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TÜGVA’dan 
Koronavirüs’e Karşı 
Topyekûn Mücadele!
Türkiye de ilk korona virüs vakası görülür görünmez devle-
timiz ve sağlık bakanlığımızın talimatına uyarak tedbirlerimizi 
aldık. Korona virüs salgını nedeniyle evde kal çağrısına uyarak 
gençlerimize dijital ve sosyal mecralardan hizmet vermeye 
devam ettik. Hayat Eve Sığar Gençlik TÜGVA ‘ya sloganı ile
Sanattan edebiyata futboldan sağlığa her alanda ünlü ve 
alanında uzman konuklarla canlı sohbetler gerçekleştirip 
gençlere ve takipçilerini bu süreci kaliteli ve verimli geçirme-
leri imkanı sunduk ve sunmaya devam ediyoruz.



TÜGVA Kocaeli İl 
Temsilciliği olarak tüm 
dünyayı etkisi altına alan 
koronavirüs nedeniyle 
ortaya çıkan maske ihtiyacı 
sonucunda ülkemize 
hizmet etmek için
icathanelerimizde bulunan 
3D Yazıcılarımız ile maske 
tasarım ve ürettik.

TÜGVA İcathane’den 
Korona virüsüne
Maske Tasarlandı!
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Türkiye Gençlik Vakfı 
tarafından Zorlu Perfor-
mans Sanatları Merke-
zi'nde düzenlenen "Genç 
Yönetici Okulu 2020 zir-
vesine birbirinden değerli 
isimler katıldı.İş hayatın-
da yöneticilik yapan veya 
yönetici olmayı planlayan  

adayların sistematik ve
bütüncül bir biçimde 
yönetim sistemleri ile 
adaylara yöneticilik bilgisi 
ve becerileri kazandırmayı 
hedefleyen Genç Yönetici 
Okuluna başvuruların 
yanında zirvesine katı-
lımda oldukça yoğundu.

TÜGVA’ DAN GENÇ YÖNETİCİ OKULU

2020 ZİRVESİ
Zirvenin ilk konuğu 
Hazine ve Maliye 
Bakanı Berat Albayrak 
oldu. Oldukça verimli 
geçen konuşmalarının 
ardından, Türk Hava 
Yolları Yönetim Kurulu 
ve İcra Komitesi 
Başkanı İlker Aycı THY 
bünyesinde yürütülen 
çalışmalar hakkında 
bilgi verdi.
Prograamın devamın-
da Ulaştırma Bakanı 
Mehmet Cahit Turhan 
ve Cumhurbaşkanlığı 
Başdanışmanı Gülnur 
Aybet devam ettiler.

Olduça beğenilen 
program gençler ve medya 
tarafından ilgiyle takip edildi. 
Zirvenin sonunda Türkiye 
Gençlik Vakfı Başkanı Enes 
Eminoğlu konuşmacılara 
plaket takdiminde bulunup, 
hatıra fotoğrafı çekildiler.



“Sorun Varsa Gel” 
 Türkiye’ nin gençleri sordu. TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu,Türkiye’nin dört bir 

yanındaki liseli gençlerin sorularını cevapladı.
Sohbetimizin gündemi ise koronavirüs oldu. COVID-19 hakkında merak edilen her şeyi 
konuştuk. 

TÜGVA youtube kanalını takip etmek için : Youtube.com/tugvatr   



GELECEĞİN DİPLOMATLARI 
YENİ DÖNEM İÇİN HAZIR

Siyaset, politika ve 
diplomasiyle yakından 
ilgili gençlerin 
yetiştirildiği 5. Genç 
Diplomat Akademisi 
birbirinden değerli 
konukların katılımıyla 
başladı. Basının büyük 
ilgi gösterdiği açılışta 
gençlere önemli mesa-
jlar aktarıldı.

Alanlarında uzman, 
profesör, akademisyen, 
büyükelçi, siyasetçi ve 
gazetecilerin, kişisel 
deneyim ve tecrübelerin-
in paylaşılacağı Genç 
Diplomat Akademisi 

programının açılışını 
TÜGVA Genel Merkez’de 
gerçekleştirdik. Açılışa 
Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanı Mehmet Cahit 
Turhan, İstanbul Vali 
Yardımcısı Mehmet Ali 
Özyiğit, Başkanımız
Enes Eminoğlu ve 
önemli konuklar katılım 
sağladı.



 
Ruhun Yazıya Dökülmüş Hali, Yazının En Zarifi 
 

Söz uçar ama yazı zamanla sanat olur 
konseptiyle Türkiye Gençlik Vakfı sanatı 

gençlerle buluşturdu. Albayrak Hat Takvimi 
sergisi gençlerin beğenisine sunuldu.

Hat Sergisi TÜGVA Genel Merkez’de

 Gençlerle Buluştu!

Albayrak Grubu tarafından geleneksel hale 
getirilen serginin altıncısı ‘Rabbü’l-Âlemîn’ 
temasıyla düzenlendi. Cenab-ı Hakk’ın ‘Âlemler-
in Rabbi’ vasfının yer aldığı ayetlerle hazırlanan 
hat çalışmalarının olduğu sergide daha önceki 
yıllardan farklı olarak bu yıl serbest anlayıştaki 
12 farklı hattatın 12 eseri de yerini aldı. Serginin 
açılışını TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu ve 
TÜGVA yönetim kurulu üyeleri, Albayrak Yöne-
tim Kurulu Üyesi Mesut Albayrak, Albayrak 
Grubu CEO’su Ömer Bolat, Piri Medya Genel 
Müdürü Ömer Karaca yaptı.
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BEN YAPTIM, 
SEN DE 
YAPABİLİRSİN!
Dünya üzerinde yaşayan insanların sağlığını tehdit 
eden en önemli etkenlerden biri  sigara ve tütün ürün-
leri kullanımı. Önemli bir halk sağlığı sorunu olan 
sigara kullanımı aynı zamanda birey ve ülke ekono-
misini olumsuz yönde etkileyen bir alışkanlık. Dünya 
Sağlık Örgütü tarafından tütün mücadelesi kapsamın-
da 1987 yılından bu yana 9 Şubat, Dünya Sigarayı 
Bırakma Günü olarak anılıyor.

Türkiye Gençlik Vakfı olarak 9 Şubat Dünya Sigara 
Bırakma Günü’nde sigarayı bırakanlar çektikleri 
videoyla herkese seslendi.

 “Ben yaptım sen de yapabilirsin!” 
diyerek önce sevdikleri sonra da kendileri için daha 
sağlıklı bir hayata adım atmak için sigarayı bıraktılar. 
Sosyal medya da hızla yayılan kampanyamız ülkenin 
dört bir yanından sigarayı bırakanların mesajları ile 
herkese ulaşmış oldu.
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Sağlıklı Yarınlarımız İçin

Harekete Geçtik!

Bağımlılığı olmayan, sağlıklı, özgür ve 
güçlü bir gençlik için Türkiye’nin her 
yanına gönüllü olarak eğitim için gidecek 
eğitimciler interaktif eğitimler ve uzman-
ların sunum ve eğitimleri ile dolu dolu iki 
gün geçirdi. Eğitimden sonra sınava tabi 
tutulan adaylar sınav sonunda sertifikala-
rını almaya hak kazandılar. 
Daha sağlıklı bir yaşam için birlikte
mücadele edeceğiz!

Sağlıklı yarınlarımız için ilk adımı 
TÜGVA Genel Merkez’de attık ve 
Yeşilay Eğitici Eğitimi programımızı 
gerçekleştirdik. 

Öğrendiklerimizi 
uygulayabilmek, herkesi 
bilinçlendirmek için TÜGVA 
Genel Merkez’de gençlerle
birlikte Yeşilay Eğitici Eğitimi 
programının açılışını yaptık.



Düşüncelerinde berrak ve emin bir gençlik için 
yürünecek yolun ve usullerin değerlendirildiği
toplantıda; büyük gelecekler için, derin tecrübelerden 
istifade etmenin elzem olduğu vurgulandı.

TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi 
Sn. Bilal Erdoğan ve Esenler Belediye Başkanı 
Sn. Mehmet Tevfik Göksu ve birbirinden 
değerli üyelerimiz ile Yüksek istişare kurulu 
toplantımızı gerçekleştirdik. 

TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu’nun vakfın 
misyonunu ve vizyonunu yansıtan konuşmaları üzerine, 
TÜGVA’ nın günümüz gençlerine bakışının irdelendiği 
genel bir tanıtım yapıldı.
Aksiyon üretmenin gerekliliğini vurgulayan TÜGVA ailesi 
güzel adımlarından bir tanesi olan Yüksek İstişare Heyeti 
ile gerçekleştirdiği toplantıda, gençlik için fedakarlıklar 
dizininde var olduklarını tarihe not olarak düştü.

Her Şey
Gençlik İçin !



Üsküdar 
Yurt Ziyareti
Gençlerle daha verimli bir gelecek için düzenlenen

 #İleriDüzeyLiderlik 
programı kapsamında Üsküdar Şems Yükseköğrenim 
yurdumuzda TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu ve TÜGVA 
Yüksek İstişare Kurulu üyemiz Sn. Bilal Erdoğan’ın  
katılımlarıyla keyifli bir program gerçekleştirildi.
Öğrencilik hayatındaki tecrübelerini aktaran Sn. Bilal 
Erdoğan, program sonunda hatıra fotoğrafı çektirdi.



Çizimlerle 40 Hadis Yarışma Finali

Ankara Da Yapıldı
 

Yarışmaya her sene 
olduğu gibi bu sene de 
yoğun bir katılım oldu. 
Türkiye Gençlik Vakfı 
tarafından belirlenen 
40 Hadis’ten birinin 
ortaokul öğrencileri 
tarafından resmedildiği 
yarışmada birinci 
Trabzon’dan Ecren 
Sena Çolak, ikinci Şan-
lıurfa’dan Merve Oba, 
üçüncü Kütahya’dan Sü-
leyman Arslan Oldu.
Türkiye’nin Dört Bir 
Yanından Yoğun Katılım
Ankara Keçiören

Neşet Ertaş Kültür 
Merkezi’nde gerçekleşen 
ödül töreninde TÜGVA 
Yüksek İstişare Kurulu 
Üyesi Bilal Erdoğan, 
TÜGVA Genel Başkanı 
Enes Eminoğlu, Keçiören 
Belediye Başkanı Turgut 
Altınok, Ak Parti Ankara 
İl Başkanı Hakan Han 
Özcan, eğitimciler ve 
binlerce öğrenci katıldı. 
Kur’an-ı Kerim tilaveti 
ile başlayan program, 
TÜGVA manifesto video 
gösterimi ile devam etti.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Ortaokul 
Koordinatörlüğü tarafından Türkiye 
genelinde düzenlenen Çizimlerle 40 Hadis 
Yarışması’nın ödül töreni yapıldı.



TÜGVA ÖĞRENCİLERİN 
KARNE HEYECANINA 
ORTAK OLDU
2019-2020 eğitim öğretim yılı ilk dönemi sona erip, 
öğrencilerin tatile girmesi ile tüm 
Türkiye’de karne ve tatil heyecanı yaşandı. 
Türkiye Gençlik Vakfı Başkanı Enes Eminoğlu, 
Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ve 
Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet 
Nurettin Aras ile Atışalanı Anadolu Lisesi 
öğrencilerine karne dağıttı.

Çocuklarla tek tek ilgilenip, onlarla sohbet ettikten sonra 
hediye kitap ve defter dağıtan 

İyi Bir Tatili 
Hakettiniz.

Başkan Enes Eminoğlu: ‘’ Çocuklar bir 
dönem boyunca ders çalışarak ter döktünüz  
güzel bir tatili hakettiniz. Hepinize iyi 
tatiller diliyorum.Tatilde çok iyi dinlenin 
ama kitap okumayı da ihmal etmeyin.’’ 
diyerek çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.



TÜGVA 
7.Aksiyon Akademi Kampını 
Gerçekleştirdi

TÜGVA' dan yapılan 
açıklamaya göre, eğiti-
ci programların yanı 
sıra sosyal aktiviteler-
in de yer aldığı kampa, 
Türkiye'nin çeşitli 
illerinden yüze yakın 
üniversite öğrencisi 
katıldı.
Konferanslar, söyleşiler, 
kitap okuma program-
ları ve eğitici içerikler-
in yanı sıra şehir gezisi 
ile kayak faaliyetinin 
yer aldığı "Aksiyon 
Akademi Kış Kampı", 
gençlerden tam not 
aldı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Üniversite 
Koordnatörlüğünce düzenlenen geleneksel 
 "7. Aksiyon Akademi Kış Kampı" 
Kahramanmaraş'ta gerçekleştirildi.

Programa katılan 
TÜGVA Genel 
Başkanı 
Enes Eminoğlu, 
Aksiyon Akademi 
kamplarının üniver-
site gençliğine 
katkı sağladığını be-
lirterek, bu yöndeki 
faaliyetleri çeşitlen-
direrek devam 
ettireceklerini 
anlattı.



TÜRKİYE Gençlik Vakfı Ortaokul 
koordinatörlüğü tarafından gençlerimizin; 
hoşgörüsünü, kendini ifade etme yetisini 
ve demokrasi bilincini arttırması hedefiyle 
düzenlenen ortaokullar arası Münazara 
Yarışmasının ilçe şampiyonasını 
gerçekleştirdik.

Münazara Yarışması 
İlçe Şampiyonları



Bu Kampta 
Gençlik Var, 
Enerji Var ! 
 
Osmaniye Arslantaş Gençlik 
Kampı Hanım lise başkanlarımız 
ve gönüllülerimizin katılımı ile 
dolu dolu geçti .Birbirinden güzel 
etkinliklerin, ödüllü yarışmaların 
yapıldığı kampta enerji, kardeşlik 
ve samimiyet hakimdi. Gençler 
için çok verimli geçen kampın 
sonunda TÜGVA Genel Başkanı 
Enes Eminoğlu ve Osmaniye il 
temsilcilerinin katılımıyla 
program sona erdi. 



TÜGVA Yükseköğrenim Yurtlarımızı

Sağlık Ve Adalet 
Çalışanlarımıza 
Tahsis Ettik.
Korona virüs salgınının en çok etkilediği, hızla yayıldığı 
alanlardan biri olan bu sürecin kahramanları sağlık ve 
adalet çalışanlarına destek olabilmek adına tüm 
yurtlarımızı ve imkânlarımızı onlar için seferber ettik.


