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Kudüs’ü savunmak gerçek bağımsızlığı savunmaktır.

Yürü kardeşim, ayaklarına bir Kudüs gücü gelsin.

“
“

”
”

sözleriyle Kudüs’ün önemini anlatarak içimizde fırtınalar koparan

diyerek gençlere yol gösteren Nuri Pakdil’e 

Allah rahmet eylesin,

Ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz.



43. İl Temsilcilik Toplantımız

2020 yılına daha dinamik ve enerjik bir şekilde 
hazırlanmamız adına düzenlediğimiz 43. İl Temsilcilik 
toplantımız Edirne'den Hakkari'ye, Kars'tan Aydın'a  81 
İlden bir araya gelen TÜGVA il temsilcilerimizin katılımı 
ile coşkulu ve heyecanlı bir atmosferde gerçekleşti.
Toplantıya katılan AK Parti Genel Başkan Vekili Numan 
Kurtulmuş, TÜGVA gençliğine her zaman destek 
olacaklarını belirtti.

Toplantıya katılan
AK Parti Genel Başkan Vekili

Numan Kurtulmuş,
TÜGVA gençliğine
her zaman destek

olacaklarını belirtti.

81 İlden bir araya gelen
TÜGVA İl temsİlcİlerİmİzİn katılımı İle

coşkulu ve heyecanlı
bir atmosferde gerçekleşti.



Genel Başkanımız Enes Eminoğlu, yönetim kurulu 
üyelerimiz ve il temsilcilerimizin katılımları ile kamp 
programında geçmiş çalışmalarımızı değerlendirirken, 
gelecek çalışmalarımız üzerine de istişareler yapıldı. 
Şahsiyet sahibi, hür düşünceli, hoşgörülü ve çağın ilimleriyle 
donanmış yarının gençlerine seslenmeyi hedeflerken; 
temsilcilik faaliyetleri, yurtlar ve gönüllülük yönetimine 
ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Kamp programıyla 
temsilcilerimizin sorumluluk bilinci geliştirilmiş olup, 
planlanan projeler ele alınarak, yıllık planlama yapıldı.

Konuşmalarına: ‘’ Türkiye' nin yerli ve milli olma çabalarında yapılan 
faaliyetler ve alanlarına ve TÜGVA' nın Türkiyenin geleceğinde 
önemli noktada olduğuna değinen Sn. Kurtulmuş TÜGVA' nın 
faaliyetlerini yakından takip ettiğini yapılan programların gençliğe 
olan bağlantısı ile diğer STK lar arasında ayrı bir önemi olduğunu 
ifade etti. 
Toplantının ardından TÜGVA Genel Merkezi gezen Numan 
Kurtulmuş : ‘’ İl Başkanları Toplantısı için geldiğimiz TÜGVA Genel 
Merkezinde gençlerimiz için yapılan başarılı çalışmalar hakkında 
Başkan Sayın Enes Eminoğlu ve ekibinden bilgiler aldık. Tebrik ediyor, 
bu güzel faaliyetlerin devamını diliyorum’’ dedi.



Florya yurdumuzda düzenlediğimiz TÜGVA 3. İlçe Temsilcileri ve Hanım 
Yönetim Kampımız yoğun bir coşkuyla gerçekleşti. Birbirinden kıymetli eğitimci 
ve araştırmacıların konuşmacı olarak katıldığı programın birinci oturumunda 
Şengül Yiğit  'Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı'  konulu konuşmalarını, Selim Cerrah 
ise 'Teşkilat Kültürü' konulu eğitimlerini gerçekleştirdi.

İlçe Hanım Yönetim Motivasyon Kampı'nın 
ikinci oturumunda Salih Eğridere'nin 'İhlas' 
ve Nihal Kocaağa'nın 'Kendini Tanıma 
Serüveni' konulu eğitimlerini verdikten 
sonra Türkiye’nin en çok sevilen müzik 
gruplarından Grup Aksiyon konseriyle 
programımızı sona erdirdik.

3. İ lçe Kampımız Dolu Dolu Geçti!
Şengül Yiğit 

'Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı' 
konulu konuşmalarını,

Selim Cerrah ise 
'Teşkilat Kültürü' 

konulu eğitimlerini gerçekleştirdi.



Ülkede ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, toplumun bütün kesimlerinin çevreye 
olan duyarlılıklarına katkı sağlamak, özellikle son aylarda çıkan orman yangınları 
neticesinde zarar gören alanların yeniden ağaçlandırma konusunda vatandaşların 
yoğun taleplerine karşılık vermek ve toplumda çevre konusunda farkındalığı 
artırmak maksadıyla Orman ve Tarım Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen fidan 
dikimi kampanyasına bir destek de  TÜGVA’lı gençlerden geldi. Türkiye Gençlik 
Vakfı Genel Başkanı Enes Eminoğlu’nun sosyal medyada  ”81 İl 2023 nokta! Eller 
toprağa değsin, yarınlarımız yeşersin ” paylaşımı ile fidan dikme seferberliğine 
davet çağrısı tüm temsilciliklerde yankı buldu.

Yeni Nesil Gençlik

Geleceğe Nefes Oldu!
”81 İl 2023 nokta!

Eller toprağa değs�n,
yarınlarımız yeşers�n ” 



BAŞKANIMIZ Enes emİnoğlu
Kuala Lumpur Z�rves�’nde Malezya Gençl�k STK’ları �le

“Gençlik Faaliyetleri” kapsamında 
iyi niyet mektubu imzaladı.

Dünya gençlerİnİn sesİ olmak İçİn
bundan sonra Malezya Gençlİk STK’ları İle

birlikte hareket edeceğiz.



Türkiye Gençlik Vakfı Lise Koordinatörlüğümüz 
tarafından Türkiye genelinde düzenlenen Genç 
Türkiye Kongresi, gençleri toplumun önemli 
meseleleri ve çözüm bekleyen sorunlarımız 
üzerine düşündürmeyi hedefleyen platformdur. 
Gençlerin yapılacak olan il, bölge ve Türkiye 
çalıştaylarında fikirlerini çekinmeden ifade 
edebileceği, akranlarıyla seviyeli tartışmalar 
yapma imkanı bulacağı bir organizasyonla farklı 
bakış açılarını tanıyacağı, birlikte düşünme, 
müzakere etme ve ortak bir fikre ulaşma yollarını 
öğreneceği nitelikli bir gençlik platformu 
oluşturmayı amaçlayan Genç Türkiye 
Kongresi’nin Türkiye Finali, 44 farklı ilden 150 lise 
öğrencisinin coşkulu katılımıyla İstanbul’da 
gerçekleşti. 

Genç Türkiye Kongresi’nde Söz Gençlerin!

Genç Türkiye Kongresi’nin 
Türkiye Finali,

 44 farklı ilden 
150 lise öğrencisinin

coşkulu katılımıyla
İstanbul’da gerçekleşti. 



Türkiye’nin dört bir yanından gelen liseli öğrenciler çalıştay öncesinde İstanbul’un tarihi ve kültürel 
mekanlarını gezmenin heyecanını yaşadılar, gezinin sonunda TÜGVA Genel Merkez binasında kurulan 
çalıştaylarda jüri karşısında sunumlarını gerçekleştirdiler. Birbirinden iddialı sunumların ardından karar 
vermenin zorlanıldığı değerlendirilmeye alınan liseli gençler, 

Konularını içeren 5 ana başlık altında kendilerini ifade etme fırsatı buldular.

Gelecekte
Eğİtİm

Gelecekte
Küresel İletİşİm

Gelecekte
Ekonomİ

Gelecekte
Tekno Gelİşİm

Gelecekte
Sİyaset ve Hukuk



Türkiye Gençlik Vakfı olarak siyaset ve diplomasi 
alanında iş sahibi olmayı hedefleyen gençlere yönelik 
seminer ve derslerden oluşan Genç Diplomat Okulu 
2019 yılı başvurularını aldı. 

Genç Diplomat Okulu siyaset, politika ve 
diplomasiyle yakından ilgili, bu alanlarda ihtisas 
yapmayı hedefleyen 18-30 yaş arası gençlerimize 
yönelik seminer, çalıştay ve derslerden oluşan 
okulumuzda alanlarında uzman, profesör, 
akademisyen, büyükelçi, siyasetçi ve gazetecilerin iş 
hayatında karşılaşılabilecek durumları, kişisel 
deneyim ve tecrübelerini paylaşmaları amaçlandığı 
programda güncel meseleler üzerine de tartışmalar 
olacak.

Genç Dİplomat Okulumuza
Gençlerden Yoğun İlgİ!



TÜGVA’da
Kültür-Sanat

Konuşuldu!

Türkiye Gençlik Vakfı olarak kültürel 
değerlerimizi anlamak ve gelecek 
nesillere aktarmak amacıyla Kültür 
Sanat Okulu’nun açılışını bu yıl 
yaptık. 10 gün, 30 dersten oluşan 
eğitimlerimizde bize kültür sanat 
dünyasının duayen isimleri eşlik etti. 
Kültür Sanat Okulu aracılığıyla Hasan 
Kaçan, Hayati İnanç, Ahmet Misbah 
Demircan gibi birçok kıymetli ismi 
TÜGVA Genel Merkezde ağırladık. 
Yoğun başvurunun ve katılımın 
olduğu Kültür Sanat Okulu’nda 
gençler, edebiyattan müziğe, 
resimden mimariye birçok alanda 
fikir sahibi oldu.

10 Gün
30 Ders



“Bastığın yerleri "toprak!" diyerek geçme, tanı!
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehid oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.”

sarıkamış harekatının 105. yıldönümünde
tüm şehitlerimizi

saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz.



Müzik, dünyanın ortak dili… 
Değerlerimizi ve kültürümüzü ritimlerle 
dünyaya bağırmak isteyen gençlerin 
adresi TÜGVA Müzik Okulu oldu. 
Uzman eğitmen kadromuz ile 
yarınlarımızın ses ve enstrüman 
icracıları yetiştirmek için yola çıktık. 
TÜGVA Müzik Okulu’nda bağlama, 
gitar, keman, yan flüt, ritim, şan ve 
solfej dersleri verildi. Gençler, Müzik 
Okulu’na büyük ilgi gösterdi.

Kültürümüzün Ezgileri
TÜGVA’da yankılandı!TÜGVA Müzik Okulu’nda

bağlama, gitar, keman,
yan flüt, ritim,

şan ve solfej dersleri verildi.



Çizimlerle
Kırk Hadis

Bu yıl 4.sünü düzenlediğimiz TÜGVA Çizimlerle Kırk Hadis yarışmasına Türkiye’nin dört bir 
yanından başvuru gerçekleştirildi. Ortaokullu gençlerden belirlediğimiz 40 farklı hadisten birini 
seçip, resmetmelerini istedik. Yarışmamızın amacı; ortaokullu gençlerin Peygamber Efendimizi 
daha iyi anlamaları ve hayat boyu örnek almalarıdır. Türkiye genelinde yaptığımızın yarışmada 
il derecelerine girenler de dahil olmak üzere birinci, ikinci ve üçüncü olan arkadaşlarımıza 
ödüller verdik. Çizimlerle Kırk Hadis yarışmamıza her geçen yıl daha fazla katılım sağlanıyor.

Ortaokullu Gençler Çizimlerini Yarıştırdı!



“Aşka Dost, Dosta Aşık” sergİsİ! 

fethİ gemuhluoğlu

Gönül adamı ve fikir ustası Fethi Gemuhluoğlu’nun 
hayatına dair birçok bilginin, yazılarının ve 
eşyalarının yer aldığı sergi TÜGVA Genel Merkez’de 
ziyaretçilerini ağırladı. Fethi Gemuhluoğlu’na ait 
kimlik, tespih, gözlük gibi birçok kişisel eşya 
sergilendi. Kültür Sanat Koordinatörlüğü tarafından 
düzenlenen ve gençlerin büyük ilgi gösterdiği 
serginin açılışında Nabi Avcı yer aldı. “Aşka Dost, 
Dosta Aşık” sergisi ile günümüz gençlerinin ve 
gelecek nesillerin Fethi Gemuhluoğlu’nu yakından 
tanımaları ve onu daha iyi anlamaları amaçlanmıştır.



Doğu Türkistan’lı kardeşlerimizin sesi olmak,
Çin’in yaptığı zulme karşı tek yürek olmak için

Bu akşam 19.30’da
Fatih Camii’nden

Beyazıt Meydanı’na yürüyoruz.

Sessİz Çığlık
tüm dünyada en yüksek sesle

yankılanacak!



Ülkemizin ve dünyanın geleneksel sporlarının 
tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla 
Okçular Vakfı’nın 4.sünü düzenlediği Etnospor 
festivalinde TÜGVA ailesi olarak yerimizi aldık. 
Okçuluk, güreş, mangala, aşık atma, atlı cirit ve 
atlı okçuluk gibi birçok spor dalı sevenleriyle 
buluştu. Etnospor aracılığıyla geleneksel 
sporlarımız bugünün gençlerine ve yarının 
nesillerine yeniden tanıtıldı. Kendi alanında 
uzman sporcuların yer aldığı festivale yoğun bir 
katılım gerçekleşti. Gençlerle birlikte

kültürel değerlerimizin
aktarıldığı festivallere

destek vermeye
devam edeceğiz.

Geleneksel Sporların Festivali

“ETNOSPOR”



Eğitim sistemi her geçen gün değişiyor ve gençler artık 
sorularının cevabını deneme yanılma yöntemi ile bulmaya 
başladı. Biz de TÜGVA olarak yenilikleri yakından takip 
ediyoruz. Bu anlayış çerçevesinde İcathane projemizi 
ortaokullu gençlerle buluşturuyoruz. Türkiye’nin dört bir 
yanında bilimsel deneyler yapmak isteyen, teknoloji ve 
kodlama alanlarına meraklı gençlerin yanındayız. Onları 
teknolojiyi kullanan konumdan ziyade teknolojiyi geliştiren 
bir konuma getirmeyi hedefliyoruz. Çok yakında “Seyyah 
İcathane Tır Projesi” hizmetiyle hem İstanbul’da hem 
Anadolu’da gezmediğimiz yer bırakmayacağız.

Seyyah
İcathane

Tır Projesi

Geleceğin Mucitleri TÜGVA’da Büyüyor!



İstanbul Ticaret Üniversitesi Kadın ve Aile Uygulama ve Araştırma 
Merkezi ile Türkiye Gençlik Vakfı  Kadın ve Aile Koordinatörlüğü 
tarafından ortak düzenlenen “İlham Veren Kadınlar Zirvesi” yoğun bir 
katılımla gerçekleştirildi.
Zirveye milletvekili, bürokrat, siyasetçi, akademisyen, yazar, sanatçı, sivil 
toplum temsilcisi, gazeteci, araştırmacı ve pek çok gönüllü katıldı. 
Başkanımız Enes Eminoğlu'nun konuşmaları ile başlayan programın 
akabinde kültür ve sanat alanında İz bırakan kadınlar süreçteki 
deneyimlerini ve başarılarını iki oturumda paylaştı. Zirve programımıza 
konuşmacı olarak: İstanbul Milletvekili Sare Aydın Yılmaz, eğitimci Ayla 
Ağabegüm, yazar Fatma Karamollaoğlu, hattat Ayten Tiryaki, yönetmen 
Tülay Gökçimen, yazar Hande Topbaş, mimar Hayriye Gül Totu 
katıldılar.

İlham Veren Kadınlar Zirvesi" Kapsamında
TÜGVA Genel Merkez'de Başarı Hikayeleri Konuşuldu:

İlham Veren Kadınlar Zirvesi
DÜZENLEDİK!



Yurtlarımızda AFET EĞİTİMLERİ Düzenledİk!
Türkiye Gençlik Vakfı olarak Türkiye’nin gençleri için yaptığımız proje ve 
etkinliklerimizin yanı sıra TÜGVA yurtlarında kalan kardeşlerimizin hem sosyal hem de 
kişisel anlamda kendileri geliştirmeleri için çeşitli programlar ve etkinlikler 
düzenlemekteyiz. Bu sosyal ve kültürel etkinliklerin yanı sıra yurtlarımızda kalan 
öğrencilerimizin hayatları boyu karşılaşacakları afetlere karşı da hazır olmalarını 
sağlamak için Türkiye genelindeki 53 yurdumuzda çeşitli eğitimler vermekteyiz.

Vakıf olarak gayemiz ve amacımız gençlerimizi hayatları boyu karşılaşacakları her türlü 
olaya karşı hazırlıklı hale getirerek hem kendi hayatlarını hem de çevrelerindeki 
insanların hayatlarını kurtarmalarını sağlamak. Katılımcılara verilen eğitimler;

Afet Bilinci ve Yangın Tahliye Eğitimi, 

Temel Afet Bilinci ve Deprem Eğitimi, 

Temel Afet Bilinci,

 Doğal Afetler,

Yangın Eğitimi, 

Acil Durum ve İlk Yardım 

Birey ve Aileler için Afet Bilinci Eğitimi 

Önlem al,
hazırlıklı ol

diyerek
yurtlarımızda

afet eğitimleri
verdik.



Üniversite ile hayatlarında yepyeni bir döneme başlangıç yapacak olan öğrenciler için bu zamanlar, en çok 
umutların yeşerdiği, hayallerin kurulduğu ve geleceğin şekillendiği dönem olarak hayatlarına yön veren bir süreci 
kapsamaktadır.
TÜGVA Bursları; maddi zorluk çeken, yükseköğrenim kurumlarında okuma imkânı bulamayan öğrencilere sunulan 
maddi desteğin yanı sıra onların duyarlı bireyler olmalarına da katkı sağlayan bir sosyal sorumluluk projesidir. 
Öğrencilerimize sunulan burslar sadece öğrenim hayatında sağlanan maddi destekler olarak değil, 
bursiyerlerimizin uzun yıllar unutamayacağı dostluklar, birliktelikler, ilham alacakları ilişkiler olarak da onların 
yaşamlarındaki yerlerini alıyor.

TÜGVA’da verilen burslar nelerdir ?
TÜGVA her öğrenciye ihtiyacına göre farklı burs seçenekleri sunmaktadır. 

-Eğitim bursu 

-Yurt ihtiyaç bursu 

-Yurt başarı bursu

-Akademi bursu olarak adlandırılmakta olup gençlerin ihtiyaç ve durumuna göre verilmektedir. 

TÜGVA BURSLARI
Burs sadece

öğrencilere sunulan 
maddi bir destek

değildir.
 

“
”



Devlet üniversitelerinde 
ya da vakıf 
üniversitelerinde %100 
burslu okuyan, fikri ve 
kültürel yönden 
donanımlı, milli 
duygulara sahip başarılı 
lisans ve ön lisans 
öğrencilerine Vakfın 
olanakları dâhilinde 
verilir.

Yurtlarımızda 
konaklayan ihtiyaç 
sahibi öğrencilere 
verilir.

Türkiye Gençlik 
Vakfı’nın yurtlarından 
herhangi birine kayıt 
olan öğrenci ÖSYM 
tarafından üniversiteye 
yerleştirildiği puan 
türüne göre sıralaması;

Türkiye Gençlik Vakfı 
eğitim destekleri 
çerçevesinde Genel 
Merkez veya İl 
teşkilatları bünyesinde 
yapılan akademi 
çalışmalarına katılmaya 
hak kazanan 
öğrencilere program 
içeriği çerçevesinde 
verilir.

EğİTİme Destek Bursu Yurt İhtİyaç Bursu Yurt Başarı Bursu Akademİ Bursu

Başkan Enes Eminoğlu

Gençlerin gözündeki umut ışığı olmak, özgüvenlerinin 
gelişimine katkı sağlamak ve ilim ile iştigal ettikleri süreçte 

onları maddi kaygılarından kurtararak daha başarılı ve çalışkan 
nesillerin yetişmesine vesile olmak en önemli hedef ve 

gayemizdir.

“
”



Fİdanlarımızı Burs Bağışçılarımız İçin Toprakla Buluşturduk!

“1 Burs 1 Fidan” projemiz kapsamında gençlerimizin eğitim-öğretim hayatına destek olan, onlara güvenen ve yatırım 
yapan bağışçılarımız adına oluşturduğumuz TÜGVA Hatıra Ormanı’na fidanlarımızı diktik.
Her bir burs veren adına oluşturduğumuz TÜGVA Hatıra Ormanı’nda Vakıf Başkanımız Enes Eminoğlu, Yönetim Kurulu 
üyelerimiz ve gönüllülerimiz 2000 fidanı toprakla buluşturdu. Gerçekleştirdiğimiz fidan dikiminin ardından TÜGVA 
Hatıra Ormanı’nda geleneksel bursiyer buluşmaları eşliğinde piknik programımızı gerçekleştirdik. Geriye kocaman 
gülümsemeler ve pekişen kardeşlik ruhu kaldı.

Farklı burs seçenekleriyle isteyen herkes bagis.tugva.org adresinden online bağış yapabilir.


