmuz ve Şehitlik konulu 

resim yarışmasında, öğrenciler o gece yaşadıklarımızı 

etkili bir şekilde resmetti.

Düzenlenen yarışmayla ortaokul öğrencilerinden 

15 Temmuz gecesi ve sonrasında yaşadığı süreci 

anlatmaları istenildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

tarafından oluşturulan komisyon tarafından 

yarışmaya katılan 380 öğrencinin eserleri titiz bir 

çalışmayla incelendi.

Eserler içerisinden Mustafa Kemal Ortaokulu’ndan 

Sümeyye Oğur birinci, İbrahim Hoşver 

Ortaokulu’ndan Beyza Türker ikinci olurken, Anadolu 

Kaklınma Vakfı Ortaokulu’ndan Mustafa Enes Çiloğlu 

üçüncü oldu. İl ve ilçe çapında ilk üçe girenler gram 

altınla ödüllendirilirken, tüm katılımcılara sertifika ve 

kitap hediye edildi.

Vakfımızın Düzce ili Ortaokul Koordinatörlüğü 

tarafından organize edilen yarışma hakkında bilgi 

veren Ortaokul Koordinatörü İsa Yazıcı, 15 Temmuz 

Gazilerimizi ve Şehitlerimizi yüceltme çabamıza 

destek veren kocaman yürekli genç kardeşlerimize 

TÜGVA olarak teşekkür ettiklerini ifade etti. 

ÖĞRENCİLER KÂĞIDIN SERÜVENİNE 

TANIK OLDU

Vakfımızın Kocaeli Ortaokul Koordinatörlüğü 

eşliğinde öğrenciler, Seka Kağıt Müzesi’ne giderek, 

kağıdın nasıl üretildiğini inceledi. 

Baskı ve zarf makinelerini çalışırken görme fırsatı 

yakalayan öğrenciler, geçmişten günümüze kağıdın 

serüvenini görerek, bilimsel gelişmeleri yakından 

görme fırsatı yakaladılar.  
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İHSAN ŞENOCAK ESKİŞEHİR’DE 

GENÇLERLE BULUŞTU

Vakfımızın Eskişehir İl Temsilciliği ve Gençlik 

Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 

etkinlikte, İFAM Kurucusu İlahiyatçı Yazar Dr. İhsan 

Şenocak tarafından “Her Yerde, Her Şeyde, Her 

Zaman İslam” adlı konferans verildi.

Dr. İhsan Şenocak gençlerden oluşan büyük bir 

kalabalığa hitap etti. 15 Temmuz sürecinde oluşan 

birlik ve beraberliğin İslam’ın değerleriyle sürdürülmesi 

gerektiğini kaydeden Şenocak, Büyükdoğu fikriyatının 

öneminden de bahsetti.  TÜGVA Eskişehir İl Temsilcisi 

Fatih SERT de konuşmasında, TÜGVA’nın nasıl bir 

gençlik yetiştirdiğini ve gençlik hayalinden bahsetti. 

Program sonunda Fatih Sert tarafından yazara, rahle 

hediye edildi ve yönetim kuruluyla hatıra fotoğrafı 

çekildi.

Programın ardından İhsan Şenocak, TÜGVA Bab-ı Ali 

Yükseköğrenim Öğrenci Yurdu’nda STK temsilcileri 

ve yurt öğrencileriyle hasbihâlde bulundu.

DENİZLİ’DEN HALEP’E

41 YARDIM TIRI

Halep… İnsanin içini yakan bir kelime, sözleri 

boğazımızda düğüm düğüm eden  Aylanların, 

Ümranların memleketi, mazlumların diyarı Halep. 

Orada bir yangın var, dumanı bizim ciğerlerimizden 

çıkıyor. Suriye yıllardır zulüm, açlık ve yoklukla 

savaşıyor. Son dönemlerde artırılan abluka zulmü 

yalnızca Halep’i değil, bütün insanlığı öldürüyor. 

TÜGVA Denizli olarak Halep’e kayıtsız kalamazdık.  

bu sebeple TÜGVA Denizli olarak başta Hayrat 

Vakfı olmak üzere Denizli’deki birçok sivil toplum 

kuruluşuyla ele ele verip, yardım kampanyası 

başlattık. Denizli’nin merkezi yerlerinde ve üniversite 

içinde hemen hemen her fakülte önünde stantlar 

kuruldu. Gönüllülerimiz sabahtan akşama kadar bu 

stantlarda yaklaşık 10 saat insani yardım beklediler. 

Nakdi yardımın yanı sıra, temiz ve kullanılır durumda 

olan giysiler, kışlık bot, battaniye, halı, minder soba, 

kömür, makarna ve bakliyat çeşitleri, mama, bebek 

bezi, su, oyuncak gibi insani yardımlar toplandı.

“İyiliğe sözümüz var “ diyerek 15 Aralık 2016 da 

toplanmaya başlayan yardımlarımız, 7 Ocak 2017 

günü dualarla, mehter takımı eşliğiyle Halep, İdlip 

ve Cerablusa uğurlandı. 500'e yakın gönüllü, insani 

yardımların toplanmasında ve bunların tırlara 

yerleştirilmesinde yardımcı oldular. Toplamda 41 tır 

mazlumların yaralarına derman olmak için yola çıktı.



78 MEDYA İLETİŞİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

9 GÜN | 8 GECE

KONAKLAMA:
Mekke:  Ajyad Crom 5 Gece (220 mt. uzaklıkta) 

Medine:  Mubarek Otel Grup 3 Gece (250 mt. uzaklıkta) 
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GENÇLERİMİZİ UMRE’YE 
DAVET EDİYORUZ

Genç yaşlarda Kabe ile tanışıp, Resulullah’ı 

ziyaret etmek elbette bir başka olacaktır. 

Bu sebeple düzenlemiş olduğumuz umre 

organizasyonuyla tüm gençlerimizi ve 

onların yakınlarını kutsal topraklara davet 

ediyoruz.

5-13 Şubat 2016 tarihinde gerçekleşecek 

olan Umre organizasyonumuza katılan 

18-25 yaş arası öğrencilere özel indirim 

uygulanacak.  8 gece 9 gün sürecek tur 

kapsamında Medine’de Mescid-i Nebevi, 

Cennet-ül Baki, Uhud Muharebesi’nin 

yapıldığı Şüheda Şehitliği, Hendek (Azhab) 

Muharebesi’nin gerçekleştiği yer, İslam’ın ilk 

Mescidi; Kuba Mescidi, Mescid-i Kıbleteyn 

(İki kıbleli Mescid) ve hurma bahçelerine 

gidilecek. Mekke’de ise Sevr Dağı, Arafat, 

Müzdelife, şeytan taşlanan yer Mina, ilk 

ayetin indiği Nur Dağı, Cennet-ül Mualla 

ve Cin Mescidi gidilecek yerler arasında.

Hepimizin bildiği üzere, Hac ve Umre 

ibadeti hem beden hem de mal ile 

gerçekleştirilen bir ibadet. Dinimizin 5 

şartından biri olan Hac ibadetine güzel 

bir başlangıç olan Umre, önemli nafile 

ibadetlerden biridir. Nedendir bilinmez 

bu ibadetimizi hep biraz öteleriz. Bu 

sebepledirki ülkemizde kutsal toprakların 

yolcularının yaş ortalaması 60’dır.  Oysaki 

kutsal topraklarda ibadetin hazzını 

alabilmek için takate ihtiyaç vardır.

Hem ihtiyarlık herkese 

nasip olmayabilir

Gençlik dönemi enerjimizin ve sağlığımızın 

yerinde olması hasebiyle umre ibadetini 

daha rahat gerçekleştirebileceğimiz bir 

dönem. Ayrıca dinimizde genç iken 

yapılan ibadetin önemi ve değerini İslam 

Âlimlerimiz ayrıca belirtmişlerdir. Bu 

sebeple gençliğimizin kıymetini bilip, 

bugün güç ve kuvvetimiz yerindeyken, 

Resullulah’ı ziyaret edelim. Güzel 

planlarımızı ertelemeyelim. Hem ihtiyarlık 

herkese nasip olmayabilir.
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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

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

Vakfımızın Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, “Bu Gencin Bir Derdi Var” çağrımıza 

burs bağışıyla destek oldu.

Vakfımız tarafından oluşturulan, “Bu Gencin Bir Derdi Var” projesi kapsamında, hayırseverler 

ile burs ihtiyacı olan yoksul öğrenciler buluşturuluyor.

TÜGVA Genel Başkanı İsmail Emanet, yaptığı açıklamada, gençleri temsil eden bir vakıf 

oldukları için öğrencilerin her türlü sıkıntısını daha yakından görme imkânı elde ettiklerini 

belirterek, sorunların en çok yurt ve bursların başvuru sürecinde yaşandığını dile getirdi. 

Gençler tarafından yaşanan mağduriyetlerin paylaşıldığı çok sayıda mailin vakıflarına 

ulaştığını aktaran Emanet, “Bunların içinde yedi kardeş olan, asgari ücretle geçinen 

insanlar var. Yüzde 100 burslu ve başarılı bir öğrenci olduğunu yazan, ‘Eğitim ve öğretim 

hayatıma devam etmek istiyorum ancak bu konuda ailemden hiçbir destek almıyorum’ 

diyen öğrenciler var. Bu sıkıntılar bizde birikti ve gençlerin bir derdi olduğunu anladık, 

iletişim bilgilerini alıp, TÜGVA olarak, ‘Bu Gencin Bir Derdi Var’ projesini başlattık” ifadelerini 

kullandı.

“İnsanlar verdikleri bursların doğru yere gittiğini bilmek istiyor, bu yüzden TÜGVA’nın 

şeffaf burs sisteminde, bursların hangi öğrenciye gittiği biliniyor” diyen Emanet, yoksul 

öğrencilere yardım etmek isteyen hayırseverleri TÜGVA’ya davet etti. Projeye destek 

olmak için bağışlar; yarı çeyrek burs (25 TL), çeyrek burs (50 TL), yarım burs (100 TL) ve 

tam burs (200 TL) olarak websitemiz üzerinden online olarak da yapılabilecek.
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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

Üniversite eğitimi gören, maddi imkanı sınırlı olan 
gençlerimize farklı burs bağışı seçeneklerimiz ile 
destek olabilirsiniz.
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Parlamenter sistem ile Cumhurbaşkanlığı sisteminin arasındaki fark nedir?

Halk adına egemenlik yetkisini kullanan organlar; parlamentolar, devlet başkanları, hükümetler 

ve mahkemelerdir. Geniş anlamda hükümet sistemleri, egemenlik yetkisini kullanan devlet 

organları arasındaki işbirliği ve işbölümü anlamına gelmektedir. Dar anlamda hükümet sistemi, 

yürütme yetkisini hangi organın nasıl kullandığıyla ilgilidir. Cumhurbaşkanlığı sisteminde, 

yürütme yetkisini halkın seçtiği "Cumhurbaşkanı" tek başına kullanır.

Parlamenter sistemde ise yürütmede devlet başkanı ve başbakan yer alırken, yürütmede 

"başbakan" etkindir. Cumhurbaşkanı "tarafsız, yetkisiz ve sorumsuz" konumdadır. Yetkili ve 

sorumlu olan başbakandır.

 

Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nde sınırsız yetkiler söz konusu mudur?

Günümüz liberal ülkelerde yaygın olan sistemler; başkanlık, yarı başkanlık ve parlamenter 

sistemdir. Bu sistemlerin hepsi liberal anayasacığın temel ilkelerine dayanır. Bu nedenle her 

3 sistemde; millet egemenlik anlayışı, kuvvetler ayrılığı ilkesi, çok partili hayat ve serbest 

seçimler olmazsa olmaz ilkelerdir. Bu ilkelerin özü, keyfi iktidarı sınırlayacak fren ve denge 

mekanizmalarına yer vermesidir.

Sistemlerin daha demokratik olması açısından birbirine üstünlüğü söz konusu mudur?

Teorik olarak, başkanlık, yarı başkanlık ya da parlamenter sistemin birbirine üstünlüğü yoktur. 

ABD başkanlık, Almanya parlamenter ve Fransa yarı başkanlık sistemiyle yönetilen demokratik 

ülkelerdir.

 

Cumhurbaşkanlığı sisteminde yasama, yürütme ve yargı dengesi nasıl sağlanacak?

Fren ve denge mekanizmaları bakımından her sistem kendi içinde denge ve fren mekanizması 

oluşturmaktadır. Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nde, üst düzey atamalar, anlaşmalar, bütçe, veto, 

yüce divan yargılaması gibi yasama ile cumhurbaşkanı arasında fren ve denge araçları 

bulunmaktadır. Ancak aynı araçlar, parlamenter sistemde de geçerlidir.

Cumhurbaşkanlığı sisteminde liderler parlamenter sisteme göre daha güçlü olabilir 

mi?

Sistem tartışmasını kişilere endekslemek sağlıklı bir tartışma ortamını engeller. Cumhurbaşkanlığı 

sisteminde yürütme tek elde toplandığından, cumhurbaşkanının güçlü olduğu görüntüsü 

ortaya çıkmaktadır. Ancak, demokratik bir ülkede, yürütme yetkisini frenleyecek mekanizmalar 

oluşmuşsa, devlet başkanı parlamenter bir sistemdeki başbakandan daha güçlü olmaz. Nitekim 

bugün Almanya'da başbakanın, Fransa'da cumhurbaşkanından ya da ABD'de başkandan daha 

güçsüz olduğu söylenemez.
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Ş İ M D İ
SEÇENLERİN TÜMÜ

SEÇİLEBİLECEK

GENÇLİĞİN ENERJİSİ
MECLİSE HIZ KATACAK



Umutsuzluğa kapılmamanın en iyi yolu hayatın akışı içinde ayağa 

kalkıp iyilikler yapmaktır. Sadece güzelliklerin başınıza gelmesini 

beklemeyin. Eğer gönüllü olarak iyiliklerin öncüsü olursanız, 

dünyaya ve insanlığa umut olacaksınız. En nihayetinde kendinizi 

de umut ile dolduracaksınız.


