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Nasıl tahammül eder
hür olan esaretine ?
Kör olsun ağlamayan,
ey vatan felaketine!

M. Akif Ersoy



DÜNYA TARİHİNİN
EN UZUN SÜRE KULLANILAN
İBADETHANELERİNDEN BİRİ
ASLİ HÜVİYETİNE
KAVUŞTURULDU!

AYASOFYA CAMİİ
F A T İ H ’ İ N  M İ R A S I :



KAMPANYAYA İSİM SOYİSİM
İLE KATILIM SAĞLANDI
TÜGVA, sosyal medya hesaplarından #ilmekilmekAyasofya 

hashtagi ile başlattığı imza kampanyası birçok kişi tarafından 

ilgi görüyor. Ayasofya’nın Camii statüsüne geçmesi için 

destek vermek isteyenler aşağıdaki linkten isim soyisim ile 

imza kampanyasına katılabiliyor.

1 MİLYONU AŞKIN İMZA İLE HALIMIZI 
TAMAMLADIK. GÖRMEK İSTEYENLERİ 

TÜGVA GENEL MERKEZ BİNAMIZA BEKLERİZ.



İnsanlık mirasının sayısız eserini içinde 
barındırır. Halen dünyanın en büyük 
metropollerinden biridir. Bu şehirde 
yüzyıllardır farklı inançlara sahip insanlar 
hep birlikte yaşar ve özgürce ibadet 
eder. Ayasofya bütün bu niteliklere haiz 
İstanbul’un merkezindedir, kalbindedir.

Tarihsel süreçte Ayasofya bir pagan 
tapınağıydı. Romalılar tarafından kiliseye 
dönüştürüldü. Fatih Sultan Mehmet 
Han İstanbul’u fethettiğinde Ayasofya, 
ismi değişmeden fethin sembolü olarak 
camiye dönüştürüldü. Hatta fethedilen 
başka şehirlerdeki Ayasofya isimleri de 
Osmanlılar tarafından korunmuştur. 
Adı Ayasofya olmayan yapılara bile 
büyüklüğünü veya önemini belirtmek 
için Ayasofya denmiştir. Tarihimizde 
“Ayasofya” kelimesi özel bir yer edinmiştir.

Ayasofya Camii içindeki freskler, 
mozaikler fetihten sonra tahrip 
edilmemiştir. Bu eserlerin üstü basit 
yöntemlerle kapatılmıştır. Böylece 
Ayasofya’nın temel özellikleri 
korunmuştur. Hâlbuki 1204’e kadar 
Ayasofya’da bulunan Hristiyan kutsal 
emanetleri 4. Haçlı Seferi’nde İstanbul’u 

ve havra bulunmaktadır. Örneğin 14. 
Yüzyıllarda inşa edilen Surp Krikor ve Surp 
Hıreşdagabed kiliselerinin statüsü fetihten 
günümüze kadar halen korunmaktadır. 
Ayrıca yakın bir zamanda Demir Kilise’nin 
tadilatının yapılması da günümüzde 
Türkiye’nin din ve ırk ayrımı yapmadan 
tarihi ibadethanelere gösterdiği 
hassasiyeti ortaya koymaktadır. 

Bunun yanında, Osmanlı’nın 
hoşgörüsünün sayısız örneklerinden biri 
de 1492’de İspanya’da, Müslümanlarla 
birlikte katliama maruz kalan Yahudilere 

işgal eden Haçlılar tarafından çalınmıştır. 
Romalılar bile İstanbul’da çıkan pek çok 
isyanda Ayasofya’yı defalarca tahrip etmiş, 
yakıp yıkmıştır.

Ayasofya imparatorun şahsi mülküydü. 
Fetihten sonra Fatih Sultan Mehmet 
Han’ın şahsi mülkü oldu. Sultan kendi 
mülkünü meşhur vakfiyesiyle vakfetti. 
Dolayısıyla Ayasofya Camii hukuken bir 
vakıftır. Bu vakfın ana eseri olan Ayasofya 
Camii etrafına inşa edilen medreselerle, 
şifahanelerle, aşevleriyle donanımlı bir 
külliyeye dönüştürülmüştür. Ayasofya 
Camii’nin hukuken camilikten çıkarılması 
mümkün değildir. Bir vakfiyenin ve 
vasiyetin şartlarının değiştirilmesi de yine 
hukuka aykırıdır.

İstanbul’un fethinden yıllar önce yaşanan 
Latin işgali ve Ayasofya’nın da maruz 
kaldığı yağmalar, Bizans içinde uzun 
süren bir kargaşaya yol açmış ve bu 
durum Grandük Notoras tarafından 
“Şehirde Latin külahı görmektense 
Osmanlı sarığını yeğlerim” sözleriyle 
veciz biçimde ifade edilmiştir. Hassasiyet 
ve hoşgörü Osmanlı’nın her döneminde 
gözlenmiştir. İstanbul’da yaşayan halk 
istediği inanca mensup olarak ibadetlerini 
gerçekleştirmiştir. İstanbul’daki bütün 
kiliselerin camiye çevrilmediği aksine 
bu yapıların özenle korunduğu 
bilinmektedir. Osmanlı bu yönüyle 
tarihte benzersiz niteliktedir. İstanbul’da, 
fetihten bu yana halen ibadethane 
olarak faaliyetlerini sürdüren birçok kilise 

sığınma hakkı tanınmasıdır. Bu şekilde 
İstanbul’a yerleşen Yahudiler şehirde 
inançlarını özgürce yaşayabilmişlerdir. 
İstanbul pek çok Osmanlı şehri gibi 
asırlarca Musevilere ev sahipliği yapmıştır. 
15. Yüzyılda fetihten önce inşa edilen 
Ahrida Sinagog’u günümüze kadar 
korunmuş ve hala Sinagog statüsünde bir 
ibadet yeri olmaya devam etmektedir.

İstanbul’daki camiler halihazırda din 
ve ırk ayrımı olmadan tüm insanların 
ziyaretlerine açıktır. Sultanahmet 
Camii, Süleymaniye Camii, Fatih Camii 

İstanbul
medeniyetlere
başkentlik yapmış
bir şehirdir.



gibi eserler ücretsiz bir şekilde herkes 
tarafından ziyaret edilebilmektedir. 
Ayasofya Camii’nin de ziyaret 
edilmesinde herhangi bir zorluk 
yaşanmayacak hatta ziyareti eskisinden 
daha kolay olacaktır. 

Diğer yandan, Ayasofya’nın camiye 
dönüştürülmesine eleştiriler yapan 
Avrupa, başkentlerindeki tarihi camileri 
koruyamamıştır.  Bu yapıların mimari 
özelliklerinin korunması bir yana 
yıkılmaları veya ibadethanelikten 
çıkarılmaları söz konusu olmuştur. 
Örneğin, Endülüs mirası olan ve UNESCO 
tarafından dünya mirasına dahil edilen 
İspanya’daki Kurtuba Ulu Camii, 1236’da 
katedrale çevrilmiştir. Bununla birlikte 
caminin dünya mimari tarihine örnek 
olan yapısı da korunmamıştır. Bu kıymetli 
yapı günümüzde Müslümanlar tarafından 
biletle ziyaret edilebilmektedir. 

Osmanlı bakiyesi Balkan topraklarında 
nice yerde ezanlar yasaklanmış ve 
Müslüman halkın ibadeti engellenmiştir. 
Bireylere gösterilmeyen hoşgörü tarihi 
yapılara da gösterilmemiş, camilerin 
minareleri yıkılmış, temel özellikleri tahrip 
edilmiştir. Atina’daki Osmanlı dönemine 
ait eserler buna örnek gösterilebilir. 
1458’de Fatih Sultan Mehmet tarafından 
yaptırılan Atina Fethiye Camisi sergi 
salonu olarak kullanılırken, Kavala’da 
1530’da inşa edilen İbrahim Paşa 
Camisi kiliseye çevrilmiştir. Sofya’da 
1528 yılında Kanuni Sultan Süleyman 
tarafından yaptırılan Kara Camii bugün 

Bulgaristan İçişleri Bakanlığı’na bağlı olup 
kabristanı otopark olarak kullanılmaktadır. 
Yunanistan’ın Hanya şehrinde (Girit 
bölgesi) bulunan Hacı Osman Paşa Camii 
tahrip edilmiş olup türbesi restoran haline 
getirilmiştir. Daha nice üzücü örnek 
camilerin amaçları dışında tahrip edilerek 
kullanıldığını göstermektedir.

Osmanlı Devleti ise Ayasofya Camii’ni, 
başta Fatih Sultan Mehmet Han’ın eseri bir 
külliyeye dönüştürmesi ve 1573’te Mimar 
Sinan’ın yapıyı büyük İstanbul depremlerine 
dayanıklı hale getirmesi olmak üzere 
gözü gibi korumuş ve geliştirmiştir. 
Osmanlı tarihinin fetihten sonraki her 
döneminde Ayasofya Camii’ne ayrı bir 
hürmet gösterilmiştir. Sultan Abdülmecit 
döneminde Ayasofya Camii için davet 
edilen Fossati kardeşler tarafından önemli 
bir restorasyon gerçekleştirilmiştir. Mimar 
Sinan’ın ve Fossati kardeşlerin onarımları 
dışında, asırlar içerisinde sayısız tamir 
ve bakım çalışması yapılmıştır. Böylece 
yaşanan doğal afetlerin yol açtığı sorunlar 
giderilmiş ve gerekli önlemler her 
defasında alınmıştır.

Bir pagan tapınağı olarak inşa edilen 
Ayasofya zaman içinde Romalılar 
tarafından kiliseye ve son olarak da 
İstanbul’un fethinden sonra camiye 
dönüştürülmüştür. Ayasofya’nın müze 
olarak faaliyet göstermesi hem ruhuna 
hem de hukuka aykırıdır. Ayasofya 
Camii gibi azametli bir mabette ibadetin 
engellenmesi yanlışından Temmuz 2020 
itibariyle dönülmüştür.

AYASOFYA CAMİİ
İBADETHANE OLARAK ASLİ VASFINA BÜRÜNECEK VE

İNANÇ FARKI OLMAKSIZIN TÜM İNSANLIĞIN ZİYARETİNE

AÇIK OLMAYA DEVAM EDECEKTİR.



Ayasofya Camii’nin açılması için gençlerin toplumsal desteğini 

göstermek adına TÜGVA olarak düzenlediğimiz ‘Ayasofya’nın dijital 

halısını’ ilmek ilmek örüyoruz ve ‘Hedef 1 milyon imza” sloganıyla 

başlatılan kampanyaya http://sevdamizidokuyoruz.com/ adresinden 

imza atarak herkesi kampanyamıza davet ettik. 

1934’te Bakanlar Kurulu kararı ile müzeye dönüştürülen Ayasofya ile 

ilgili Danıştay 10. dairesine açılan davanın duruşması sona erdi. Danıştay 

Ayasofya ile ilgili kararını 15 gün içerisinde açıklayacağını belirtti. Bu 

kapsamda TÜGVA, yıllardır özlemi çekilen, bir çağı değiştiren Fatih Sultan 

Mehmet’in emaneti Ayasofya Camii’nin secdeye hasretini bitirecek karar 

için sosyal medya hesaplarından imza kampanyası başlattı.

Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği’nin Ayasofya’nın 

müzeden camiye dönüştürülmesi için yaptığı başvuruya destek olmak 

için imza kampanyası başlatan TÜGVA, en kısada sürede müzenin 

camiiye dönüştürülmesini istiyor.

TÜGVA Ayasofya’nın 
İbadete Açılması İçin



TÜGVA Lise Doğa Kampına katılım tamamen ücretsiz olmakla beraber 2 Etap Erkek 

2 Etap Hanım olmak üzere toplamda 4 Etap süren Doğa Kampımıza İstanbul’un 

farklı ilçelerinden 14 – 18 yaş gruplarından gençlerimiz bir araya geldi. Doğa 

kampında gençler hem eğlendi, hem de öğrendi. Burada yeni dostluklar elde eden 

gençler aynı zamanda kardeşlik bağını kuvvetlendirerek ümmet bilincini pekiştirdiler. 

Keşan’da 8000 liseli olmak üzere 12 farklı kamp alanında 23 farklı ilimizden 10.000 

liseli kardeşimizin katılımı ile kamplarımızı yaptık.

TÜGVA’ DAN SOSYAL MESAFE
KURALLARINA UYAN

TÜGVA İstanbul Doğa Kampı’na katılan gençlerimiz; sosyal mesafe kurallarına 

uyarak yaptıkları spor etkinlikleriyle kendilerini daha zinde hissetti ve senenin 

yorgunluğunu üzerlerinden attılar. Tamamı deniz manzaralı amfi tiyatroda yapılan 

Sahne etkinlikleri ile alanlarında uzman konuşmacılarla yeni bilgiler edindiler. 

Kampa katılan gençlerimizin yaptığı sportif faaliyetlerden bazıları; mini golf, 

pentatlon, ip parkuru, canlı langırt, futbol, voleybol, mangala, mas güreşi, halat 

çekme, satranç ve daha birçok eğlenceli faaliyetler…



59 ilde yapılan eğitim ile 
7201 öğrenciye eğitim verildi.

Salgın sürecinde de 81 ildeki gençlerin dijital mecralarda eğitim ve gelişim 

faaliyetlerine devam eden vakfımız, ortaokul öğrencileri için her yıl 

düzenlediği yaz okulu programını, bu yıl salgın sebebiyle dijital ortama taşıdı.



 KURBAN
BAĞIŞLARINIZLA 

GENÇLERİN EĞİTİMİNE

Her geçen gün daha çok gence ulaşan TÜGVA, “Gönüller 

birleşsin, bağışlarınız bereketlensin” diyerek, Kurban 

bağışlarını öğrencilere ulaştırmak istiyor. 

Türkiye’nin her ilinde ortaokuldan çalışan gençliğe kadar 

binlerce gencin katıldığı programlar düzenleyen TÜGVA’da 

gençlerin çok yönlü bireyler hayata başlaması için eğitim, 

spor ve kültürel aktiviteler düzenlenmektedir. 

Yine vakıf tarafından Türkiye’de öğrenimini sürdüren ihtiyaç 

sahibi üniversite öğrencilerine burs ve üniversiteye giriş 

sınavında dereceye girenlere yurt bursu imkânı tanınmaktadır. 

Milli ve manevi değerlere sahip gençlerimizin eğitimine 

katkıda bulunmak isteyen hayırseverler kurban bağışlarını 

bagis.tugva.org adresine online olarak yapabilirler.

TÜGVA İLE
KURBAN BAĞIŞLARI

GENÇLERE ULAŞIYOR



SREBRENİTSA
SOYKIRIMI HAKKINDA

Bundan tam 25 yıl önce Srebretinsa’da İkinci Dünya Savaşı’ndan 

beri Avrupa’daki en büyük katliam yaşandı. Bu katliamın belgelenmiş 

trajik hikayesi BM başta olmak üzere AB ve NATO gibi pek çok 

uluslararası kurum için yüz karasıdır.

1991 – 1992 yıllarında Yugoslavya’nın dağılması üzerine Sırplar 

Müslüman Boşnakları katletmeye başladılar. Bunun üzerine BM bazı 

bölgeleri güvenli bölge ilan etti. Srebrenitsa’da güvenli bölgelerden 

biriydi. BM’ye güvenen mülteciler Srebrenitsa’ya akın etti. Öyle 

ki kentin nüfusu yirmi binlerden atmış binlere çıktı. Hollandalı 

askerlerden oluşan BM Barış Gücü Müslümanların silahlarını topladı. 

Sırplar Temmuz 1995’te Srebrenitsa’ya saldırdıklarında Müslümanlar 

silahlarını geri istedi. Müslümanları korumakla görevli olan BM Barış 

Gücü bu silahları bile vermeyerek Boşnakları göz göre göre Sırplara 

teslim etti. En az 8 372 Müslüman bu yüzden katledildi.

Barış gücü görevini yerine getirmediği için katliamın 

sorumlularından biri olan BM’nin adalet divanı 2007’de, 

Srebrenitsa’da yaşananların soykırım olduğunu ilan etti. Çeşitli 

yargılamalar ve cezalandırmalar yapıldı. Ama bunların hiçbiri insanlık 

vicdanında açılan yaraları sarmaya yetmedi.

Srebrenitsa yaşadığımız çağın egemen uluslararası güçlerinin iç yüzünü 

ortaya koymuştur. Bu güçler güvenilmezliklerini 1995’ten beri çok defalar 

daha ispat etmiştir.

Srebrenitsa unutulmasaydı, Srebrenitsa’dan gereken ders çıkarılsaydı, 

insanlığın ayaklar altına alınmasına Srebrenitsa’da dur denseydi hiç 

şüphesiz son 25 yıl çok daha farklı olurdu. Srebrenitsa’da yaşananların 

benzerleri dünyanın dört bir yanında, özellikle de Müslüman 

coğrafyalarda tekrar edemezdi. 

Srebrenitsa’nın anısı yaşatılmalıdır, Srebrenitsa her daim gündemde 

tutulmalıdır, Srebrenitsa yeni nesillere anlatılmalıdır ki yeni Srebrenitsa’lar 

yaşanmasın. Ne var ki insanlık bu konuda iyi bir sınav vermemektedir. 

İkinci Dünya Savaşı’ndan beri Avrupa’da gerçekleştirilen en büyük katliam 

yeterince işlenmemektedir. 

Srebrenitsa insanın kanını donduruyor. İnsan adeta taş kesiliyor. Sonra 

yıllar geçiyor ve sanki taşlaşmışız gibi kimse Srebrenitsa’dan bahsetmiyor. 

Taşların dili olsa ağıt yakacakları bir soykırım unutulup gidiyor. TÜGVA 

olarak bu vahamete dikkat çekmek için taşlar üzerinden Srebrenitsa’yı 

anacağımız bir basın açıklaması tertip ettik. Bu taşlarla Srebrenitsa 

konusundaki farkındalığı artırmayı amaçlıyoruz. Srebrenitsa Soykırımı için 

bizim üstümüze düşen görev taşların yapabileceğinden fazlası olmalıdır.   

 

Srebrenitsa şehitlerine Allah Teala’dan rahmet diliyoruz. Bütün müminleri 

her türlü zulme karşı tek yürek olmaya davet ediyoruz. Mazlum 

coğrafyaların bir an evvel huzura kavuşması için gece gündüz dua ve 

gayret etmeye devam edeceğimizi bu vesileyle bir kez daha ilan ediyoruz.



Türkiye Gençlik 
Vakfı Genel Başkanı

15 Temmuz demokrasi ve birlik 
günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Türk demokrasi tarihinde 15 Temmuz şanlı bir direnişin, 

kutlu bir zaferin sembolüdür. Türkiye bu noktaya çok uzun, 

çok yorucu, bedeli çok ağır bir mücadelenin sonunda 

geldi.

 

Türkiye’nin demokrasisine müdahale eden 60 ve 80 

darbeleri, 12 Mart muhtırası, 28 Şubat post-modern darbesi 

ve nihayetinde 27 Nisan e-muhtırası milletin iradesine 

ve istikbaline yapılmış hain ve münferit saldırılardır. 15 

Temmuzu bu saldırılardan ayıran en önemli farklardan 

biri de halkın iradesinin, darbe iradesini ezip geçmesiydi. 

Bu sefer halk oyuna izin vermemiş, ezilmemiş; Dünyaya 

gücünü göstermiş, şanlı mazisini şerefli istikbale taşıma 

iradesiyle girdiği ölüm-kalım savaşlarından alnının akıyla, 

bileğinin hakkıyla çıkabilmiştir. 15 Temmuz Milletin 

istiklalinin ve istikbalinin yine millet tarafından kadınıyla 

erkeğiyle, yaşlısıyla genciyle kahramanca destan yazdığı bir 

zafer olmuştur.

Gençlerimiz, 15 Temmuz gecesi terörist darbecilere karşı 

tarihi bir duruş sergilemiştir. Birileri bizim gençliğimizin 

taşıdığı değerden habersizdi. İşte 15 Temmuz bu 

kesimlere gençlerimizin nasıl bir cevhere sahip 

olduğunu göstermiştir. Allah’a hamdolsun. Darbeye 

teşebbüs eden örgütün yıllarca çalmak için çalıştığı 

gençlik bu sefer istediklerini vermemiş, hain emellerini 

gerçekleştiremeden geri püskürtmüştür. Gözünü 

kırpmadan şehadet şerbetini içecek iman kuvvetine 

sahip nice gençlerimiz olduğunu bizzat gördüler. Bu 

gençler bir kez daha Çanakkale de 13-15 yaşlarında şehit 

olan atalarının ruhunun vücut bulmuş halleri ile o gece 

dimdik ayaktaydı. Kimi şehitlik makamıyla müşerref oldu, 

kimi gazilik unvanıyla muza�er oldu.

Çok şükür ki… 
Bu millet burada ve yine 
demokrasi nöbetinde. 
Bugün de burada olacak, 
yarın da. 
15 Temmuz ruhuyla, 
Çanakkale ruhuyla 
istiklaline, istikrarına, 
istikbaline sahip çıkacak…



45 üniversiteli genç, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı, Türkiye Gençlik 
Vakfı (TÜGVA) ve Sinefesto iş 
birliğiyle gerçekleştirilen

eğitim almaya hak kazandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) 

ve Sinefesto iş birliğiyle gerçekleştirilen Gençlik Sinema 

Okulu’nda eğitim alacak gençler belirlendi. Yeni tip 

koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında öncelikle 

dijital ortamda başlayan projenin ön eleme ve online 

mülakatı sonucunda, 45 üniversiteli genç eğitim almaya 

hak kazandı. İstanbul’da okuyan üniversiteli gençlere 

yönelik projenin, sinema alanında öğrenilen teorik bilgilerin 

sahada pratik karşılığının görüleceği bir eğitim olması 

hedefleniyor. Proje, sektörü yakından tanımak, sektöre 

dahil olmak ve sektörde kendi yerini doğru tanımlamak 

isteyen gençlere ideal bir rehber olmayı da amaçlıyor. 

TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu, yaptığı açıklamada, 

gençlerin yeni bilgi, beceri ve tutumlar geliştirmesine 

olanak tanıyan öğrenme fırsatları sağlayacak, aklıselim bir 

gençlik arzusuyla çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

“Yani ilimde, sanatta, 

fende, teknikte, 

tefekkürle en ileride ‘Ben 

buradayım.’ diyecek bir 

gençlikten bahsediyoruz. 

Bu yüzden vakfımızda 

gençleri sadece bir alanda 

değil, yeteneklerine göre 

her alanda kendilerini 

keşfederken bulabilirsiniz. 

Bizler proje ve 

faaliyetlerimizle gençleri 

kendi başarı hikayelerini 

yazmaya teşvik ediyor 

ve daha iyi bir geleceğe 

sahip olmaları için 

destekliyoruz.”

Şu ana kadar spordan sanata, kültürden teknolojiye her 

alanda hem ülkemizde hem de dünyada başarılarıyla bizleri 

temsil eden kardeşlerimiz var. Bu başarılar bizlerin gayretini 

ve şevkini arttırıyor. Her alanda gençlerimize fayda sağlamaya 

çalışıyor, değişen ve dönüşen dünyada dinamikleri bizler 

yönlendirmek istiyoruz. Bu değişimin ve dönüşümün bir 

parçası olarak, biz, insanları anladığımızda sanatın doğru bir 

şekilde etki bırakacağına inanıyoruz. Bu yüzden bu alanın 

gerçekten hakkını verecek, belli bir sorumluluk dairesinde 

yaklaşarak sanat icra edecek, iyilik odaklı ve toplum yararına 

etki uyandırma hayalleri taşıyan, ilkelerimiz çizgisinde bu 

sanatın içinde var olmayı kendine misyon edinmiş gençlerle 

birlikte yola çıkmak istiyoruz.” 

Toplam 120 saat sinema eğitimi 
verilecek
Gençlik Sinema Okulu, daha önce Türkiye’nin birçok farklı 

ilinde sinema akademileri düzenleyen Sinefesto iş birliğinde 

gerçekleştirilecek. Akademi, alanında uzman kişilerin 

vereceği yönetmenlik, senaryo, görüntü yönetmenliği ve 

kurgu derslerinin yanı sıra film okumaları ve ustalık sınıflarıyla 

gençlere sinemayı ustalarından öğrenme fırsatı sunacak. Üçer 

aylık iki dönemden oluşan eğitimin ilk üç ayında temel sinema 

eğitimi verilirken, ikinci üç aylık periyotta ise öğrencilerin 

seçeceği veya eğitmenlerin yönlendireceği uzmanlık alanına 

göre özel eğitimlere geçilecek. Pandeminin sona ereceği 

tarihe kadar çevrim içi olarak planlanan eğitim, salgın sonrası 

normal hayata dönüş gerçekleştiğinde fiziki ortama taşınacak. 

Toplam 120 saat olarak planlanan sinema okulu, haftanın 2 

günü, günde 6 saat devam edecek. Eğitim kapsamındaki film 

okumaları ve ustalık sınıfları, haftalık 12 saat temel eğitimin 

dışında yapılacak. Öğrenciler, eğitim süresince, toplam 7 

kısa film veya belgesel çekmiş olacak. Sinema okulu eğitimi, 

çekilen filmlerin gösterileceği bir gala gecesiyle sona erecek.


