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Bugün Avrupa'daki bilimler, İslâm bilimlerinin 

bir başka coğrafyada, değişik tarihi şartlar 

içerisindeki devamından ibarettir, diye 

tanımlıyorum. Ama bugünkü Avrupa'da, 

Batı'da gelişeni yabancı bulmuyorum. Bizim 

akrabalarımızın geliştirdiği safha olarak kabul 

ediyorum. Oradaki bilgiyi yabancı bulmadığım 

için bende bir aşağılık duygusu da yok onlara 

karşı. Bir Müslüman iyi şartlar içerisinde çok iyi 

çalışabilirse, çok büyük neticelere varabileceği 

inancı var bende. Onun için milletimden, 

Türk milletinden, Müslümanlardan böylesi 

bir davranışa sahip olmalarını isterim. Artık 

Türkler korkak ve taklitçi bir millet olmaktan 

kurtulmalıdır, Türkler üretken olmalıdır!

Prof. Dr. Fuat Sezgin
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İsmail EMANET

TÜGVA Genel Başkanı

Merhabalar,

Geçen yıl yaptırmış olduğumuz Gençlik Araştırması sonuçlarını kurum olarak değerlendirdik. Şimdi de 
kamuoyuyla paylaşarak, araştırmanın gençler için faydalı olmasını umuyoruz.

Değerlerinin bilincinde, talepkâr, daha iyisini yapabileceğini ifade eden bir gençlik var. Toplumun 
genç penceresinden hayata bakan bizler için sonuçlar şaşırtıcı değil. Çıtamızı yükselterek, her genci 
kucaklayan bir gençlik vakfı olmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Her temsilciliğimizde yelpazesi 
genişleyen yeni çalışmalarımız devam edecek.

Empati olmadan sempati olmuyor. 

Büyüklerimizden ricamız böyle. Gençler kendilerine yakın görmediği yapılara yaklaşmıyor. Tepeden 
inme, yukarıdan şekillenen bir hiyerarşiden daima uzak durduk. Etkinliklerin içeriklerini yine gençler 
belirliyor. Amacımız onlara dokunmak, yer açmak ve açtığımız bu yerde kendilerini keşfetmelerini 
sağlamak. Gençlerimizin özgüven sahibi,  onların ne yapmak istediğini bilen, ahlaklı insanlar olarak 
yollarına devam etmelerini arzuluyoruz.

Araştırma sonuçlarına göre gençler; gönüllü faaliyetlere, sanat ve spora oldukça mesafeli, bu konulara 
vakit ayırmıyor. AVM’ye gitmeyi daha cazip görüyor. 

İnsan için en kıymetli şey zamandır. Zamanı geri döndürmenin imkânı yoktur. Emek çatışmasının 
temelinde de bu konu vardır. Sosyal bilimlerin önde gelen tartışma konusudur. Gençlerin bu eğilimi 
üzerinde durarak, onların kendilerine yakın göreceği, içinde bulunmaktan haz duyacağı bu çalışmaların 
ve mekânların geliştirilmesi vakıf olarak bizim de sorumluluğumuz.

Gençlerin hiçbir şekilde kalıba sokulmaya, şekillendirilmeye ihtiyacı yoktur, kuru akıl verilmesine de. 
En güzel fayda onlara örnekler sunmaktır.

Aklımızdan çıkarmadığımız gerçek bu, tüm farklılığını kabul ederek, insanla muhatabız.
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ÜNİVERSİTE
KOORDİNATÖRLÜĞÜ 
DİVANI

GENÇ TÜRKİYE KONGRESİ

GENÇ TİYATRO AKADEMİSİ
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23 BRANŞTA

SPOR
KOORDİNATÖRLÜĞÜ

DIŞ İLİŞKİLER
KOORDİNATÖRLÜĞÜ

YÜKSEKÖĞRENİM
KOORDİNATÖRLÜĞÜ

7 KOORDİNATÖRLÜK 
BÖLGE KAMPI

64 İLDEN KATILIM

14.337 AİLE
ZİYARETİ

158 ETKİNLİKTE

16.746 FARKLI KİŞİYLE
SPORTİF FAALİYET

264 İSLAM'A BAKIŞ

KADIN ve AİLE
KOORDİNATÖRLÜĞÜ

70 KATILIMCI

47 BAŞARILI KATILIMCIYA 
SERTİFİKA

400 KATILIMCI

20 ÜLKE

20 HAFTA

253 OKU’YORUM 

156 KIYAM’ET SABAH 
NAMAZI BULUŞMALARI

276 KARDEŞLİK 
HALKALARI ÜLKELER VE ÖTESİ

GENÇ DİPLOMAT AKADEMİ

65 İLDE

109 KİTAP TAHLİLİ

9 GEZİ PROGRAMI

41 SABAH KAHVALTISI 
PROGRAMI

LİSE
KOORDİNATÖRLÜĞÜ

6 İLDE OSMANLICA
KURSU

23 İLDE

17 İLDE

73 SPOR FAALİYETİ

41 İLDE

62 İLDE

15.876 ÖĞRENCİ

43 OYUN

62 İLDE

6 İLDE İNGİLİZCE 
KURSU

23 İLDE SABAH 
NAMAZI PROGRAMI

ORTAOKUL
KOORDİNATÖRLÜĞÜ

İCATHANE EĞİTMEN
EĞİTİMLERİ

80 KATILIMCI

8 İLDE EĞİTİM 
PROGRAMI

KİTAP KURDU YARIŞMASI

25.788 BAŞVURU

7377 SINAV KATILIMI



MEDYA İLETİŞİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Son 3 ayda TÜGVA hesabımızda en çok ilgi gören, 
beğenilen iletilerimizi sizin için derledik.
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TARTIŞMAYI DEĞIL  
MÜNAZARAYI SEVIYORUZ
Vakfımızın her sene liseliler arasında düzenlenen 

geleneksel bir organizasyonu olan Genç Türkiye 

Kongresi ile “Tartışmayı değil münazarayı seviyo-

ruz” diyerek, bu sene de çok düşünüp çok konuş-

tuk ve müzakere bildirilerimizi düzenlenen final 

gecesinde açıkladık.

Ülke genelinde lise öğrencileri için gerçekleşen 

projemize, 62 ilden toplam 15.876 öğrenci katıldı. 

İllerde öne çıkan gruplardan, 434 liseli Genç Tür-

kiye Kongresi Finali’ne katılmak üzere İstanbul’a 

geldi.

GTK finalistleri Bilgi Kaynaklarının Sorgulanması, 

Çevre ve Doğa Bilinci, Doğruluk, Popüler Kültür, 

Bağımlılık ve Toplumsal Rollerimiz olmak üzere 6 

konu hakkında çalışma grupları oluşturarak, bildiri 

sonuçlarını hazırladı.  

 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Halkalı Kam-

püsü’nde düzenlenen final gecesine, TÜGVA Yük-

sek İstişare Kurulu üyesi Bilal Erdoğan ile Vakıf Baş-

kanı İsmail Emanet de katıldı.
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SONUÇ BILDIRILERINDEN  
ALINTILAR

Özgürlük mü Adalet mi
Merve Yıldırım – Çankırı
Adalet akrepse, özgürlük yelkovandır

Hukuk, adalete tesir etmeye çalışırken insanların özgür 

olduğunu varsayarak hareket eder. Eğer özgürlük orta-

dan kalkarsa zaten hukukun ve buna bağlı olarak ada-

letin meşruiyeti de ortadan kalkar. Kısaca adalet ve öz-

gürlüğün bir saatin üzerindeki akrep ve yelkovan misali 

birbirini takip edip, asla ayrılamayacağıdır. Eğer adalet 

akrep olarak durursa özgürlük yelkovan olarak durur. 

Akrep ve yelkovanda durduğu için saat işlevsiz kalır.

Bilgi Kaynaklarımızın Sorgulanması
Muhammed Yıldırım – Muş 
Doğru bilgiyi nasıl anlarız?

Bilgi kirliliğini önlemek için kaynaklarımızı sorgularken, 

şunları göz önünde bulundurmak gerekiyor; 

Bilginin nereden geldiği, güncelliği, tarafsızlığı, birden 

fazla kaynaktan bu bilginin teyit edilmesi.

Yaptığımız çalıştay da bilgi kaynağının sorgulanma-

sı noktasında ve doğru bilgiye ulaşmak için şu çözüm 

önerilerine ulaştık; 

İletişim kaynaklarımızın doğru kullanılması, sosyal med-

yadan ulaştığımız bilgileri süzgeçten geçirmek, okullar-

da bilgi kaynağının nasıl sorgulanacağı hususunda eği-

tim verilmesi, yerli ve milli bilgi kaynaklarının üretilmesi.

Çevre ve Doğa Bilinci 
Ergün Doğan – Şanlıurfa 

İhtiras ve israf önlenmeden çevremizi koruyamayız 

Değerler dünyamız açısından konuya baktığımızda ha-

yatın kutsallığı en temel konudur. Öyle ki “Yarın kıyame-

tin kopacağını bilsen dahi fidan dik” diyen bir öğretinin 

mensuplarıyız. Kaldı ki, bugün yaşamakta olduğumuz 

bütün çevresel felaketlerin müsebbibi insanın kendisi 

yani sahip olduğu ihtirastır. Çünkü insanın başına gelen-

ler kendi elleriyle kazandıklarının sonucudur. İnsan ihti-

yacı kabilinde tüketmeli, israfa kaçmamalıdır. İsraf, hem 

başkalarının hakkını gasp etmek hem de aşırı tüketim 

dolayısıyla ürettiği atık madde ile geriye kalan yaşamsal 

kaynakları da kirletmektedir. Bu nedenle iki kez zararlıdır.

Gündelik Hayatta Doğruluk
Rumeysa Özder – Artvin 

Emin olunan insan olmak

Toplumun ahlak algısını nefret ettirmeden sevdirmek, 

zorlaştırmadan kolaylaştırmak, ilk etapta ceza vermek 

yerine nasihat etmek etkili çözüm yolu olarak düşünül-

müştür ve bizler toplum ahlakını değiştirmek için Hz. 

Ebubekir’in de dediği gibi “Doğruluk emanettir, yalan ise 

ihanettir” sözünü kendimize şiar ederek, olması gereken 

toplum ahlakını yeniden revize edebilir ve geliştirebiliriz. 

Doğruluğun sadece sözde kalmaması gerektiğini dav-

ranışlar ile de göstermenin önemini anlamalı ve anlat-

malıyız. Etik değerlerin yaygınlaştırılmasını sağlayarak 

emin peygamberin emin ümmeti olmalıyız.

Popüler Kültür
Sercan Öztaş – Antalya
Sorgulamayan insan popülerin oyuncağı olur

Popüler kültür kavramını bütünüyle eleştiremediğimiz 

gibi, tam anlamıyla iyi olduğunu da söyleyemeyiz. Bu iki 

fikri birbirinden ayıran ince çizgi sorgulamaktır. Sorgu-

lamadan yetişen nesil, popüler kültürün olumsuz yön-

leriyle etki altında kalmakta ve tüketme eylemine dayalı 

bir fikirle ilerlemektedir. Popüler kültür ayrıca tüketim 

olgusunun oluşturulduğu mükemmel satranç tahta-

sı üzerinde bir satranç taşı gibi kontrol edilebilen insan 

varlığını üretir.

Toplumsal Roller
Nurhan Gökdere - Kırıkkale
Toplumsal değerler neyi korur?

Tıpkı insanlar gibi toplumların oluşturduğu yapılar ve 

devletin de bir hafızası, aklı ve namusu vardır. Toplumsal 

değerler bu akıl, hafıza ve namusu korumak için oluş-

turulmuş müesseselerdir. Bu değerlerin uygulayıcısı ve 

muhafızları biz gençlerdir.

Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele
Hüseyin Usta – Giresun
Sosyal yaşam direnci düşen birey, bağımlılığa aday  

oluyor

Sigara, uyuşturucu gibi bağımlılıklar ya da internet oyun 

gibi daha güncel bağımlılık türleri bireysel ve toplumsal 

hayatımızı tehdit etmektedir. Değerlerden ve kurumlar-

dan sıyrılmayı eşlik eden özgürlük arayışı artan, iletişimin 

yanında başta aile olmak üzere geleneksel kurumların 

ve değerlerin çözülmesi, bireyin sosyal yaşamdaki di-

rencinin kırılmasına ve sosyal sorunların artmasına yol 

açmıştır. Bağımlılık başlandığında kurtulmasının oldukça 

zor olması, hiç başlamamak için bin sebepten biridir.
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Adıyaman İl Temsilciliğimizin desteğiyle Adıyaman 

Üniversitesi Yeniler Topluluğu tarafından Yazar Ra-

bia Christine Brodbeck Sezai konuşmacı olarak 

davet edildi. 

36 yaşında Müslümanlığı seçen ve dönemin ünlü 

dansçılarından biri olan İsviçre asıllı Yazar Sezai, 

konuşmasında hayatında başına gelen en güzel 

şeyin İslam ile tanışıp Müslümanlık ile şereflendiril-

mesi olduğunu söyledi.

New York'ta gezerken tesadüfen bir Türk mesci-

dine girmesiyle hayatının değiştiğini ifade eden 

Sezai, "Müslüman olmam, İslam ile tanışmam el-

bette tevafuk. Profesyonel dans etmek için New 

York'a gittim. Şehri gezerken farkında olmadan 

Türk mescidine girdik. İçeri girer girmez bende bir 

elektroşok oldu. İslam diniyle ilgili hiçbir şey bil-

miyordum. Orada bize çok sıcak yaklaştılar. Hayat 

boyunca aradığım şeyi orada buldum ve Müslü-

man olmaya o an karar verdim. İslamiyet bir yaşam 

dini. Müslüman olunca hayatım tamamen değiş-

ti. İslam'daki ibadetler benim hayat reçetem oldu” 

diye konuştu.

İslam’ı 'mütevazı ahlak' olarak değerlendiren Brod-

beck Sezai; "Bunu söylediğimde insanlara çok basit 

gibi geliyor ama hakikaten mütevazı ahlak. Hakiki 

kulu gördüğüm zaman ben eriyip yok oluyorum. 

Beni çok etkiliyor. Peygamberimizden de bu yüz-

den çok etkilenmiştim. Müslüman olmadan önce 

evlenmek gibi bir arzum yoktu. Müslüman ol-

duktan sonra anne olmanın önemini kavradım ve 

içimde onu hissettim. Merhamet, rahmet, cömert-

lik duygularını kazanıyorsunuz annelikle. Bunlar 

zaten İslam dinin de özü" şeklinde annelik hakkın-

da düşüncelerini anlattı.

Yakutiye İlçe Temsilciliğimizce Afrin'de kurtarılan 

bölgelerde yaşayan çocuklara yönelik bir tır ihtiyaç 

malzemesi gönderildi.

Yardım tırının yola çıkışında açıklama yapan Yakuti-

ye İlçe Temsilcimiz Dinçer Yavuz, teşkilat olarak bu 

tür yardım organizasyonlarına devam edeceklerini 

söyleyerek, "Afrin Şehitlerimizin anısına her daim 

sahip çıkacağımızı göstermek adına ve Afrin'deki 

çocukların, kardeşlerimizin yüzünde bir nebze de 

olsa gülümseme oluşturabilmek amacıyla Kızılay 

Erzurum Şube Başkanlığının büyük desteğiyle bir 

tır dolusu çikolata, bisküvi, bebe bisküvisi gibi gıda 

malzemesini, hayırsever vatandaşlarımızın da des-

teği ile kısa sürede hazırladık” şeklinde bilgi verdi. 

RABİA CHRİSTİNE BRODBECK SEZAİ İLE HAYAT ÜZERİNE

AFRİN'DEKİ ÇOCUKLARA YARDIM GÖNDERİLDİ

HABERTÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ FAALİYETLER

14

Fransa'da, aralarında eski Cumhurbaşkanı Nicolas 

Sarkozy, 3 eski başbakan, Yahudi ve Hristiyan ce-

maat temsilcileriyle yazarların da bulunduğu 300 

kişinin imzasıyla yayımlanan, Kur'an-ı Kerim'den 

bazı ayetlerin çıkarılması talebine ilişkin küstah yak-

laşım 58 il ve 109 üniversitede protesto edildi.

Kur'an-ı Kerim'den "Şiddet ve Yahudi karşıtı fikirleri 

yaydığı iddiasıyla bazı ayetlerin çıkarılması" yönün-

deki bildiri, vakfımıza üye üniversite öğrencilerince 

kabul edilemez karşılandı. 

Yüce İslam dininin kutsal rehberi olan Kur'an-ı Ke-

rim'e yapılan bu saldırıya ve gelecekte yapılması 

muhtemel saldırılara asla sessiz kalınmayacağı ifade 

edilen bildiride, “İstedikleri kadar toplansınlar, çaba-

lasınlar her şeyden ve herkesten büyük olan Rab-

bimizin koruduğu kutsal kitabımızı asla değiştire-

meyecekler, bozamayacaklar, bir ayet dahi çıkarıp, 

ekleyemeyecekler” şeklinde dikkat çekilen bildiriye 

şöyle devam edildi;

“Fransa, ‘Şiddet ve Yahudi düşmanlığı yapıyor’ 
bahanesi ile Kur'an-ı Kerim’i değiştirme talebi 
densizliğine cüret etmiştir”

“Yüzyıllarca İslam'ın hâkim olduğu coğrafyada 

buna cesaret edemeyen Fransa, ‘Şiddet ve Yahu-

di düşmanlığı yapıyor’ bahanesi ile Kur'an-ı Kerim’i 

değiştirme densizliğine cüret etmiştir. Ecdadımız 

Avrupa'ya medeniyet götürmüştür. Tüm insanlığı 

kucaklayan hoşgörü ve sevgiyle, Avrupa toplumu-

nun dinlerini huzur içerisinde yaşamasını her alanda 

sağlamıştır. Yahudi düşmanlığı diyorlar! Batı, Yahu-

dilere yaptığı büyük soykırımı unutmuş olmalı. Ya-

hudiler Osmanlı zamanında İslam'ın yüce anlayışı 

sayesinde güvenle yaşamıştır. Tarih, Batı'nın gerçek 

yüzünü iyi biliyor. Daha yakın zamanda Bosna'da 

Avrupa'nın, Birleşmiş Milletlerin gözü önünde on 

binlerce silahsız Müslümanın nasıl katledildiğini iyi 

biliyoruz. Önce bu soykırımın hesabını vermesi ge-

reken Batı, gerçeklerden kaçıyor. 

“Batı, Yahudilere soykırım yaparken Osmanlı 
onlara kucak açmıştır. İslam; şefkat ve mer-
hamet dinidir”

Fransa, öncelikle sömürgeleştirdiği Afrika ülkelerinin 

hesabını vermelidir. Şunu iyi bilmeliyiz ki; dünyada 

huzur getirecek düzen Allah'ın indirdiği Kur'an-ı Ke-

rim'in düzenidir. Onu anladığınız gün tüm dünya-

da şiddet azalacaktır. Bizim dinimiz şefkat, barış ve 

merhamet dinidir. Yüce Allah'ın kelamı olan Kur'an-ı 

Kerim insanların değiştirmeye güç yetireceği bir ki-

tap değildir."

FRANSA’DAKİ SKANDAL BİLDİRİYE TEPKİ
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MEDYADA SÖZ SAHİBİ OLAN
DÜNYADA SÖZ SAHİBİ OLUR
Sen sadece bir tüketici değilsin!

Dijital dünyada herhangi bir hareketin etkisi 
zannettiğinden daha güçlüdür.

Medya endüstrileri, uygulamaları ve anlatımlarının 
çevremizdeki dünya hakkında nasıl düşündüğümüzü 
ve nasıl ilişki kurarak bizlere yön verdiğini biliyoruz.

Hiçbir eylemin kaybolmadığı evrende, kelimelerin 
büyüsüne inanıyoruz.

MARKA YÖNETİMİ VE STRATEJİ PLANLAMA

Katılımcılara çağdaş kültür, ekonomi ve siyasetin te-

melini oluşturan en son medya teknolojileri ve yak-

laşımlarda uzmanlaşmış deneyimli eğitmenlerle rutin 

bir eğitimin üstünde imkân sunuyoruz.

Bulunduğu toplumu ve yeni dijital kültürleri anlama-

ya çalışan, gelişen teknoloji uygulamalarına katılarak, 

toplumu anlamlı bir şekilde değiştirmeye çalışan ka-

tılımcılarımızla Medya İletişim Okulu sınıflarımızda bu 

seneki eğitimlerimizi tamamladık. Toplam 11 katego-

ri olup, üniversite son sınıf ve yeni mezunların ka-

bul edildiği MİO’da başarılı olan adaylar önde gelen 

kurumlarda staja yerleştirilecek. MİO katılımcılarına iş 

hayatında karşılaşacakları tüm terim ve durumlar ör-

nek uygulamalarla anlatılmıştır. Bu sene İstanbul’un 

yanı sıra Ankara’da da MİO sınıfları açılmıştır.

Katılımcılar, ilk işlerinde sahip olmaları gereken bil-

giyi, işin mutfağından gelen profesyonellerden öğ-

rendiler. Böylece sadece teorik olarak değil, öğren-

diklerini iş hayatında nasıl pratiğe dökeceklerini de 

tecrübe etmiş oldular.

Markalaşma, pazarlama iletişiminde ba-

şarı elde etmek ve bunu sürdürmek için 

çok kritik bir araç haline gelmiştir. Prog-

ramımız kapsamında, stratejik marka 

yönetimi sürecine odaklı kavramlar in-

celenmiş ve marka değerini oluşturma, 

ölçme ve yönetme ile ilgili konseptler/

konular/yaklaşımlar ele alınmıştır.  Ger-

çek hayattan marka örnekleri paylaşıla-

rak, markalaşma stratejilerini ve karar-

larını oluştururken ve uygularken temel 

konular için gerekli bilgi ve beceri ge-

liştirilmiştir. Bu sayede analiz yapma ve 

mantık yürütme, grup etkileşimi, yazılı ve 

sözlü sunum uygulaması ve küçük grup 

aktiviteleriyle öğrencilerimiz beslenmiş-

tir. Eğitmenler Emir İşeri, Onur Dedeli ve 

Ediz Tokabaş’tır.
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Katılımcılar sinema sektöründe 

aktif olarak çalışan ve kendini ka-

nıtlamış birçok eğitmenden ders 

alma imkânı buldu. Eğitim süreci 

boyunca görüntü yönetimi, sanat 

yönetimi, senaryo yazarlığı, film 

yapım süreci, oyuncu-yönetmen 

ilişkisi, belgesel film yönetmenliği, 

ışık ve Türk-Dünya sineması hak-

kında dersler işlendi. Eğitimciler 

Ege Ellidokuzoğlu, Ayşenur Gen-

çalp, Ayşe Karaköse, Emre Karapı-

nar, Mehmet Önder, Mustafa Ziya 

Ülkenciler ve Oğuz Peri idi. 

Senaryo, sinema teknolojisinin ge-

liştirdiği bir yazı türüdür. Filmin kâğıt 

üzerindeki ilk halidir. İyi bir film ya 

da dizinin lokomotifi, kalbi senar-

yodur. Kime ne kadar, neyi ve ne 

zaman olmak üzere bu 3 soru et-

rafından dönen film teması, iyi bir 

diyalog yazımı ile çok farklı dünya-

lar anlatılmasına vesile olur. Yazarın 

yolculuğu sırasında onu besleyecek 

entelektüel bilgi, film-dizi-reklam 

senaryosu yazarken dikkat edile-

cekler, yazar-kahraman ilişkisi, te-

mel senaryo yazım tekniği, diyalog 

yazımı ve film analizleri gibi konular 

işlenmiştir. Eğitmenler Elif Eda Kara-

göz ve Gökdemir İhsan’dır. 

SİNEMA
YÖNETMENLİĞİ

SENARYO YAZARLIĞI
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WEB TASARIM
Bu sınıfta katılımcılar kişisel çabayla aylar 

alacak bir deneyimi, uygulamalı eğitim 

sayesinde kısa sürede edinmiştir. 

Web tasarım sürecinin teknik boyutunda 

ihtiyaç duyulan bilgi ve beceriler kazan-

dırılmıştır. Farklı ekran çözünürlüklerine, 

tarayıcı ve web standartlarına uyumlu ta-

sarım ve kodlama mantığı, alan adı(do-

main), barındırma hizmeti (hosting) ve 

diğer ihtiyaç duyulan hizmetlerin satın 

alımında gereksinimlere en uygun çözü-

mün araştırılması ve ideal maliyetin orta-

ya çıkarılması, web tasarımcılığına teknik 

boyut dışında analiz, müşteri ilişkileri, 

standartlara uygunluk konuları ele alındı. 

Eğitmen Emir Halilzade idi.

MEDYA PLANLAMA 
VE SATIN ALMA
Reklamcılık alanının en teknik konularından 

biri olan medya planlama, kendine özgü bir-

çok kavramı içinde barındıran ve ajans, marka, 

mecra üçgeninde en dikkat gerektiren konu-

lardan biridir.

Brief sürecinden itibaren medya planlama ve 

satın alma aşamaları, süreç, fiyatlandırma ve 

yayına girme sürecine kadar olan tüm ko-

nular eğitim kapsamındaydı. Brief Süreci ile 

başlayıp, Mecra İletişimi, Yayınların Başlatıl-

ması, Optimizasyon, Post Analizleri, Tv-Rad-

yo, Gazete-Dergi, Açık Hava Reklamları ve 

Terminolojileri, Dijital Organizasyonlar-Ajans 

İlişkileri, Marka-Ajans-Mecra İlişkisi nedir, na-

sıl olmalıdır? Medya Planı Hazırlama, Tüm Di-

jital Reklam Modelleri, Mobil Reklamlar, Video 

Reklamlar, Content Reklamlar, Performans 

Reklamlar, İnfluencer Marketing, Hedefleme-

li Yayınlar, Affiliate Reklam Modelleri, Display 

Marketing, TGI, Hedef Kitle Belirleme ve Kul-

lanılan Yöntemler başlıca derslerimizdi.

Bu dersin eğitmeni Merve Aykutluğ idi.

METİN YAZARLIĞI

Bu program gençlerin Türkçe’ye hâkimi-

yetlerini arttırma ve yazma yeteneklerini 

geliştirmenin yanı sıra, metin yazmanın 

profesyonel yaşamın bir parçası olduğu 

alanları yakından tanıtmayı amaçlıyor. 

Bu doğrultuda eğitim sürecinde Metin 

Yazarlığının meslek olarak icra edildiği 

alanlara değinildi. Teknik Metin Yazarlığı, 

Siyasi Metin Yazarlığı, Halkla İlişkiler Me-

tin Yazarlığı konu başlıklarına özetle yer 

verilirken, Medyada Metin Yazarlığı, Rek-

lamcılıkta Metin Yazarlığı ve Kreatif Ya-

zarlık konuları ayrıntılı olarak işlendi.

Aldıkları teorik bilgileri metin analizleri 

yaparak ve farklı alanlarda metin yazarak 

geliştiren öğrenciler, program sonunda 

ürettikleri çalışmalarla kendi gelişimlerini 

izleme imkânı da buldu. Eğitmenler Me-

ral Akyıldız ile Esra Yıldız idi.
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GÖRSEL EFEKT

GRAFİK TASARIM

VFX Supervisor’ı Serhan Bulut’un verdiği 

derslerde teknik eğitime girmeden önce 

görsel efektin tarihinden, sinemadaki ye-

rine ve özellikle sinematografi içerisindeki 

önemi anlatılarak, örnek yayınlarla öğren-

cilerin beyin ve göz ilişkisi görsel efekt açı-

sından geliştirildi. 

Bu işi yapacak kişilerin öncelikle sinama-

tografi bilgisine sahip olması gerektiğinden 

hareket edildi. Teorik eğitimde de Adobe 

After Effects programında görsel efekt ve 

motion graphic için temel giriş çalışmaları 

gerçekleştirildi. Ardından program arayü-

zünü öğrenme, Rotoscoping (Maskeleme), 

çoklu çalışma ortamlarında doğru koordi-

nasyon oluşturma, Motion Track, Keyframe 

Animation, Greenscreen key işlemleri, Mo-

tion Graphic teknikleri, Muzzle Flash uygu-

lamaları (Silah ucu alev yerleştirme) ile Te-

lefon ve TV’lere görüntü entegre etme vb 

gibi konular üzerinde duruldu.

Temel Photoshop, Illustrator, Indesign ve Animate 

CC eğitimi verildi. Bunun yanı sıra After Effects ve 

Premier Pro konularına da yer verdik. Eğitim, animas-

yon ve grafik tasarım ağırlıklı olup keyifli bir şekilde 

dersler işlendi. Eğitmen Sercan Boran idi.

İlk haftalar duyu ve duygu bel-

leğinin farkındalığını arttıran ya-

ratıcı drama ve oyunculuk eg-

zersizleri ile temel oyunculuk 

eğitimi tamamlandı. Oyunculuk 

ve medya sektörü için mühim 

olan diksiyon ve beden dili kul-

lanımı dersleri işlendi. Karak-

ter analizi ve oluşumu, metin 

çözümleme, drama dersleri ile 

eğitim devam etti. Bu süreçte 

dünya üzerinde sunulan eser-

leri, oyuncuları, yönetmenleri 

teknik açıdan incelendi. Fiziksel 

yetilerin yanı sıra zihinsel yetiler 

de güçlendirildi. Metot oyuncu-

luğu, tiyatro oyunculuğu, kame-

ra önü oyunculuğu arasındaki 

farklar detaylarıyla öğrenildi. 

Her aşamada uygulamalı olarak 

ilerlendi. Katılımcılar, set şartları, 

terimleri ve usullerini, yönetmen 

ve set çalışanlarına yönelik doğ-

ru ve etkili iletişimi Ali Nuri Tür-

koğlu, Mehmet Önder, Aliye Us-

lu’nun tecrübelerinden öğrendi.

Eğitimlere dünyada kurgunun gelişimiyle ilgili 

belgeseller izlenerek başlandı. Kurgu prog-

ramları tanıtılarak, çalışma mantıkları anlatıldı. 

Öğrencilerin kendi bilgisayarlarında kolay-

lıkla kullanabilecekleri Adobe Premiere Pro 

üzerinde çalışmalara başlandı. Programın 

ara yüzü (proje açma, bin oluşturma, import, 

in-out, insert-overwrite vb.) anlatılırken aynı 

anda uygulamalar yapıldı. Temel geçiş türle-

ri yine örnek ve uygulamalarla anlatıldı, çok-

lu kamera ile çekilen videoların kurgusu özel 

teknikle yapıldı. Haber, tanıtım-fragman, dra-

ma kurgu materyalleri (ham video, ham ses, 

senaryo-metin vb.) öğrencilere verilerek ders 

saatleri içinde, verilen materyallerden video 

oluşturmaları sağlandı. Yapılan her çalışma-

dan sonra bir sonraki hafta için ödev verildi, 

ödevin sınıfta herkes tarafından izlenip yorum 

yapılarak öğrencilerin hatalarını görmeleri ve 

farklı fikirlerin kurguya katabilecekleri tartışıl-

dı. Eğitmenimiz Özgür Öner idi.

Dijital dünyayı anlamak dijital dönüşümü 

anlamaktan geçiyor. Bu eğitimde öğren-

ciler “Teknoloji bu noktaya nasıl geldi ve 

bunu amaçlarımız doğrultusunda nasıl 

kullanırız?” sorusunun cevabını hem sos-

yolojik hem de teknik açıdan irdelemekle 

beraber yeni medya, pazarlama, reklam-

cılık, proje yönetimi, e-ticaret, internette 

fikri haklar, içerik üretimi, marka yönetimi 

gibi farklı konu başlıklarını da derinlemesi-

ne kavrama şansı buldu. Eğitmenler; Hakan 

Er, Ömer Can Fırat, Kenan Duman, Yusuf 

Özhan, Hakkı Alkan, Mustafa Sansar, Fehmi 

Ünsal Özmestik idi.

SOSYAL MEDYA

VİDEO KURGU

OYUNCULUK
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1. Fatih Şahin
İstanbul Üsküdar Şems Yurdu

3. Muhammed Taha Demirci
Samsun Mesnevi Yurdu

2. Mehmet Öz

İstanbul Maslak Kimya-yı Saadet Yurdu

Senin Kadrajından Ramazan

TÜGVA Yükseköğrenim Erkek 
Öğrenci Yurtlarının katılımına 
açık yarışmayla öğrencilerden 

Ramazan’ın iklimini kadrajlarına 
yansıtmaları istendi. Dereceye 
girenlere profesyonel makine 

hediye edildi.

Katılımcılar, kardeşlik, paylaşım, 
arınma, empati, aile, muhabbet, 

ibadet gibi pek çok anlamı ve değeri 
taşıyan Ramazan ayını anlatan bir 
görseli cep telefonuyla çekip, mail 
yoluyla ulaştırdılar. Finale kalan ilk 
10 eser belirlendi. Herkesin en az 
bir kez puan verebileceği online 

oylamayla, ilk üçe girenler fotoğraf 
makinası ile ödüllendirilirken, ilk 10 
fotoğrafın katılımcıları İstanbul'da 
profesyonel fotoğraf eğitimi hakkı 

kazandı.

4. Yunus Furkan Urfalıoğlu

İstanbul Eyüp Büyük Doğu Yurdu

5. Taha Yasin Akar

İstanbul Üsküdar Şems Yurdu

6. Safa Dumanlı

Konya Yoldaki İşaretler Yurdu

8. Ayman Almadani

Samsun Mesnevi Yurdu

7. Hamza Yıldız
Elazığ Şehit Polis Fethi Sekin Yurdu



Sadece konaklanılan bir fiziki mekân olarak de-

ğil, bünyesindeki öğrencilere iyi bir arkadaşlık 

ortamı sunan TÜGVA Yükseköğrenim Erkek 

Öğrenci Yurtları sosyal faaliyetlerle de ön pla-

na çıkıyor.

Türkiye genelinde 41 yurdumuzun katılım sağ-

ladığı ve 33 ilde gerçekleştirilen futbol şampi-

yonası müsabakaları sonucunda yarı final ve 

final maçı İstanbul’da düzenlendi. Ankara Hacı 

Bayram Veli Yurdu’nu 5 – 2 yenen İstanbul 

Kimya-yı Saadet Yurdu, 2018 TÜGVA YURTLAR 

ŞAMPİYONU oldu. Samsun Mesnevi Yurdu da, 

Elazığ Şehit Polis Fethi Sekin Yurdunu 2-1 yen-

di.

Birincilik kupasını Vakıf Başkanı İsmail Ema-

net öğrencilere vererek, onları tebrik etti. 

Birinci olan takımın her birine Kudüs 

Ziyareti, ikinciye tam altın ve üçün-

cüye de yarım altın verildi.
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YURT ÖĞRENCİLERİ
FİNAL ÖNCESİ RAFTİNG YAPTI

Vakfımızın yurtlarında kalan öğrencilere sun-

duğu aktivitelerden biri olan rafting sporuna 

İstanbul’daki yurtlarımızdan 100 kadar öğ-

renci katıldı.

Final döneminin hemen öncesinde yapılan 

aktivitede stres atan öğrenciler, 16 kilomet-

relik parkuru tamamladı. Ekstrem sporlardan 

biri olan raftinge yurt öğrencileri büyük ilgi 

gösterdi. İlk defa bu sporu yapacak olan öğ-

renciler için yeni başlayanlara uygun bir or-

tam sunması bakımından etkinlik Melen Ça-

yı’nda yapıldı.

LİSE DİL AKADEMİSİ’NDE 
İNGİLİZCE’YE FARKLI BİR 
YAKLAŞIM 

İstanbul’da 240 lise öğrencisinin katılımıyla 

düzenlenen Lise Dil Akademisi’nde İngilizce 

farklı bir metotla öğretildi. 

Özel olarak hazırlanan kitapların öğrencilere 

verildiği eğitim, 32 saat sürdü. Günlük hayat 

kelimelerinden başlanarak, akademik kelime-

leri de kapsayan 1000 kelime görsel hafıza 

teknikleri kullanılarak verildi. Kelimelerin cüm-

le içinde kullanılışları ve temel dilbilgisi de öğ-

retildi. 

Programla, lise öğrencilerine İngilizce farklı bir 

şekilde sunularak, okul eğitimine katkıda bu-

lunmak ve öğrencilerin yabancı dil ile ilgili ya-

şadıkları sorunlara farklı bir yaklaşımla çözüm 

bulunması amaçlanıyor.
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Ülkemizi geleceğe taşıyacak atılımları bugünün 

gençleri üstlenecek. Daha iyisini arayan ve yapma 

ideali taşıyan gençlerin katılımıyla Genç Diplomat 

Akademisinde mülkiyeli gençlere yol açıyor; birikim, 

vizyon ve sağduyu sahibi gençlerle insanlığın daha 

barışçıl bir dünyada yaşayacağına inanıyoruz. 

GENÇ DİPLOMAT AKADEMİSİ 2018
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Ülkemizi uluslararası arenada temsil edecek geleceğin diplomatlarını yetiştirmek istediğimiz programın 
bu sene dördüncüsünü düzenledik. Programa 70 katılımcı kabul edildi. 47 öğrenci sertifika almaya 
hak kazandı. Çalıştay, interaktif katılıma açık konferans ve seminerler dizisi ile Ankara’da kurum 

ziyaretlerinden oluşan GDA, yaklaşık 10 hafta sürdü.

Lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olup, 18-30 yaş arasındaki gençlerin katılımına açık 
programda, katılımcılar alanında deneyim sahibi konuklarla buluştu.



Türkiye’nin Filistin Stratejisi
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy

Diplomatik Iletişim / Müzakere Teknikleri
Çad Eski Büyükelçisi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kavas

T.C. Dışişleri Bakanlığı Teşkilat Yapısı
T.C. Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi Başkanı

Mesut Özcan

Uluslararası Ilişkiler Teorileri
SETA Vakfı, Araştırmacı Dr. Ali Aslan

Uluslararası Medyada Türkiye
T.C.  Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü

Strateji Geliştirme Daire Başkanı Mahmut Şevket Bayram

Dijital Devrim ve Medyada Değişim
Gazeteci Kemal Öztürk

Dünyada Yükselen Ekonomiler
SETA Vakfı, Araştırmacı Mevlüt Tatlıyer

Medya ve Terör
SETA Vakfı Toplum ve Medya Araştırmaları Direktörü

Dr. İsmail Çağlar

Kamu Diplomasisi
Başbakanlık Kamu Diplomasi Koordinatörü

Doç. Dr. Ali Osman Öztürk

Uluslararası Politik Iktisat:
Para mı siyaseti yönetir siyaset mi parayı?

Prof. Dr. Erişah Arıcan

Türkiye’nin Afrika Açılımı
TİKA Özel Kalem Müdürlüğü - Samet Kapusuz

Bitcoin ve Kripto Paralar
SETA Vakfı, Araştırmacı Dr. Şerif Dilek

Türkiye’nin Diasporası
YTB Başkanı Mehmet Köse

Türkiye ve Dünya’da Enerji Politikaları
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Müsteşar Yr. Alparslan Bayraktar

GDA konferans konularımız ve konuklarımız şu şekildeydi;
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Lisans/yüksek lisans eğitimi gören veya mezun 

olmuş; siyaset, politika ve diplomasiyle yakından ilgili, 

bu alanlarda ihtisas yapmayı ve gelecekte bu alanda iş 

sahibi olmayı hedefleyen gençlere yönelik programda, 

hafta sonu programlarının ardından her sene olduğu gibi 

Ankara’da kurum ziyaretleri yapıldı.

Katılımcılar diplomatik çalışmaları yerinde görerek,

bilgi ve tecrübe paylaşımı edindi.
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Ankara’da ziyaret edilen kurumlar şu şekildeydi;

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Dışişleri Bakanlığı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)

TBMM ve Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili,
MKYK Üyesi ve İstanbul Milletvekili Dr. Mehmet Muş
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Programa katılma sebebim, 
siyaset, politika ve diplomasi 

ile ilgili yeni bir bakış açısı 
kazanabilmekti. Ayrıca bu 

alanlarda olan eksikliklerimi 
giderebilmek adına, 

büyükelçi, gazeteci ve 
akademik anlamda deneyimli 

kişilerin tecrübelerini 
öğrenmek istedim. 

Uluslararası alanda söz sahibi 
olabilmek ve uluslararası 

platformlarda gerçekleşen 
olayları daha iyi analiz 

edebilmek hedefim. Şimdi 
gelecek hedeflerime daha iyi 

yön verebileceğim.
Hilal Güzel

Farklı alanlarda faaliyet 
göstermiş ve göstermekte 
olan uzmanlarla bir araya 

gelebilmek ve tecrübelerini 
dinleyebilmek, öte yandan 
program sonunda yapılan 
kurum ziyaretleri ileride 
çalışabileceğimiz alanları 

birebir görebilmek açısından 
çok çok faydalıydı.
Raziye Karakaş

Türk dış politikası, kamu 
diplomasisi, enerji 

politikaları, Türkiye’nin 
küresel ilişkileri, uluslararası 

terör, siber güvenlik, 
Türkiye’nin yumuşak güç 
unsurları, insani diplomasi 

gibi konular alanında 
uzman kişilerden dinleyerek 

bilgi sahibi olup kendimi 
geliştirme ve öğrendiğim 

bilgiler doğrultusunda 
vizyonumu genişletme 

fırsatı buldum. Planladığım 
kariyeri yaşamış olan kişilerle 

birebir tanışıp onların bilgi 
ve tecrübelerinden dinlemek 

hedeflerim için doğru 
adımlar atmamı sağlayacak.

Yunus Emre Akbulut

GDA’nın en güzel yönü 
katılımcıların tecrübelerini 

ve bilgilerini samimi bir dille 
aktarmasıydı. Bunu kurum 

ziyaretleri pekiştirdi. Alanında 
uzman insanları bir arada 

dinleme fırsatı bulmanın yanı sıra 
sahada işlerin nasıl yürüdüğünü 

görmek gelecek planlarım 
açısından beni çok etkiledi. GDA 

süresince öğrenim sürecim 
ve kariyer planım noktasında 

belli yapıtaşları oluştu. Pek çok 
konuşmacı kamu diplomasisi 

vurgusu yaparak, bu alana 
yönelmemizi tavsiye etti. Bu 

sebeple şimdiden tez konumu 
belirledim diyebilirim. Kısacası 
GDA belki de meslek hayatıma 
doğrudan etki etti. Bu alanlarda 

çalışmalar yaparak kendimi 
yetiştirme imkânı sağladığı için 
GDA’ya ve TÜGVA’ya teşekkür 

ederim.
Oğuzhan Can
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İstanbul genelinde vakfımızın organizasyonuyla 55 li-

seden 138 öğrencinin katılımıyla düzenlenen satranç 

turnuvasında öğrenciler ter döktü. 

Vakfımız, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İBB Gençlik ve 

Spor Müdürlüğü ortaklığında gerçekleşen turnuvada, 

Türkiye Satranç Federasyonundan hakem desteği alındı. 

Birbirinden başarılı öğrencilerin yer aldığı şampiyonada, 

Türkiye içinde ve dışında turnuvalara katılacak yetenek-

te ve şartları sağlayan öğrenciler de bulunuyordu.

Dereceye giren öğrencilere kupaların yanı sıra bi-

rinciye eşofman takımı, ikinciye spor ayakkabısı, 

üçüncüye de spor çantası hediye edildi. Ayrıca ilk 

beşe dünya satranç şampiyonlarının anlatıldığı ki-

tap verildi. İlk on kişiye de madalya ve katılan her-

kese katılım sertifikası dağıtıldı.

Vakfımızın Van ili Edremit Tem-

silciliği, öğrencilerin sporla bü-

tünleşmesi ve daha sağlıklı bir 

gençlik oluşturmak adına halter 

sporuyla buluşturdu. Antrenör 

Şevket Kardeş eşliğinde haftada 

8 saat 8 öğrenci ile halter eği-

timlerine başlandı.

Gençlerimizin hem ruhsal hem 

fiziksel gelişimi için sporun 

öneminin bilincinde olan vakfı-

mız, üyelerimizin talepleri doğ-

rultusunda etkinliklere devam 

ediyor. 

GENÇ HALTERCİLER TÜGVA EDREMİT’TE ANTRENMANLARA BAŞLADI

SATRANÇ TURNUVASI ŞAMPİYONLARI ÖDÜLLERİNİ ALDI

HABER
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali 

Çelik, "Sadece savunma amaçlı değil, ordumuzun ve 

emniyetimizin bütün ihtiyaçlarında kullanılabilecek şe-

kilde insansız hava araçları yapıyoruz" dedi.

Vakfımızın Siirt İl Temsilciliği’nce düzenlenen "Yeni Tür-

kiye'de Bilim ve Teknoloji" konferansında konuşan Ha-

san Ali Çelik, Türkiye'nin geçmişte başka ülkelerin yap-

tığı insansız hava araçlarını kullandığını söyledi. İnsansız 

hava araçlarını terörle mücadelede, ordunun ve emni-

yetin ihtiyaç duyduğu yerlerde kullanmaya başladıkları-

nı aktaran Çelik, şöyle konuştu:

"Şimdi zırhlı personel taşıyıcıları yapıyoruz. Yurt dışına 

da satmak istiyoruz bunları. Eğer işi yapamamışsak ve 

hala o konuda eksiğimiz varsa, eksiğimizi biliyorlarsa, 

o eksiği bize parayla bile satmıyorlar. Verseler bile 'Siz 

bunu satamazsınız. Bundan size kazandırmayız' diyor-

lar. Bugünkü Türkiye'de şunu gördük. Biz, kendi-

sine yeten, ülkesinin geleceğini düşünen, çalışan, 

bütün insanlığa faydalı olmayı ve doğruları sunan 

yeni bir konsepti bütün dünyaya yaymak istiyoruz"

"Yurt dışına da ihraç ediyoruz"

Yerli İHA'ların yapılmasıyla ilgili çabaladıklarını dile 

getiren Hasan Ali Çelik, “Sadece savunma amaçlı 

değil, yerli İHA’lar ordumuzun, emniyetimizin bü-

tün ihtiyaçlarında kullanılabilecek ve uluslararası 

pazarlarda da satılır hale geldi. Yurt dışına da ihraç 

ediyoruz bunları. Yazılımı dâhil her şeyi bizim. O 

yüzden eski Türkiye ile bugünkü Türkiye'ye baktığı-

nızda çok yeni şeylerin olduğunu göreceksiniz. Bir 

hedefiniz yoksa nereye gideceğinizi bilemezsiniz. 

Bir hedef var ve bu hedefe gitmek için de çabala-

mak lazım" şeklinde bilgi verdi. 

ARTIK İNSANSIZ HAVA ARAÇLARININ ÜRETİMİNİ YAPIYORUZ

Selçuklu Devleti zamanında yapılan ve uzay bilimleri 

öğretilen Cacabey Medresesi'nin bulunduğu alana, 23 

Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 

vakfımızın Kırşehir Temsilciliği tarafından uzay küresi ve 

teleskop getirilerek öğrencilere uzayla ilgili bilgi verildi. 

Okullarındaki törenlerin ardından meydana akın eden 

öğrenciler, uzay küresinde güneş sistemi, galaksi, kara 

delik ve uzayla ilgili konularda bilgi edindi. Astronot kı-

yafeti giyen bir görevli de öğrencileri etkinlik alanına 

yönlendirdi.  

TÜGVA Kırşehir Temsilcisi Sergen Özdemir, yaklaşık 800 

yıl önce uzay bilimlerinin öğretildiği Cacabey Medrese-

si ve Camisi'nin bulunduğu Kırşehir'de öğrencilere farklı 

bir hediye sunmayı amaçladıklarını söyledi. Belediyenin 

de katkısıyla uzay küresini ve teleskobu şehir merkezi-

ne getirdiklerini belirten Özdemir, "Etkinliğimizi burada 

yapmak daha anlamlı oldu. TÜGVA olarak her zaman 

ilmi ve bilimi ön planda tutan çalışmalara öncelik veri-

yoruz" dedi.

23 NİSAN’DA ÇOCUKLARA UZAY KÜRESİ SÜRPRİZİ
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Toplum, biz dediğimiz çevreden ibaret 
değil. İçinde bulunduğumuz çevre, 
görüştüğümüz kişiler, ortam bizim 

genele bakışımızı standartlaştırmamalı. 
Araştırmayla resmin tamamına bakabilmek 
ve de sosyal rakamsal verilerle profesyonel 

bir bakış yakalamak istedik.

Amacımız gençlerin geneline 
ışık tutmaktı. Araştırmanın 

üzerinden geçen bir yıl içinde 
sonuçları değerlendirdik 

ve şimdi bülten aracılığıyla 
seninle paylaşıyoruz. 

Gençlerin hayata bakışı, 
beğenisi, değerlileri, 
ne kadar okuyor, ne 
seviyor, ne sevmiyor 
şeklinde eğilimlerini 

gördük. Sonuç olarak, 
Değerli TÜGVA 

Gönüllüsü iğneyi sana 
çuvaldızı kendimize 

batırdık. 



Araştırma ile öğrenmek istedik ki…
İstanbul’da yapılan bu araştırmayla gençlerin 

kültürel- sanatsal faaliyetlere katılım düzeylerini, 

gönüllülük esasına dayalı faaliyetlerde ve sosyal 

sorumluluk projelerinde bulunma durumlarını 

değerlendirmeyi amaçladık. Ayrıca gençlerin sosyal 

sorumluluğu algılama boyutları ve bu tür faaliyetlere 

katılma nedenleri değerlendirilmiştir. 

Araştırmada izlediğimiz yol ve yöntem;
Araştırmada kantitatif araştırma yöntemi ve bu 

yöntemin yüz yüze anket tekniği kullanılmıştır. 

Araştırma kapsamında İstanbul’un 24 ilçesinde 18 – 

30 yaş grubunda yer alan gençler ile görüşülmüştür.

Ana kütleyi en iyi biçimde temsil edebilmek için 

saha uygulamasında kota takibi yapılmıştır. Kota 

bilgileri; cinsiyet, eğitim durumu ve ilçelerdeki 

genç nüfus yoğunluğu gibi demografik bilgilerden 

oluşmaktadır. Bu bilgiler TÜİK Adrese Dayalı 

Nüfus Kayıt Sisteminden temin edilmiştir. Saha 

uygulamasında ilçelerde yapılan anket sayıları ile 

ilgili ayrıntılı bilgi, örneklemin ilçelere göre dağılımı 

da belirlenmiştir.

%

15,4

%18,4

%25,7

%

40,5

22-24

YAS

19-21

YAS

15-18

YAS

25-30

YAS

Gençlerin % 49.6’sını kadınlar,
% 50.4’ünü erkekler oluşturuyor. 

Yaş dağılımıysa şu şekilde;

"Aile içinde kendinizi özgürce ifade 

edebiliyor musunuz?” Şeklindeki soruya 

ise gençlerin %85’i kendini özgürce ifade 

edebildiğini söyledi.

“Yaşadığınız hayattan ne kadar memnunsunuz?” 

Sorusuna gençlerin çoğunluğu 10 üzerinden 6, 7 ve 8 

puanlarını verdi. Puanlara dair oranlar şu şekilde;

“Toplumsal hayatta kendinizi özgürce 

ifade edebiliyor musunuz?”

Sorusunun cevabı ise %73 oranında

“Evet” oldu.

Şu an herhangi bir işte
çalışıyor musunuz sorusuna gençlerin 

verdiği cevap aşağıdaki gibidir;

%39,6
ÇALIŞIYOR

Özel Sektörde
Maaşlı Çalışıyor

Kendi
İşinde Çalışıyor

Kamuda
Maaşlı Çalışıyor

Ailesinin
İşinde Çalışıyor

%
8

4
,7

%
8

,8

%
4

,9

%
1,

6

Nerede çalışıyorsunuz sorusuna
bu şekilde cevap verdiler;

%

4,7

%

9,6

%

85,7

%

8,3

%

18,1

%

73,6

Kendini İfade Etme
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Memnuniyeti
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“Hangisi yaşamınızda ne derece 

önemli?”  Aile, vatan sevgisi ile milli 

ve manevi değerler her şeyden önce 

geliyor. Değerlendirme 5 üzerinden 

yapılmıştır.

Araştırmada yabancı dil bilmeyenlerin oranı %61,6 iken,

yabancı dil bilenlerin oranı %38,4 olarak belirlendi.

Hayattaki
Önem Sıralaması Yabancı

Dil

Hayattaki
Önem Sıralaması Yabancı

Dil

38

Aile

Vatan
Sevgisi

İş

Para
Kazanmak

Din

Akrabalar

Milli ve
Manevi

Değerler

Arkadaşlar

Eğitim

Siyaset

4,57

4,43

4,39

4,34

4,32

4,30

4,23

4,19

4,00

3,66
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%

61,6
HAYIR EVET

%

38,4

“Gündelik hayatta ilgi alanımıza giren ya 

da girmeyen birçok konu ile karşılaşırız. 

Belirtilen konulara ilgi düzeyiniz nedir?” 

En çok ilgi duyulan konu teknoloji oldu. İlgi 

alanlarının önem sıralaması ise şu şekilde;

%

84
HAYIR EVET

%

16

İlgi Alanları

Yurt Dışında Bulunma
“Hiç yurt dışında bulundunuz mu?” sorusuna, 

katılımcıların %84’ü Hayır %16’sı ise Evet dedi.

1. Boş Zaman Değerlendirme

Boş zamanınızı nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Sorusuna gençler en yüksek oranda, “Arkadaşlarımla 
vakit geçirerek” cevabını verirken, sosyal, kültürel ve 
sanatsal etkinliklere katılım oldukça düşük düzeyde.

KÜLTÜR - SANAT
FAALİYETLERİNE
İLGİ DÜZEYLERİ

KÜLTÜR - SANAT
FAALİYETLERİNE
İLGİ DÜZEYLERİ
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 Yabancı dil kursu

 Bilgisayar

 Okul dersleri

 Mesleki eğitim kursu

 Gitar kursu

 Yüzme

 Resim

 Tiyatro

 Kuran kursu

 Müzik

 Futbol

 Sürücü kursu

 Bağlama

 Basketbol

 Saz

 Voleybol

 Dans

 Diksiyon

 Satranç

Diğer

 Cevap yok

 Alışveriş merkezi

 Doğal Alanlar (park, gezi, piknik)

 Sinema

 Maç

 Kahvehane, Lokal

 Bar

 Tiyatro

 Kafe

 Diğer

 Cevap yok

24,0

9,9

8,6

6,9

6,5

3,7

3,5

3,4

3,2

3,2

2,5

2,1

1,8

1,4

1,4

1,3

1,1

1,1

1,0

9,5

3,9

35,0

26,8

12,6

8,6

5,7

4,5

3,9

1,1

0,3

1,5

2. Okuma

Gençler en çok ne okuyor?
Bu sorunun cevabında ilk sırada kitap yer 

alırken, internet haber sitesi ise hemen 
ardından geliyor.

5. Kurs

Bugüne kadar herhangi bir kursa gittiniz mi?
Sorusuna gençlerin %43,3’ü evet cevabını verdi.

5. Sanat

“Herhangi bir sanat dalıyla uğraşıyor musunuz?”
Sorusuna %17,5 evet derken, %82,5 hayır cevabını verdi.

6. İlgilenilen Sanat Dalları 

Sanat ile uğraşan %17,5’lik kesimin ilgilendiği sanat 
dallarında ise ilk üçte müzik, resim ve tiyatro yer aldı. 

3. Etkinlik Tercihi

Gençlerin en çok tercih ettiği etkinlikler 
sıralamasında ilk sırada sinema yer alırken, 

peşinden tiyatro ve kitap fuarı geldi.

4. Sosyal Alan Tercihi  

“Eğlenmek, kaliteli vakit geçirmek için bir mekan/yere 
gidecek olsanız ilk aklınıza gelen yer neresi olurdu?” 

Tercih edilen sosyal alanlarda ise ilk sırada AVM yer 
alırken ikinci sırada doğal alanlar bulunuyor.

Bu sorunun ardından gelen belirtilen etkinlikleri 
takip edememe gerekçesi olarak ilk sırada “Vakit 

bulamıyorum” cevabı gelirken ardından ilgi 
duyulmaması ile maddi imkânsızlık sebep gösterildi.

Kurs tercihlerinde ise ilk sırada dil kursu ardından sırayla 
okul dersi, mesleki kurs, gitar, yüzme ve resim yer aldı. 

Diğer sonuçlar ise şöyle:

"Bir süreli yayında en çok hangi 
konular ilginizi çeker?”

Bu sorunun cevabında ise ilk üçte haber, 
spor ve magazin yer aldı.

%

56,7
HAYIREVET

%

43,3

EVET

%

17,5

%

82,5
HAYIR

 Müzik

 Resim

 Tiyatro

 Spor

 Edebiyat

 Ebru

 El Sanatları

 Sinema

 Fotoğraf

 Halk Oyunları

 Pastacılık

 Diğer

 Cevap yok

42,6

16,4

11,8

7,4

3,2

2,6

1,9

1,8

1,7

1,4

1,4

1,8

6,0
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GENÇLERDE SOSYAL
SORUMLULUK
ALGISI

GENÇLERDE SOSYAL
SORUMLULUK
ALGISI

42

1. Sosyal Sorumluluk  

“Sosyal sorumluluk denilince aklınıza ne geliyor?”
Sorusuna gençler, en fazla "Fikrim Yok" cevabını verirken, 
"Yardımlaşma ve Yoksullara Yardım" ardından gelen 
yanıtlar oldu.

 Aklıma hiçbir şey gelmiyor (Fikrim yok)

 Yardımlaşma

 Yoksullara yardım

 Topluma karşı sorumluluk hissetmek

 Topluma yararlı projeler

 Doğayı korumak

 İnsan ilişkilerinde hassas davranmak

 Her şeye karşı sorumluluk

 Bilinçlendirme

 İnsan hakları

 Kan bağışı

 Engellilere yardım

 Sanat aktivitelerine teşvik etme

 Eğitime yapılan destek

 Aileme karşı sorumluluk

 Diğer

 Cevap yok

28,9

15,9

14,5

12,8

3,8

2,9

2,1

2,0

1,8

1,5

1,3

1,1

1,1

1,0

1,0

4,8

3,5

2. Sosyal Sorumluluk
Projesinde Yer Alma

Sorusuna %16,4 Evet derken,

%83,6 Hayır diyerek daha önce hiçbir sosyal 

sorumluluk projesinde yer almadığını ifade etti. 

1. İnternet Kullanımı
Gençlerin %96,5’i internet kullandığını belirtti.

3. Sosyal Medya
Sosyal ağların gençler tarafından kullanımındaysa 

oran %98,8 olarak belirlendi.

4. Sosyal Ağ Tercihleri
Sosyal medyada gençler tarafından en çok tercih 

edilen mecralar sıralaması ise şu şekilde:

5. Kendini İfade Etme

"Kendinizi sosyal medyada daha iyi ifade 

ettiğinizi düşünüyor musunuz?" Sorusuna,

gençlerin %72’si Evet cevabı verdi.

2. İnternet Kullanım Amacı
Kullanma amacında ise sıralama şu şekilde:

3. Neden yer alınmadığı 
sorulduğunda, fırsat 

bulunulamadığı ifade edildi.

4. Sosyal Sorumluluğun
Enleri

Sosyal sorumluluk davranışlarında hâkim olan 
davranış türleri ise sırasıyla şöyle;

Bugüne kadar herhangi bir projede yer almayanlara neden 

katılamadıkları sorulduğundaki oranlar şu şekildedir;

Öte yandan gençlere bir sosyal 
sorumluluk projesinde yer almak 

isteseler hangi alanın ilgilerini 
çekeceği de sorularak, duyarlılık 

gösterecekleri konular da 
öğrenilmeye çalışıldı. 

“Bir sosyal sorumluluk projesinde 
yer almak isteseniz hangi alanda 

çalışmak isterdiniz?” 

Fırsatım Olmadı

Ortam Bulamadım

Bu tür faaliyetlerin başka
amaçları olduğunu düşünüyorum

İlgimi Çekmiyor 

Cevap Yok
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 Çevre

 Kültür Sanat

 Engellilerin Sorunları

 Eğitim

 İnsan Hakları

 Yardımlaşma

 Hayvan Hakları

 Sağlık

 Diğer

 Cevap yok

 Fikrim yok

%27,2

%15,6

%14,2

%13,7

%12,1

%8,3

%3,2

%1,8

%0,9

%1,9

%1,1

İNTERNET
KULLANIM
ALIŞKANLIKLARI

İNTERNET
KULLANIM
ALIŞKANLIKLARI

%91,8

%75,7

%68,0

%52,0

%30,4

%11,6

EVET

%8,2

%24,3

%32

%48

%69,6

%88,4

HAYIR



Zararlı Alışkanlıklar
44

%

15

%

2,7

%

81

%

0,4

%

98,3

%

1,3

Kullanmıyorum

SİGARA ALKOL UYUŞTURUCU

Sık Sık Kullanıyorum Ara Sıra Kullanıyorum

%

19,4

%

33

%

47,2

Gençlerin zararlı alışkanlıklarına dair yöneltilen soruların oranları şu şekilde belirlendi;

Gençleri Türkiye’ye
Bağlayan Sebepler

Katılımcılara, “Kişisel olarak sizi Türkiye’ye 
bağlayan en önemli bağ aşağıdakilerden 

hangisidir?" diye soruldu.
Verilen cevaplarda ilk sırada aile yer aldı. 

Kurum Etkinlikleri
"Sosyal ve siyasi yapıların hangilerinin

etkinliklerine katılıyorsunuz?"

Sorusuna verilen cevaplarda ise sıralama şu şekilde;

Sınav Kaygısı
"Eğitim hayatınız devam ederken

bir sınav kaygısı yaşıyor musunuz?"

şeklindeki soruya gençlerin %38,3'ü Evet yanıtı verirken, 

%61,7'si Hayır cevabını verdi.

Kullanmıyorum Sık Sık Kullanıyorum Ara Sıra Kullanıyorum
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Sınav Kaygısının Nedeni?  

"Sınav kaygısı yaşama nedeni" sorulduğunda ilk 
sırada Gelecek Kaygısı ardından Sınavların Zorluğu 
ve Kendine Güvenmeme yer aldı. 

 Gelecek kaygısından dolayı

 Sınavlar zor olduğu için

 Kendime güvenmediğim için

 Sınavlara çalışmadığım için

 Ailem baskı uyguladığı için

 Rezil olmaktan korktuğum için

 Öğretmenler baskı uyguladığı için

 Cevap yok

44,1

35,3

9,2

3,8

3,1

2,3

1,7

0,5
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Ekonomik Gelecek  

“Sizce önümüzdeki 10 yılda ekonomik 
durumunuzda nasıl bir değişiklik olur?” diye 
sorulduğunda araştırmaya katılanların %40,4’ü “İyi 
Olur” cevabını verdi.

İyi olur

Aynı kalır

Kötü olur

Çok daha iyi olur

Çok daha kötü olur

Cevap yok

40,4

37,3

16,4

3,3

1,9

0,7

100,0

808

745

329

66

38

14

2.000

Frekans Yüzde

Ahlaki Değerler

“Türkiye’de ahlaki değerlerin kaybolduğunu 
düşünüyor musunuz?” sorusunun cevaplarıysa şöyle:

Kısmen kaybolduğunu düşünüyorum

Evet, büyük oranda kaybolduğunu düşünüyorum

Hayır, kaybolduğunu düşünmüyorum

Cevap yok

52,5

38,8

8,6

0,1

100,0

1.049

777

173

1

2.000

Frekans Yüzde
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Kendimi rahat ve dingin hissettim

Kendimi aktif ve odaklanmış hissettim

Günlerim beni ilgilendiren şeylerle dolu geçti

Kendimi neşeli ve keyifli hissettim

Kendimi morali bozuk ve kederli hissettim

Kendimi özellikle gergin hissettim

Kendimi yalnız hissettim

1. Hissedilen Duygular
“Son 2 haftada hangi duyguları hissettiniz?”

Sorusuna sırayla en çok şu cevaplar verildi:

Meslek liselerinin üniversiteye giriş sınavlarında katsayı engelinin 

kaldırılmış olması eğitimde fırsat eşitliği için gereklidir.

Eğitim sistemi bütün etnik ve dini gruplara eşit mesafededir.

Eğitim sisteminde yapılan değişiklikleri gerekli buluyorum.

Aldığım eğitim bana iyi bir iş olanağı sağlayacaktır / sağlamaktadır.

Bugüne kadar aldığım eğitimden memnunum.

Türkiye de kaliteli bir eğitim verilmektedir.

3. Eğitim Sistemi
“Türkiye’deki eğitim sistemi ile ilgili size sayacağım ifadelere ne derece 

katıldığınızı 1-Hiç Katılmıyorum 5-Tamamen Katılıyorum dereceleriyle 

değerlendirir misiniz?” sorusuna verilen cevaplar ise şöyle:

Otobüste yaşlılara yer verme

Bayramda büyükleri ve yakın akrabaları ziyaret etme

Bir büyük bulunduğunuz mekâna girdiğinde toparlanma

Ezan okunurken müziği kısma / toparlanma

Dua etme

Yaşlı birinin eşyalarını taşımasına yardım etme

Başınıza gelen iyi veya kötü olayları ve yaşadıklarınızı kaderle açıklama

2. Sürdürülen Gelenekler
“Aşağıdaki geleneksel uygulamaları hayatınızda yapıp yapmadığınızı ve 

ne sıklıkla yaptığınızı belirtir misiniz?” sorusunda verilen şıklardan en fazla 

işaretlenenler sırayla şöyle;

GÜNCEL
KONULARA
BAKIŞ

GÜNCEL
KONULARA
BAKIŞ

46

Kullanışlı olması ve bir ihtiyacımı karşılaması

Son teknoloji ürünü olması

Günün modasına uygun olması

Yeni bir şeye sahip olmanın verdiği tatmin hissi

Aldığım ürünün bana prestij kazandırması

4. Tüketim Alışkanlıkları
Tüketimde alım için öncelik kullanışlı ve ihtiyaç 

karşılaması önce gelirken, presjtij kazandırması en sonda 

yer alıyor.

4,51

4,04

3,75

3,72

3,68
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TÜGVA Gençlik Araştırması Raporu’nu
SETA Vakfı Toplum ve Medya Araştırmaları Direktörü
İsmail Çağlar ile görüştük.

Anket sonuçlarını değerlendiren Çağlar, toplumumuzun 
gençliğe bakışı, gençliğe yaklaşım ve de akran farkındalığı 
konusunda açıklamalarda bulundu.

İsmail Çağlar
SETA Vakfı Toplum ve Medya Araştırmaları Direktörü

“Genç bilse, ihtiyar yapabilse” derler ama bu-

nun nasıl uygulanacağı önemlidir. Araştırma 

sonuçlarına göre vatan sevgisi ve aile yükselen 

kavramlar iken, okuma oranı halen düşük ve 

sosyal alan tercihi olarak alışveriş merkezleri 

görülüyor. Sanata ve sosyal sorumluluk pro-

jelerine ilgi de az. Yine de gençlerin hayattan 

beklentisi yüksek yani talepkarlar.

Bu tablo karşısında TÜGVA gibi gençlik olu-

şumları akranlarıyla olan ilişkilerini nasıl ge-

liştirmeli?

Bu tabloya genel bakışı nasıl yorumluyorsunuz?

Bunu şöyle açıklayayım; gençlerin dilinden yine 

onlar anlar. Genç dediğin otoriteyle mücade-

le eder. Muhalifsen genç için bir sıfır öndesindir. 

Gençlerin doğası bu şekilde. Panikleyecek, yandık 

bittik biz gibi tutuma girmek gereksiz. Öbür taraf-

tan sorun yok gibi de davranmayarak çözüm geti-

rici yaklaşımlarda bulunmak gerekli. Önemli olan 

temas etmek. Kitap okuma veya sanata ilginin az-

lığından yakınıyorsak, gençlerin bunlarla temas 

edeceği ortamı sağlayacak her hizmet uygundur.

İlla okumak zorunda bırakmak değil veya sanata 

ilgi gösterilmesi için de aynı durum geçerli. İlgisi 

olan biri bir şekilde kayıtsız kalmayıp, gördükle-

riyle duyduklarıyla ilgilenecektir. Bu durum kitap 

okumayan çocukları kitap okuyan gençler haline 

nasıl getiririz meselesi değil. Konumuz şu olmalı 

bu çocuklar AVM’ye gideceklerine neden TÜGVA 

kitap kahvede veya SETA’nın kantininde takılmı-

yor. Bu çocuklara yapabileceğimiz katkı onların 

daha faydalı yerlere gitmelerini sevk etmektir. Ama 

buraya gelen çocuklara, “Hadi çocuklar bu kadar 

geyik yeter, şimdi de kitap okuyacağız” dersek o 

gençlere bir daha dokunma olasılığı biter. Bağ-

lantı kopar. Çocuk buraya gelip gittikçe, “Ya bura-

da kitaplar var bir bakayım” der. Kendisi istemeli, 

çocukları kalıba sokamayız. Bir kimseye sen şunu 

yap, bunu yap demek kadar itici bir şey olamaz. 

Onlara dışarıdan gelecek çizmek, onlar için prog-

ram tasarlamak, “nitelikli” faaliyet yapmak gibi 

konulara itici yönlendirme yapılan gençlerden de 

hayır gelmiyor. Zaten bunu yaparsanız ortaya bir 

mühendislik eseri çıkıyor. FETÖ’nün yaptığı gibi. 

Üst çağrıya uyan otomatik insanlar ortaya çıkıyor. 

Bu adamlar çocukları onların sevdiği alışkanlık-

ları yaklaşma aracı olarak görüp, sonra bunu kü-

çümsüyor. Örneğin geyiği çocuğa yaklaşma aracı 

olarak kullanıyor ama zihninde bu çocuğu dönüş-

türmek var. Ondan sonra bu çocuğu okulundan, 

dershanesinden, arkadaşlarından en son ailesin-

den kuşatıyor. Sonra herşeyden kuşatılmış bu ço-

cuğa kitap okutturuyor. Çocuk, kitapları severek 

de okuyor. Ama işte orada kitap okuyan bir man-

kurt ortaya çıkıyor. 

Böyle bir nesilden Allah korusun. Elbette proje 

ürünü bir nesil, değil organik olmalı. İngilizce 

dil eğitiminde farklı süreçler denendi, ilerle-

me kat edilmeye çalışılıyor. Öte yandan genç-

lere daha cazip gelecek spor dalıyla ilgilenme 

oranları da düşük.

Biz gence dil öğretirken kural öğretmekle işe başlı-

yoruz. Yine otorite algısıyla işe başlıyoruz. “Bak bu 

zamir, bu böyle bu da yardımcı zamir” gibi, bunu 

çok net kabul etmemiz lazım. Bir insan evladının 

şekillendirilmeye en uygunsuz olduğu, otoriteyle 

başının en belada olduğu yaş dönemden bahse-

diyoruz. Tabi böyle olunca iyi sonuç alamıyoruz.

Çocuğun özgürce vakit geçirebileceği ortamlar 

olmalı. Spor kulüpleri gibi yerler, gençleri çeke-

bilmeli. Gençlere nasıl yaklaşıldığı mühim, bura-

da antrenör veya koç çocuğun babası gibi olmaya 

kalkışmamalı.

Gençlere nasihat etmemeli. Onların seviyesine in-

memize falan da gerek yok bu da aynen mankurt 

yetiştirmek gibi. İnorganik bir mühendislik çalış-

masına benziyor. Çocuklara da sahici gelmiyor. 

Ne sen ben ol ne ben sen olayım.

Her bulduğu kâğıdı top yapıp oynayan çocukları, 

biz üniversite yaşına geldiğinde futbol maçı sey-

reder görüyoruz.

Ebeveynler tarafından çocukların hayatı çoğu 

zaman şekillendirilmeye başlanıyor. Bunu da 

bir bilgi hiyerarşisiyle yapıyoruz. “Biz senden 

daha iyi biliriz” diyoruz. Bu hissettirildiği tak-

dirde gencin tutumu da farklılaşıyor. O zaman 

bir insana bak bu senin için faydalı demenin 

yolu nedir?

Bizim onlardan bilgi hiyerarşisinde daha üstün ol-

duğumuz onlar için neyin iyi neyin kötü olduğu-

nu bildiğimiz bir alan var. Bu bir hakikat. Ama biz 

sınırı aşıp, her alanda onlar için neyin iyi olacağını 

biliyoruz. Yani ben bu çocuğun neyden hoşlana-

cağını nasıl daha iyi bilebilirim. Ve biz zannediyo-

ruz ki çocuğa sen neyden hoşlanırsın dediğimiz 

zaman çocuk cevap olarak içki, kumar, zinadan 

hoşlanırım diyecek. Sen hoşlandığını yap deyince 

sanki bunları yapacak uyuşturucu kullanacakmış 

gibi zannediliyor. Bizim toplumumuzda uyuştu-

rucu müptelası olmamış bir çocuğu biz koruma-

dık onların o kadar çok imkânları var ki kendile-

ri yapmadı. Böyle söylerken liberal bir yapıdan 

bahsetmiyorum. Onların başında jandarmalık 

yapamayız. Ama şunu yaparız. Fuhuş kanalları, 

uyuşturucu yollarını kapatabiliriz. Bu anlamda te-

levizyonu da interneti de kontrol etmemiz lazım. 

Ama günümüzün imkânlarında çocuk buralara 

gitmiyorsa biz onu koruduğumuz için değil, ken-

disi istemediği içindir. Yani boş bıraktığımızda ya 

davulcuya ya zurnacıya gidecek diye bir şey yok. 

Evet bir bilgi hiyerarşisi var. Bir sorumluluk yüklü-

yoruz. Bizim anlatmamız lazım ama bu çocuklar 

hiçbir şey bilmiyor da değil.

O zaman son açıklanan kimi araştırmalarda 

bahsedildiği gibi, bir grubun TV’lerde yaygara 

kopararak gençler için “Qua vadis” durumu söz 

konusu değil. Bu araştırmada da gördüğümüz 

üzere toplumsal ve ailevi değerlerin bilincin-

de bir nesil mevcut. Yine araştırma sonucuna 

göre gençliğin talepkâr oluşu ile ilgili sonuçlar 

hakkında ne düşünüyorsunuz?

Bakın ebeveynler ve de kurumlar ne ağır abi gibi 

olacak ne de onlardan biri gibi. Biz onlara bazı 

pratik sorunlarda yardımcı olup, ahlaklı veya doğ-

ru insan konusunda temsil olacağız.

Bu toplum bir şeyler vaat eden bir toplum olduğu 

için gelecek anlamında elde edebileceklerini elde 

edemediği noktasında mutsuz olan bir genç kit-

le var. Çocuk zengin olma hayali kuruyor. Çocuk 

büyük entelektüel olmak için yurtdışında eğitim 

almak istiyor. “Bana iyi eğitim verilseydi, ben de 

Aziz Sancar olurdum. Ben de bu potansiyel var di-

yor.” Bu olumlu bir mutluluktur. Bu çocuk ölme-

miş yani hayatta idealler anlamında büyük paralar 

kazabileceğini düşünüyor. İyi bir lider veya ünlü 

bir futbolcu olduğunu düşünüyor. Her mutsuzluk 

bir taleptir aynı zamanda o çocuk bir şeyleri ta-

lep ediyor. Ama belki gerçekte o idealine erişecek 

yeteneğe sahip değil. Aşırı idealize etmeyelim in-

sanları. Sosyal ortam aktivitesi olarak AVM’yi gö-

ren gençlerde ne olmak istiyorsa buna karar vere-

cektir. Seçimini yapan bir gence bizler ancak usul 

ve metot gösterebiliriz. Arda Turan olmak isteyen 

bir genç, azmi ve yeteneği varsa olacaktır zaten. 

Onu illa kitap okuma grubuna dâhil edemezsiniz.



Yeni açılan temsilciliklerimizde de kitap kahve, kon-

ferans ve söyleşi salonları, spor ve oyun alanları 

bulunuyor. Zonguldak'ta açılan vakfımızın temsil-

cilik ve gençlik merkezine 15 Temmuz kahramanı 

Abdullah Tayyip Olçok’un ismi verildi. Yeni açılan 

temsilcilik binalarımızda da kentin gençliği burada 

hayata geçirecekleri faaliyetlere karar vererek hem 

kendi belirledikleri hem de genel merkezce belir-

lenen çalışmaları burada yapılacak.

“Gençlerin vakit geçirebileceği üçüncü adrestir 

TÜGVA”

Açılışlarda konuşma yapan Yüksek İstişare Kurulu 

üyesi Bilal Erdoğan, “Gençlerin eğitimlerini onlar için 

nasıl daha verimli kılabiliriz, onların gelecekle ilgili 

endişelerini nasıl gideririz, değerlerimizle kuşanarak 

geleceğe hazırlayacak bir rota çizmek” amacıyla 

çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, bu mekânlarda 

gençlerin güvenle vakit geçirebileceği, evde ve okul-

da olmadığı zaman nerede olduklarıyla ilgili onların 

üçüncü adreslerini oluşturmuş olduklarını ifade etti. 

TÜGVA olarak gayretlerinin bu olduğunu aktaran Er-

doğan, vakfın amacını bu şekilde özetledi. 

2023, 2053 ve 2071 hedeflerinden bahseden Bilal Er-

doğan, ülke gençliği olarak da amaçlarının ülkem-

izi ileriye taşıyacak çalışmalara ön ayak olmak old-

uğunu belirtip, bugün kendi piyade tüfeğini yapan, 

kendi savaş gemisini, tankını yapan, kendi insansız 

hava aracını, helikopterini yapan bir Türkiye old-

uğunu bildirdi.

FARKLI KENTLERDE YENI 
MEKÂNLARLA SENINLEYIZ

Vakfımızın birlik içerisinde iyiliğe açılan kapısı Niğde, Nevşehir, Aksaray, Kars, Kırıkkale, Zonguldak, Sivas, 

Sinop, Uşak ve Düzce’de yeni nesil gençler için hazır. 

Tüm imkânlarımızı her şehirde Türkiye gençliği ile buluşturmaya devam eden vakfımızın temsilcilik 

binası ve kitap kahvelerin açılışları Yüksek İstişare Kurulu üyemiz Bilal Erdoğan ve Vakıf Başkanımız 

İsmail Emanet’in katılımıyla gerçekleşti.
Türkiye gençliğine hizmet edebilmek için 

çalıştıklarını ve kent gençliğini yeni adreslerine 

beklediklerini kaydeden Vakıf Başkanı İsmail Emanet, 

dinamik ve heyecanlı kardeşlerimizle ülkemiz için 

çalışmaya ve fedakârlık yapmaya hazır olduklarını 

ifade etti. Gençleri ne kadar iyi yetiştirebilir, imkân 

sunarsak ülkemizin yarınlarının da o kadar parlak 

olacağını sözlerine ekledi.

“Bizim gençliğimizin sınır tanımayan bir gençlik 

olması lazım”

Üyelerimizin yoğun katılım sağladığı açılışlarda Bi-

lal Erdoğan, Türkiye’nin geleceğini kuracak olan 

gençliğin, kimliğini bilen, hangi inanç dünyası-

na, hangi medeniyet değerlerine ait olduğunu 

çok iyi bilen gençler olmasını isteyerek, “Cumhur-

başkanımızın cesareti ve dik duruşuyla bu millet 

yeniden ecdadına yaraşır bir duruşa ve öz güvene 

ulaşmaya başladı. Özellikle gençlerimiz kendilerine 

büyük hedefler koymaya başladı. Bizim gençliğimiz-

in sınır tanımayan bir gençlik olması lazım” şeklinde 

ifade etti. 

Geçtiğimiz 3 Ayda Açılışı Yapılan
Temsilciliklerimiz;

● Ankara

● Niğde

● Nevşehir

● Aksaray

● Kars

● Kırıkkale

● Zonguldak

● Sivas

● Sinop

● Uşak

● Düzce
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81 İL

Şehrin en işlek caddesinde olan temsilci-

lik binamız; genç kardeşlerimize güvenilir, 

rahat, haftanın her günü birçok sosyal ve 

kültürel aktivitelerin yapıldığı verimli zaman 

geçirebileceği bir ortam sunmaktadır.

Temsilcilik binamızda 6 oda bulunmaktadır. 

“Salon 2023” isimli 60 kişilik toplantı ve 

söyleşi salonu, verimli bir ders çalışma or-

tamı sunan kütüphanemizin bulunduğu şark 

köşesinden oluşan okuma odamız, il temsil-

cilik odası, mescit ve içecek ikramının olduğu 

çay ocağımız vardır. Özgür mucitler topluluğu 

oluşturmak üzere İç Anadolu Bölgesinde sa-

dece Niğde’de bulunan, geleceğin bilim in-

sanlarını yetiştireceğimiz, “İcathane” odamız 

ile gençliğe hizmet vermekteyiz.

Yeşillik bir bahçenin içinde müstakil tek katlı 

bir yapı olan temsilciliğimizin bin metrekare-

lik geniş bahçesinde gençler burada da vakıf 

etkinliklerini haftanın her günü yürütmektedir. 

NIĞDE

52

SIVAS

Şehir merkezinde 4 katlı binadan oluşan tem-

silciliğimizde sistemli olarak tüm etkinlik yapıl-

makta olup, resim, müzik, tasarım ve atölye 

odaları ile 24 kişilik sınıf bulunmaktadır.

Üyelerimizin verimli vakit geçirdiği temsil-

ciliğimizin en üst katında 100 kişilik bir söyleşi 

salonu da bulunmaktadır. Haftanın her günü 

09.00 ila 19.00 arasında açık olan temsil-

ciliğimizin kitap kahvesinde genç kardeşlerim-

izin ücretsiz şekilde faydalanacakları bilgisa-

yar, kütüphane, internet ve çay-kahve otomatı 

vardır. Gençlerin ders aralarında stres atmaları-

na yönelik playstation odası da vardır.

Burada gerçekleşen düzenli etkinlikler arasında 

İngilizce, girişimcilik kursu, beden dili, Kuran-ı 

Kerim kursu, DHBT alan sınavı hazırlık kursu, 

ilk yardım kursları, ortaokul yaz okulu, dem-

li muhabbet sohbetleri, sosyal medya ve siber 

suçlar eğitimleri ve teşkilat koordinatörlüğümüz 

tarafından teşkilat eğitimleri verilmektedir.

Temsilcilik binamızın ön ve arka açık hava 

bahçelerinde oturma grupları ve masa teni-

si olup, gençler burada da hoşça vakit geçire-

bilmektedir.
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Endülüs’e Veda – Yavuz Bahadıroğlu
- ORTAOKUL -
“Ey millet, size söylenenlere kulak vermeyin. Küffar hiçbir vakit 

Müslüman’a merhamet etmez. Yenik dururken boyun büker diz 

çöker, ama yenince sırtlan kesilip kan emer. Camilerimizi kiliseye 

tahvil edeceklerdir, çünkü şimdiye kadar girdikleri her yerde ilk iş 

olarak bunu yapmışlardır. Kadınlarımızın, kızlarımızın namuslarıyla 

oynayacaklardır, kütüphanelerimizi kışla yapıp kitaplarımızı 

yakacaklardır. Ey millet, sizde din gayreti yok mudur, sizde İslam 

izzeti yok mudur ki kâfirin düğün alayı ile Kurtuba’ya girmesini 

seyredeceksiniz?”

Monte Kristo – Alexander Dumas
- ORTAOKUL -
 “Her meyvenin bir kurdu olduğu gibi, her insanın da yüreğinin 

derinliklerini kemiren bir tutku vardır.”

“- Sana paha biçilmez bir teklifim var.

+ Özgürlüğüm mü?

- Hayır, özgürlüğün senden alınabilir. Ben sana bilgi 

vadediyorum.”

Afrikalı Leo – Amin Maalouf
- LİSE -
“Binlerce aç insanın karnını doyurabilecek, binlerce yetimin 

yüzünü güldürecek denli çok parayı nasıl, ne zaman, hiç 

utanmadan, hesapsızca, yalnızca kendi hoşnutluğunuz için 

harcadınız?”

“Ozanın dediği gibi, Ölüm yaşamımızın iki ucundan tutmakta: 

Yaşlılık ölüme, çocukluktan daha yakın değildir.”

“Nereye gidersen git birileri sana derinin rengini ve dualarını 

soracak. İster Müslüman, ister Hristiyan ister Yahudi olsunlar, seni 

olduğun gibi kabul etmeliler ya da seni yitirmeyi göze almalılar.”

KİTAP ÖNERİLERİMİZ
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İki Şehrin Hikâyesi – Charles Dickens
- LİSE -
 “En iyi zamanlardı; en kötü zamanlardı. Bilgelik çağıydı; ahmaklık 

çağıydı. İnanç dönemiydi; şüphecilik dönemiydi. Aydınlığın 

mevsimiydi; karanlığın mevsimiydi. Umut baharıydı; umutsuzluk 

kışıydı. Öncemizde her şeyimiz vardı; öncemizde hiçbir şeyimiz 

yoktu. Hepimiz doğrudan cennete gidiyorduk; hepimiz doğrudan 

cehenneme gidiyorduk. Kısacası o dönem de bugünkü gibiydi; öyle 

ki, dönemin en gürültücü yetkililerinden kimileri, hem iyisi hem de 

kötüsü için ‘en’ ile başlayan karşılaştırmalarda ısrarcıydılar.”

Abbasiler Dönemi - İhsan Süreyya Sırma
- ÜNİVERSİTE -
Abbasiler, İslam Tarihi içinde uzun bir dönemi kapsadığı gibi, cereyan eden 

hadiseler açısından da oldukça büyük bir önemi haizdir. Abbasoğullarının 

İslam devlet başkanlığını Emevilerin elinden almaları fazla bir şey 

değiştirmedi. Saltanat kanunları olduğu gibi uygulandı, genellikle Saltanat 

iktidarının bekası ön planda tutuldu. Oysa ki bir devlete karşı çıkılıp, iktidara 

talip olunduğunda ilke olarak, mevcut iktidarın iyi olmadığı, yerine geçecek 

olan iktidarın ise gereği gibi hareket ederek, devletin kaybolmuş itibarını 

iade edeceği esasına dayanması iktiza eder. Ne ki, Abbasilerin gelmesiyle 

bunların hiçbiri olmadığı gibi, saltanat hegemonyası sürüp gitti.

Stefan Zweig – Kendileriyle Savaşanlar
- ÜNİVERSİTE -
Yazar kitabın yayınlandığı tarih itibariyle biyografiye yepyeni bir 

anlam kazandırmıştır. Özenle seçilen edebi cümlelerden oluşan 

kitaptan gözümüze çarpan cümleler;

“Çekingenlik, insanları sevmeyen bir insan korkusuna dönüşür.”

“En bilge olanlar bile yaşlandıklarında, gençliğin sadece coşkunun 

öteki adı olduğunu anlayacak kadar bilge değildir.”

“Ruhum öylesine yaralı ki”, diye yakınır o günlerde, hani neredeyse 

burnumu pencereden çıkarsam, yüzüme vuran gün ışığı bana acı 

verecek.”

55TÜGVA FAALİYET BÜLTENİ | TEMMUZ 2018 55



Ülkemizde sporcuların yetiştiği merkezlerden olan 

spor kulüplerinin iyi bir şekilde yönetilmesi ülke 

gençliği ve ülkemizde sporun geleceği için önem 

taşımaktadır. Spora ilginin artmasıyla doğru orantılı 

olarak kulüplerin profesyonel yönetilmesi ve burada 

gençlere iyi bir antrenman ortamı sunulmalıdır. 

Sporun yönetim tarafına ağırlık verilen ve 

vakfımızda ilk defa bu sene düzenlenen TÜGVA 

Spor Akademisi’nde, konu her yönüyle ele alındı. 

İstanbul’da düzenlenen programa, üniversitelerin 

ilgili bölümlerinden yeni mezun ve kariyer planı bu 

yönde olan 510 kişi başvurdu. Mülakatlar sonucunda 

40 kişi programa kabul edildi. Katılımcıların program 

performansı ve yapılan yeterlilik sınavı sonucunda 

12 kişi sertifika almaya ve staj imkânlarından 

faydalanmaya hak kazandı. Akademi gelecek sene 

yeniden düzenlenecektir. 

SPOR YÖNETİCİSİ AKADEMİSİ’NDE
BAŞARILI ADAYLAR SERTİFİKALARINI ALDI

56

7 hafta süren akademi 
süresince katılımcılarımız ve 
konu başlıkları şu şekildeydi;
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Spor Tüketicisi Davranışı ve Psikolojisi
İstanbul Üniversitesi Öğr. Üyesi Dr. Bora Çavuşoğlu, 

M&C Saatchi İcra Kurulu Başkanı Alp Üstüngör

Spor Ekonomisi ve Finansı
Spor Yazarı ve Ekonomist Kaan Ark, 

A Spor Yayın Koordinatörü Serkan Korkmaz

Mülkiyet ve Tesis Yönetimi
Bursa Gençlik Hizmetleri ve İl Spor Müdürü

Doç. Dr. Süleyman Şahin, Öğr. Gör. Cemal Özman

Spor İletişimi ve Medya
Spor Yorumcusu ve Yazar Haldun Domaç,

Eski Milli Futbolcu ve Futbol Yorumcusu Rıdvan Dilmen

Spor Yönetimi
Prof. Dr. Bilge Donuk

Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ

Stratejik Spor Pazarlaması
Doç. Dr. Zahit Serarslan

Başakşehir Futbol Kulübü İdari Direktörü Mustafa Eröğüt

Sporda Liderlik
İstanbul Üniversitesi Öğr. Üyesi Dr. Bora Çavuşoğlu

Sporun Tarihsel Gelişimi
Prof. Dr. Bilge Donuk

Spor Hukuku
Av. Nida Toker



2018'de GYO

GYO’da Tecrübe Paylaşımı 
Gelecek Sene de Devam 
Edecek

İmkânlarını iyi bir şekilde değerlendiren, Türki-

ye çapında hizmet veren markalar olup, yurtdı-

şına ihraç edilen markaların yöneticileri, Genç 

Yönetici Okulu’nda gençlerle buluştu.

Pek çok meslekte okullu mu alaylı mı olmak tar-

tışıladursun. İş hayatında geçmişten gelen alış-

kanlıkları başarılı bir şekilde modern iş hayatına 

uyarlayan ve kurumlarını geleceğe taşıyan yö-

neticiler GYO ‘da gençlerle deneyimlerini pay-

laştı.

Bilgi ve tecrübe aktarımının olduğu derslerde ka-

tılımcı sayısı sınırlı tutularak, dersler interaktif bir 

şekilde işlendi.

Sistematik ve bütüncül bir biçimde yönetim sis-

temleri ile yöneticilik bilgi ve becerileri kazandır-

mak amacıyla düzenlediğimiz programa ilginin 

hayli yoğun olması dolayısıyla gelecek sene de 

diğer illerde düzenlemeye devam edeceğiz. Prog-

ram katılmak isteyen adayların web sitemizi ziya-

ret etmeleri gerekmektedir.

İstanbul’un ardından Kahramanmaraş’ta düzenle-

nen GYO, 8 ilde daha düzenlendi. Bahar ayların-

da Bursa, Gaziantep, Kayseri, Mersin, Trabzon, 

Erzurum, Kocaeli ve Düzce illerinde de düzenle-

nen programa toplam 500 kişi katıldı. Her ilde iş 

adamları, akademisyenler ve global markaların üst 

düzey yöneticilerinin katıldığı programda, 11 konu 

başlığı hakkında katılımcılar sunum yaptı.
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Sınav Sabahı
Sınav sabahı mutlaka kahvaltı yapılmalı, rahat 

hissedilen kıyafetler giymeli. Sınavla ilgili 

malzemeler tekrar kontrol edilerek, adayların 

sınav yerine bir saat kadar erken gitmeleri 

gerekir.

Sınav Anı
Adaylara sınav anına ilişkin dağıtılan cevap 

kartındaki basılı bilgilerin kendilerine ait olup 

olmadığını kontrol etmeleri gerekir.

“Sınavda sürekli saate bakmayın”
Zamanı nasıl kullanacağınıza, hangi 

sorulardan başlayıp daha sonra hangilerini 

cevaplayacağınıza mutlaka önceden karar 

verin. Bir soru üzerinde gereksiz zaman 

harcamayın. Cevabından emin olmadığınız 

soruları boş bırakın. Turlama tekniğini mutlaka 

kullanın. Cevaplama bitince son bir kontrol 

yapın.

“Soruları çözerken şıkları
eleme tekniğini kullanın”
Soru köklerinde verilen verilerin tümünü 

okuyun. Altı çizili ve olumsuz ifadelere 

(çıkarılamaz, söylenemez, değildir, yoktur vb.) 

dikkat edin. Sözel sorular da dâhil olmak üzere 

bütün soruları kalem kullanarak çözün. 

Cevapları optiğe kodlarken alıştığınız 

yöntemi uygulayın. Sınavın sonunda 

toplu kodlama yapmayın.

MATEMATİK 
ÖĞRETMENİNDEN YKS 
TÜYOLARI

TÜGVA gönüllümüz aynı zamanda matematik 

öğretmeni Abdulselam Aydın, YKS'ye bir hafta 

kala yapılması gerekenlerin yanı sıra sınav 

gecesi ve sınav anına ilişkin detayları paylaştı.

Son bir hafta kala adayların çok pratik yapması 

gerektiğini vurgulayan Aydın, “Sınava kısa 

bir süre kala adayların kaderini belirleyecek 

en önemli kriter, kendilerine olan güvenleri. 

Adaylar için başlanılan işi bitirme vakti 

geldiğinde tempoyu düşürmeden biraz 

sabretmek gerekiyor. Eksiklerin kapanması, 

hız kazanılması ve deneme sınavı stratejisi 

oluşturulması adına son günler çok büyük 

önem taşıyor. Adayların son düzlüğe girilen bu 

dönemde daha çok pratik yapmaları gerekiyor” 

şeklinde dikkat çekti. 

Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü;

Sınava Bir Hafta Kala
Adayların hatırlatma kâğıtlarını gözden 

geçirerek, çalıştıkları tanımlar, formül, madde, 

önemli kısa bilgiler ve ipuçlarını gözden 

geçirmeleri gerekir. Sınava gireceğiniz yeri 

mutlaka önceden görün. Stresli ve yorucu 

faaliyetlerden uzak durun. Vücudunuzun çok 

yorgun olması çalışmalarınızın aksamasına 

sebep olacaktır.

“Sınav gecesi ders çalışmayın”
Adaylar sınav gecesi yakınlarıyla moral verici 

konulardan konuşmalı. Sınav gecesi ağır 

yemeklerden kaçının ve alışık olmadığınız 

yiyecekleri yemeyin. Sınava götüreceklerinizi 

(sınava giriş belgesi, nüfus cüzdanı vb.) 

hazırlayın. Kafanıza göre ilaç kullanmayın, eğer 

doktor kontrolünde kullanıyor iseniz saatlerini 

geçirmeyin. Son gece sınava çalışmayın.

GYO DERSLERİ

Girişimcilik

Liderlik, Motivasyon, Takım Çalışması

İş Ahlakı ve Erdemli Yöneticilik

Küresel Ekonomi ve Türkiye Ekonomisi

Stratejik Yönetim

İnovasyon

Finans Yönetimi

Pazarlama ve Satış Yönetimi

Marka Yönetimi

Kişisel Planlama ve Zaman Yönetimi



HABERTÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ FAALİYETLER
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Anadolu Üniversitesi Yeniler Kulübü’nce düzenlenen 

etkinlikte, ‘Kültür ve Siyaset’ üzerine konuşan Nabi 

Avcı, “İnsanlar niye siyasete girerler” sorusuna 2 ör-

nekle cevap vererek, Platon’un Alkibiades diyaloğunu 

ve de Hz. Ömer’in kıssasını aktardı.

“Önceden de siyasetin içerisindeydim ama vitrin-

de değil mutfaktaydım”

Katılımcılardan gelen bir soru üzerine siyasi hayatını 

da özetleyen Avcı, “Benim niye siyasete girmiş oldu-

ğumu sorarken vitrin aşaması olan milletvekili, bakan 

olduğum ve ortalıkta dolaşmaya başladığım aşamayı 

soruyorsun. O aşamada siyasete girdiğimi düşüyorsun 

ama ben daha önceden de siyasetin içerisindeydim 

ama vitrinde değil de mutfaktaydım” dedi. 

Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı doktorasını 

yaptığı ve bir dönem öğretim görevlisi olduğu Ana-

dolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi’nde verdiği 

konferansta, ‘Kültür ve Siyaset’ üzerine bilgi ve tecrü-

belerini katılımcılarla paylaştı.

Eskişehir İl Temsilciliğimizin İl Sağlık Müdürlüğü ile 

yürütmekte olduğu "Küçük Adamlar Mutlu Oyunlar" 

projesi kapsamında suç işleyen anneleriyle cezae-

vinde kalan 0-6 yaş grubu çocuklar ile hükümlü 15-

18 yaş grubu için eğlence programı düzenlendi.

İlk olarak, İl Sağlık Müdürü Uğur Bilge, proje ana 

sponsoru vakfımızın İl Temsilcisi Fatih Sert ve ceza-

evi idarecilerinin katılımıyla Eskişehir H Tipi Cezaevi 

İnfaz Kurum Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Burada ço-

cuklara bayram sevincini yaşatmak amacıyla hedi-

yeler verilerek, palyaço eşliğinde oyunlarla eğlence 

düzenlendi. 

Çalışmayla; 6 ay ve 2 aşamalı yürütülecek projenin 

ilk ayağında Eskişehir İnfaz Koruma Kurumu’nda ka-

lan suç işleyen annelerin 0-6 yaş grubu çocukları 

sosyal ve ruhsal yönden motive edilerek, hükümlü 

olarak kalan çocukları da resmi ve dini bayramlarda 

özel etkinliklerle mutlu etmek isteniyor.

Projenin ikinci aşamasında 0-6 yaş grubu çocuk-

ların yaşadığı alanların çocuk ruhuna uygun dizayn 

edilerek kreş ve kum oyun parkları hazırlanacak. 

Çocukların sosyal ve ruhsal yönden motive edile-

rek, hayat öykülerinin kalite yönünden iyileştirilmesi 

hedefleniyor.

BAKAN NABİ AVCI İLE  ‘KÜLTÜR VE SİYASET’ ÜZERİNE
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'Sayfalardan Gönüllere Esen Rüzgâr' isimli proje kap-

samında, ortaokul öğrencilerine yönelik faaliyetlerden 

'Okuyucu-Yazar Buluşması'nın dördüncü ve sonun-

cusu, şair ve yazar "Prof. Dr. Nurullah GENÇ Başarı 

Bedel İster" söyleşisi ile gerçekleştirildi. 

Amasya İl Temsilciliğimizin düzenlediği çalışmayla 

okumanın ve kitap tahlilinin önemini bir kez daha tüm 

öğrenciler hatırlamış oldu. 

“Elimizi taşın altına neden sokmalıyız bugün bunu 

konuşacağız. Bu topraklarda başarmak yaşamakla eş-

değerdir” diyerek konuşmasına başlayan Genç, “Bu 

yüzden başarılı olmak ne ile mümkün olur bunu bizim 

kıymetli şairlerimizden Sezai Karakoç çok güzel bir 

mısrayla ifade eder. ‘Biz koşu bittikten sonra da koş-

mayı becerebilen atlarız’ der” şeklinde açıkladı. 

“Insan balık gibi olamaz; yaşadığı yeri, içinde bu-

lunduğu medeniyeti bilecek”

Okumaya başladıktan sonra bizde karşılığı olan çok 

şey üzeri örtüldüğü için karşılığı yokmuş gibi muame-

le gördüğünü ifade eden Genç, “Atalarımızı öğrenmek 

zorundayız. Hz. Adem’den bugüne kadar olan mede-

niyetimizi okuyacağız. Ne diyor ünlü düşünürümüz 

Hayali, Cihân-ârâ cihân içindedir arayıbilmezler. O 

mâhîler ki deryâ içindedir deryâyı bilmezler.’ Cihanı 

var eden cihanda kendisini hissettirir, anlatır. Eseriyle 

ben varım der. Ama birçok kişi anlamaz bunu diyor. O 

deniz canlıları ki denizin içindedirler. Ama denizin far-

kında değillerdir. Balıklar gibidir onlar. İnsan balık gibi 

olamaz. İnsan yaşadığı yeri, içinde bulunduğu mede-

niyeti bilecek” şeklinde dikkat çekti. 

Vakfımızın Osmangazi Temsilciliği gönüllülerimiz, 

ülkemiz için fedakârlıktan kaçınmayan Mehmetçik-

lerimiz adına 350 fidanı toprakla buluşturdu.

Vakfımızın pek çok temsilciliğinde olduğu gibi gö-

nüllülerimiz yaşadıkları kentlere değer katmak ama-

cıyla ormanlık alanların oluşumuna destek oluyor. 

Bursa’nın Osmangazi İlçesi Hasköy mevkiine 350 fi-

dan dikildi. İlçe Temsilcimiz Alican Göç, “Geleceğe 

umut olan gençlerimizin yarınlar için fidan dikerek 

ve her fidana vatanımızı müdafaa ederken hayatlarını 

bizler için, vatanımızın birlik ve beraberliği için feda 

etmiş, şehadet mertebesine erişmiş şehitlerimizin is-

mini vererek, onları bu vesileyle anmak istedik. Katı-

lım sağlayan lise ve ortaokul teşkilatlarımıza teşekkür 

ediyorum. İlk günden beri söylediğimiz gibi gençliği-

ni kazanan geleceğini kazanmıştır” şeklinde açıkladı.

MEHMETÇİK ADINA GÖNÜLLÜLERİMİZ 350 FİDANI TOPRAKLA BULUŞTURDU

PROF. DR. NURULLAH GENÇ İLE “BAŞARI BEDEL İSTER" ETKİNLİĞİ

“KÜÇÜK ADAMLAR MUTLU OYUNLAR” EKİBİ BAYRAMDA CEZAEVİNDE 

ÇOCUKLARLAYDI 



TiYATRO
AKADEMiSi

GENÇ TİYATRO AKADEMİSİ’NDE PERDE  
HER SENE LİSELİLER İÇİN AÇILIYOR

Yeni nesil tiyatrocuları yüreklendirmeyi 
amaçlayan Genç Tiyatro Akademisi ile liseliler 
her sene kendi okul grupları ile sahneledikleri 
tiyatro eserlerini görüntüleyerek, Genç 

Tiyatro Akademisi’ne başvuruyor. Jüri 
değerlendirmesinin ardından duayenlerle 
buluşan katılımcılar arasından başarılı oyun 
ve oyuncular ödüllendiriliyor.
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Tiyatro sanatıyla yakın-

dan ilgilenen liselileri 

bir araya getiren Genç 

Tiyatro Akademisi’n-

de En İyi Yönetmen 

Ödülünü Ankara Me-

liha Hasan Ali Bostan 

Çubuk Fen Lisesi’nden 

Sibel Kış Altıparmak, 

‘Kendine ait bir oda’ 

isimli oyunla aldı. 

BU SENE GENÇ TIYATRO AKADEMISI’NE  
21 ILDEN 403 ÖĞRENCI 43 OYUNLA KATILDI.

Başarılı oyun ve oyuncular İstanbul’da düzenlenen ga-

lada ödüllerini vakfımızın lise koordinatörü Kemal Bilal 

Aydın ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Nejat Bire-

cik’ten aldı. Tiyatro sanatının genç adaylarının buluştuğu 

yarışmada, 43 oyun içerisinden Ay Işığında isimli oyunla 

Eskişehir TOKI Şehit Ismail Tetik Anadolu Lisesi’nden 

katılan ekip en iyi oyun ödülünü almaya hak kazandı.  

En İyi Kadın Oyuncu Ödülünü, Manisa 

Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesi’nden 

‘Paramparça Hayatlar’ isimli oyundaki “Fel-

sefe Öğretmeni Necla” karakteri ile Hasret 

Süheyla Surha aldı.

En Iyi 
Oyun

En Iyi Kadın 
Oyuncu

En Iyi  
Yönetmen

En İyi Yardımcı Erkek 

Oyuncu Ödülünü yine 

aynı okuldan aynı oyunla 

yarışmaya katılan Hasan 

Melih Kaptan “Yahya” 

karakteriyle aldı. 

En İyi Erkek Oyuncu Ödülünü Araklı 

Saffet Çebi Fen Lisesinden Karadeniz 

Sevdası’ndaki “Temel” rolüyle Köksal 

Alemdar kazandı. 

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülünü 

Balıkesir Enerjisa Bandırma Fen Lisesi’nden 

Mahfuze Hanım isimli oyundaki “Meftune” 

karakteri ile Nil İnce kazandı. 

En Iyi 
Yardımcı Kadın 

Oyuncu

En Iyi Erkek 
Oyuncu

En Iyi  
Yardımcı Erkek 

Oyuncu
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