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Anamı sorarsan Büyük Doğu’dur
Batı ki sırtımda paslı bıçaktır

Yiğitler yol alsa destana doğru
Şehitler gözümde aynen bayraktır

Gel kurut bu çağın kargaşasını
Seninle beklenen şimdi şafaktır

“

“
Mehmet Akif İnan



İlk Günkü Heyecanımızla

Buluştuk
Ayasofya Camii’nde

Üstad Necip Fazıl’ın “Gençler! 
Bugün mü, yarın mı, bilemem; 
fakat Ayasofya açılacak!” 
müjdesinin gerçekleştiği günlere 
şahit olan gençlerimizle, Ayasofya 
Camii’nde buluşmalarımıza devam 
ettik.

Ayasofya…
Zincirlerinin 

kırılmasının ve özüne 
geri dönmesinin 

hasretiyle adına şiirler, 
hitabeler yazılan 

Ayasofya…



Yine Üstad’ın deyimiyle, ‘Manayı hissetmek’ 
adına 15.sini düzenlediğimiz Sabah Namazı 
buluşmalarında, ilk günkü heyecanımızla, 
Ayasofya Camii’ndeydik.

Gençlerimizle birlikte saf tutmanın ve Fatih 
Sultan Mehmet Han’ın emanetine sahip 
çıkmanın verdiği gururu yaşamaya devam 
edeceğiz. İnanıyoruz ki, Sn. Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’ın “Ayasofya’nın dirilişi: 
Mescid-i Aksa’nın özgürlüğüne kavuşmasının 
habercisidir.” sözünü, ne kadar büyük bir 
ferasetle söylediğini de göreceğiz. Ve Mescid-i 
Aksa’nın özgürlüğüne kavuşmuş avlusunda, 
gençliğimizle birlikte omuz omuza 
yürüyeceğiz.

Ayasofya Camii’ndeydik
Sabah Namazı için 



Recep Tayyip Erdoğan

Ayasofya’nın dİrİlİşİ: Mescİd-İ Aksa’nın
özgürlüğüne kavuşmasının habercİsİdİr.“

“



Ümmetin Davasına
SAHİP ÇIKAN BİR GENÇLİK

"(İbâdet için) sadece 

şu üç mescide 

yolculuk yapılır: 

Mescid-i Harâm, 

Mescid-i Nebî ve 

Mescid-i Aksâ..." 

Dünyanın en köklü tarihine sahip 
olan Kudüs şehri için Ebû Hüreyre 
(ra), Peygamber (sav)'in şöyle 
buyurduğunu haber vermiştir: 
"(İbâdet için) sadece şu üç mescide 
yolculuk yapılır: Mescid-i Harâm, 
Mescid-i Nebî ve Mescid-i Aksâ..." 
Kudüs, Peygamber efendimiz 
(sav)’in hadis-i şerifinde buyurduğu 
üzere İslam’ın kutsal saydığı 
şehirlerin üçüncüsü olmakla 
birlikte; ümmetin göz bebeği, 
Müslümanların ilk kıblesi ve 
Filistin’in başkentidir.
       



“Filistin’i Anlamak” İçin
 Çevrİm İçİ Olduk

Kudüs, İsra suresinde “Çevresini mübarek 
kıldığımız” övgüsüyle ifade edilen Mescid-i 
Aksa’yı içerisine alan, onlarca peygambere ev 
sahipliği yapmış, Miraç mucizesine tanıklık etmiş 
kutlu bir şehirdir.
Hz. Ömer’in (ra), Selahattini Eyyübi’nin, Yavuz 
Sultan Selim’in ve “Bir karışını dahi satmam” diyen 
Abdulhamid Han’ın bu ümmete emanetidir.
TÜGVA olarak  “özgürlüğü” ümmetin ortak davası 
olan Kudüs’ün bilincini taşıyan bir gençlik için, 
çalışmalarımıza devam ettik.

“Kudüs ve Mescid-i Aksa tamamen özgür oluncaya 
kadar mücadelemiz ve mücahedemiz devam 
edecektir” dediğimiz; “Filistin’i Anlamak” 
programında, Kudüs ve Mescid-i Aksa Murabıtı 
Musa Hicazi Bey, bizlerle birlikteydi.

“Kudüs ve Mescid-i 

Aksa tamamen 

özgür oluncaya 

kadar mücadelemiz 

ve mücahedemiz 

devam edecektir”



Mescid-i Aksa İmam Hatibi ve Kudüs Yüksek İslam Heyeti 
Balkanı Şeyh İkrime Sabri’yi, Türkiye Gençlik STK’ları 
Platformu’nun ‘’Ufuk Turu’’ programı kapsamında vakfımızda 
misafir ettik.

Filistin’den Misafirimiz Vardı



Hatay'ın İskenderun, Arsuz, Belen ve 
Samandağ ilçelerindeki orman 
yangınlarında zarar gören alanlara, “11 
Kasım Milli Ağaçlandırma Gününde” 
Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından 
fidan dikilmesi için çağrıda 
bulunulmuştu.
Türkiye Gençlik Vakfı, bu çağrıya da 
kayıtsız kalmadı.

TÜGVA olarak gençlerimizle birlikte, 
bugünün fidanları yarınlara nefes olsun 
dedik ve toprağa dokunduk. Hayat için 
yapılan çağrıya ek olarak, 81 ilimizdeki 
temsilciliklerimiz ile koordine olduk ve 
ülkemizin her ilinde ağaçlandırma 
çalışması başlattık.

Ellerimiz 
Hatay’da 
Toprakla 
Buluştu. 

20.000 
Fidan Dikildi

GELECEĞE BİR NEFES DEGençlerden



TÜGVA ailesi olarak Hatay’da 20.000 fidanı 
toprakla buluşturduk. Tarım ve Orman 
Bakanlığımız ile Orman Genel 
Müdürlüğümüzün takdim ettiği sertifikayı, 
gençliğimiz adına büyük bir mutlulukla 
aldık.



YARALARIMIZI
BİRLİKTE SARDIK
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 
meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki 
depremin ardından, depremden 
etkilenen vatandaşlarımızın yanında 
olmak için sahadaydık. Depremin ilk 
gününden itibaren, deprem 
bölgesindeki arama kurtarma 
ekiplerine yardımcı olan İzmir 
ekibimiz ile çadır kentteki genç 
kardeşlerimizi ziyaret ettik.

Covid-19 nedeniyle 
boş olan, İzmir'deki 
TÜGVA yurtlarımızı 

depremzedelerin 
kullanımına açarak 
yaralarımızı birlikte 

sardık.



Tarih boyunca, Osmanlı 
Devleti’nden bu yana, Hocalı 
katliamından, Karabağ’ın 
işgaline kadar Türkiye daima 
Azerbaycan’ın yanında yer 
alarak tavrını tüm dünyaya net 
bir şekilde göstermiştir.

Bizler de Türkiye’nin gençleri, 
ecdadımızın torunları olarak 
Karabağ’ın işgalden 
kurtarılması sürecinde, 
gardaşlarımıza desteğimizi bir 
kez daha ifade etmek adına, 
Azerbaycan’a ziyarette 
bulunduk.

GARDAŞLARIMIZIN
YANINDA OLDUK



Büyük bir muhabbetle karşılandığımız Gence ve Berde şehirlerinde, 
şehitlerimizi yad ettik.
Azerbaycan Gençlik Fondu ile iki kardeş ülkenin gençliği için 
yapabileceklerimiz hakkında istişarelerde bulunduk.



Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un, 2020 Aralık ayında Bakanlar 
Kuruluna sunacağı “ayrılıkçılıkla mücadele” yasa tasarısıyla, 
Fransa’da “aydınlanmış bir İslam’ın oluşturulacağını” açıklamıştı.
Fransa’nın bu tutumunun eşitlik, özgürlük ve insan haklarına 
aykırı olduğunu; azınlıkları ülkeye entegre etmek yerine; 
“Aydınlanmış İslam”,“Avrupa İslamı” ve “Fransa İslamı” gibi 
kavramlarla asimile etmeye çalışmasının insani, hukuki ve ahlaki 
bir yaklaşım olmadığını dile getirdik.
TÜGVA ailesi olarak Fransız hükümetinin ırkçı ve İslam karşıtı 
bu yasa tasarısını, şiddetle kınadık.

FRANSA’NIN
SAYGISIZ TUTUMLARINA

SESSİZ KALMADIK



Fransa’daki Türk ve Müslüman kuruluşlar ile çevrim içi bir programda buluşarak, ülkedeki olay ve gelişmeleri birinci ağızdan 
dinledik. Fransa’nın insan haklarına aykırı tutumlarına karşı, mesafe gözetmeksizin yanlarında olduk.
Türkiye’nin gençliği olarak, Fransa’nın ırkçı ve saygısız duruşuna tepkimizi bir kez daha dile getirdik.



Gençlerin enerji, heyecan ve dinamizmini 
en doğru şekilde, en doğru yola entegre 
etmeye devam ediyoruz.
Ortaokul, lise ve üniversiteli gençlerimiz için 
birbirinden farklı alanlarda düzenlediğimiz 
yarışmalara gösterilen yoğun ilgi ile 
TÜGVA’da, maraton hız kesmeden devam 
ediyor. Yarışma heyecanı yeni başlayan 
gençlerimizin yanı sıra yarışmada sona 
yaklaşan ve tamamlayan gençlerimizin 
heyecanlarını, TÜGVA olarak paylaştık. 

Çizimlerle 40 Hadis

Kitap Kurtları Yarışı

Öncü Şahsiyetler Bilgi Yarışması

TÜGVA’DA GENÇLER
YARIŞMALARA DOYMUYOR!



Ayşe Hümeyra Ökten, 
Zeynep Gazali, Nuri 
Pakdil, Şehid Ömer 
Halisdemir ve 
Malcom X gibi 
kıymetli isimlerin yer 
aldığı Öncü 
Şahsiyetler bilgi 
yarışmasını gençlerin 
yoğun ilgisi ile 
gerçekleştirdik.

“Öncü Şahs�yetler B�lg� Yarışmasına”
Gençler�n İlg�s� Yoğundu



Ortaokullu gençlerimiz Peygamber Efendimiz 
(sav)’in hadislerini resmetmek için ‘’Çizimlerle 40 
Hadis’’ yarışmasında buluştu. Gençlerimizin hayal 
dünyasını ve hünerlerini görmek için 
sabırsızlanıyoruz!

Kaybedenin Olmayacağı Bir Yarışma:
Çizimlerle 40 Hadis



Kitap Kurtları Yarışı
Tamamladı
Kitap Kurdu yarışmamız için ortaokullu 
gençlerimiz; kitaplarını okudu 
çalışmalarını tamamladı. Kitap kurtları 
heyecanla bekledikleri sınava, online 
katıldı.



Pandemi döneminde, fiziken bir araya 
gelemedik ama gençlerimizle olan bağımızı ve 
diyaloğumuzu hiç koparmadık. TÜGVA’ya sığan 
gençlerimizle, devam eden projelerimizin yanı 
sıra yeni projelere imza attık.

TÜGVA tarafından ilki gerçekleştirilen Dijital Tahlil projesiyle; 
Türkiye genelindeki lise ve üniversiteli gençler kitap tahlillerine 
mesafelere rağmen devam etti. Online tahlil ve mütalaalar 
yaparak, okudukları kitaplardaki meseleleri tartışabilecekleri ve o 
alanda kendilerini yetiştirebilecekleri, gruplar halinde sistematik 
kitap tahlili yapabilecekleri, birbirinden farklı ilmî ve fikrî alanda 
kendilerini geliştirebilecekleri bir ortam sağlamak adına, “TÜGVA 
Dijital Tahlil Açılış Programını” gerçekleştirdik.
Okunan kitapların tahlilinin, konu hakkındaki uzmanların 
katılımıyla gerçekleştirildiği programımızda, Aralık ayında,
Prof. Dr. Necdet Tosun Hocamızı ağırladık.

GENÇLER İÇİN TÜGVA‘DA Dijital Tahlil
Açılış Programını  Gerçekleştirdik

1
Diplomasi Okulu Açılış Programı

Dijital Tahlil Açılış Programı

2
14 İlimizde Daha TÜGVA İcathaneleri3
5. Genç Türkiye Kongresi Ödül Töreni4
İhtisas Akademi5
Proje Yazma Uzmanı Programı6

DURMAK YOK



İcathanelerin ışıkları yandı, heyecanlı bekleyiş son buldu. 
TÜGVA İcathanelerinin açılış programı için hep birlikte çevrim 
içi olduk! Deneyler, araştırmalar, projeler, kitaplar derken çok 
güzel işler için 14 farklı şehirde, yeni TÜGVA İcathanelerimiz 
gençlerimizin hizmetine sunuldu! 

Kahramanmaraş temsilciliğimiz önderliğinde 
gerçekleştirilen, Diplomasi Okulu Açılış Programında 
hep birlikte çevrim içi olduk. TÜGVA olarak geleceğin 
diplomatlarını yetiştirmekten gurur duyuyoruz.

Diplomasi Okulunun
Açılış Programında
Hep Bİrlİkte Çevrİm İçİ Olduk

14 İlimizde Daha
TÜGVA İcathaneleri

Işıklarını Yaktı



Ödül Gecesine Katıldık
5. Genç Türkiye Kongresi'nde, “Sosyal Medya” 
konusunda Türkiye finalistliğini yakalayan Ali Güven 
Gencer’e ödülünü teslim ettik.

Birbirinden kıymetli isimlerin ağırlandığı İhtisas Akademisi 
aralık ayında, TRT Genel Müdür Yrd. Serdar Karagöz’ün 
katılımlarıyla gerçekleşti.
Online gerçekleşen programımızda gençler, ‘’Uluslararası 
Medya ve Siyaset İlişkisi” konusunda pek çok şey öğrendi.

İht�sas Akadem�
Tüm Hızıyla Devam Ediyor



Mardin Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen 
“Proje Yazma Uzmanı” programımızın üçüncü aşamasında, 
Gençlik ve Spor Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve büyükelçilik 
proje eğitimlerimizi tamamladık.

Proje Yazma Uzmanı Programını Tamamladık



Gençlik Sinema Okulu ile üniversiteli 
gençlerimizin, teorik bilgilerinin sahadaki 
pratik karşılıklarını görebilecekleri hızlı bir 
formasyon uyguladık. Böylece teorik 
bilgilerini pratiğe doğru yansıtabilecek 
donanıma sahip genç bir kuşak 
oluşturmuş olduk. Sektöre dahil olmak, 
yakından tanımak ve sektörde kendi yerini 
doğru tanımlamak isteyen gençlere, ideal 
bir rehber olmayı hedefleyen Gençlik 
Sinema Okulumuz, amacına ulaştı.

Yönetmenlik, görüntü yönetmenliği, 
senaryo, kurgu, film okumaları ve ustalık 
sınıfları eğitimlerinin tamamlanmasının 
ardından; TBMM Kültür Sanat ve Yayın 
Kurulu üyesi, Nevşehir milletvekilimiz 
Sn. Mustafa Açıkgöz’ün katılımlarıyla, 
Gençlik Sinema Okulu Gala Programını 
gerçekleştirdik.

SİNEMAYA GÖNÜL VEREN GENÇLER
TÜGVA’DA BULUŞTU

TBMM Kültür Sanat 
ve Yayın Kurulu 
üyesi, Nevşehir 

milletvekilimiz Sn. 
Mustafa Açıkgöz de 

katıldı.



Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v)’in “Kim 
benim hadislerimden kırk tanesini öğrenip başkasına da 
öğretirse Allah, onu kıyamet gününde âlimlerle 
diriltsin.” hadis-i şerifinden yola çıkan TÜGVA, 
ortaokullu gençlerimizi “Çizimlerle 40 Hadis” resim 
yarışmasında buluşturuyor.
Düzenlenen yarışmada gençlerin, belirlenmiş kırk hadis 
arasından seçtiği bir hadisi, hayal dünyası ve resim 
yeteneğiyle nasıl yorumlayacağına şahit olacağız.

TÜGVA’DAN HEYECANLANDIRAN PROJE DUYURULARI

Yarışmamızın 
son başvuru 

tarihi

14 Şubat 2021

1 Ortaokullu Gençlerimiz Çizimlerle
40 Hadis Resim Yarışmasında Buluşacak



TÜGVA ve Azerbaycan Gençlik Fondu bir ilki 
gerçekleştirerek "Azerbaycan Karabağ Zaferi" 
konulu resim yarışması düzenliyor!
Ermenistan işgali altında olan Karabağ, 
Azerbaycan ordusunun harekete geçmesiyle 
büyük bir zaferle yeniden özgürlüğüne 
kavuştu. “İki devlet, tek millet” anlayışıyla 
organize ettiğimiz projemizde, liseli 
gençlerimizin gözünden, Karabağ zaferini 
görmeyi ve bu vesileyle kardeşlik 
duygularımızı pekiştirmeyi hedefledik. Proje 
sonunda ise dereceye giren ilk üç gencimiz, 
Azerbaycan gezisine gitmeye hak kazanacak.

2
Liseli Gençlerimiz

Karabağ Zaferini Resmedecek

Yarışmamızın 
son başvuru 

tarihi

24 Ocak 2021



3
Kuzey Makedonya

Genç Diplomat Akademisi

Genç Diplomat Akademisi Projesi ile 
üniversitede lisans/lisansüstü eğitim gören 
veya mezun olmuş; siyaset, politika ve 
diplomasiye yakından ilgili, bu alanlarda 
ihtisas yapmayı ve gelecekte bu alanda iş 
sahibi olmayı hedefleyen gençlere yönelik 
seminer, çalıştay ve dersler düzenlemekte 
olan TÜGVA, bir ilke daha imza atıyor.
TGK ve TÜGVA işbirliği ile gerçekleştirilecek 
olan projemizde; Genç Diplomasi 
Akademisi, Kuzey Makedonya’daki genç 
diplomat adaylarını bekliyor.
06-13 Mart 2021 tarihinde gerçekleşecek 
Kuzey Makedonya Genç Diplomasi 
Akademisi için heyecan dorukta.

TÜGVA Kuzey Makedonya’da
bir ilki gerçekleştiriyor

Genç Diplomat Akademisi’ni Kuzey 
Makedonya’da başlatıyoruz.
TÜGVA ve Türk Gençlik Kulübü ortaklığıyla 
gerçekleştirilecek programda, Makedonyalı 
gençler sertifikanın yanı sıra Türkiye’de staj 
imkânı da kazanacak.

06-13 Mart
2021



TOPLANTILARIMIZI

GERÇEKLEŞTİRDİK

TÜGVA olarak 81 il ve birçok ilçemizdeki 
yöneticilerimizle olan toplantılarımızı, çevrim içi 
olarak gerçekleştirmeye devam ettik. Tokat il ve 
ilçe yönetimlerimizle gerçekleştirdiğimiz 
toplantıda, yaptığımız gençlik çalışmalarını 
değerlendirdik.

ÇEVRİM İÇİ OLARAK

İl ve İlçe Yönetİmlerİmİzle
Toplantılarımıza Devam Ettİk



Eğitime destek platformu toplantımızı, 
Bitlis ilimizin kurum müdürleri ve STK 
başkanlarının katılımı ile geçekleştirdik.

Bİtlİs Eğİtİme Destek
Platformu Toplantısına
Katıldık

“Konya Eğitime Destek Platformu 
Toplantısında” ilimizin STK temsilcileri ile 
bir araya gelerek, birlikte yapacağımız 
çalışmalar hakkında önemli istişarelerde 
bulunduk. 

Konya Eğİtİme Destek
Platformu
Toplantısındaydık



“TÜGVA 51. İl Temsilcileri Toplantısı” için çevrim 
içi olduk. 81 ilde yaptığımız çalışmaları 
değerlendirirken, yarınları planladık. Gençlerin 
hayalleri için çalışmaktan vazgeçmeyeceğiz! 

51. İl Temsİlcİlerİ
Toplantısını
Gerçekleştİrdİk

52. İl Temsİlcİlerİ
Toplantısını
Gerçekleştİrdİk
Türkiye’nin 81 ilindeki kıymetli 

kardeşlerimizle 52. İl Temsilcileri Toplantısı 

için çevrim içi buluştuk; dijitale taşıdığımız 

proje ve faaliyetlerimizi değerlendirdiğimiz 

toplantımıza, bir önceki dönem 

başkanımız olan İsmail Emanet’in 

katılımından mutluluk duyduk.

“Edİrne'den Kars'a,
Sİnop'tan Hatay'a 
Gençlİğİmİz İçİn 

Omuz Omuza 
Yürüyoruz”



Türkiye Gençlik Vakfı olarak, gençlerimizin insanlık adına atılan her adımda “Ben varım!” 
diyerek öncü olmasını hedefliyoruz. Bu hedefimizi gerçekleştirmek için örnek teşkil 
etmeye ve yardım kampanyalarına destek vermeye devam ediyoruz.

Yetimlerin topluma yani bizlere emanet 
olduğunun bilinciyle, 8.'si düzenlenen 
"Yetim Dayanışması Gecesinde” TÜGVA 
olarak yerimizi aldık.

“Yetimin gecesi uzamasın” dedik. Yaptığımız 
duyuru ve bağışlarla kampanyaya destek 
verdik.

TÜGVA
İNSANLIK ADINA ATILAN HER ADIMA

DESTEK VERMEYE DEVAM EDİYOR

8.si Düzenlenen

Yetim
Gecesi’nde

Yerimizi
Aldık.



TÜGVA olarak Kızılay’ın kan ve 
İmmun Plazma bağışı için 
yaptığı çağrıya kulak verdik.
Başkanımız Enes Eminoğlu da 
Çapa Kızılay Kan merkezinde 
plazma bağışında bulunarak 
Kızılay’ın çağrısını yineledi. 

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü 
vesilesiyle İHH İnsani Yardım Vakfı 
tarafından, "Rotamız İyilik Yükümüz 
İnsanlık" diyerek başlatılan kampanya için 
tırlarımız yola çıktı. 
İnsanlık adına atılan bu adımda da 
TÜGVA olarak yerimizi aldık.

Kızılay’ın
Çağrısına

Kulak Verdik:
Plazma ve

Kan Bağışında
Bulunduk

“Rotamız 
İyilik

Yükümüz
İnsanlık’’
diyerek

yola çıktık.



TÜGVA’da gençler, farklı notalarla aynı paydada buluşuyor.

Notaları, yozlaşmanın çıkmaz sokaklarında değil, fıtratın tertemiz 
yolunda işleyerek, derdi olanların yanında, hakkın emrine amade kılmak 
için bir araya gelenlerin adresi TÜGVA Müzik Okulu!
Ve bu okulun göz bebeği Grup Aksiyon…

2018 yılında, TÜGVA Genel Merkez bünyesinde kurulan Grup Aksiyon’u, 
7 soruda daha yakından tanıdık.

Grup Aksiyon’un solisti Hayrettin Akkuş ile ezgi ve türkülerin eşliğinde 
gerçekleştirdiğimiz röportajımız, TÜGVA Youtube kanalında 
yayınlanarak gençlerle buluştu!

7 SORUDA
GRUP AKSİYON’U TANIDIK

Grup Aksiyon
2018’de TÜGVA
Genel Merkez
bünyesinde

kuruldu.



Sahip olduğu medeniyetin ve tarihin bilincinde; kendisini 
ülkemizde ve uluslararası arenada temsil ederek, başarılara 
imza atacak bir gençlik için çalışmalarımıza devam ettik.

Türkiye Gençlik Vakfı, 2020 yılının son aylarında da hayata 
geçirdiği proje ve faaliyetleriyle gerek yerel gerek ulusal 
basının dikkatini çekti.

Başkanımız Enes Eminoğlu Semerkand Radyo’ya konuk 
olarak, gençliğimiz hakkında konuştu.

MEDYADA TÜGVA

Semerkand Radyo’ya
Konuk Olduk

Dijital Tahlil programını anlatmak için TV24 ve A Haber 
kanallarına konuk olduk.

Televizyonlarda
Dijital Tahlili Anlattık



Başkanımız Enes Eminoğlu, TVNET’te Sosyal Mesaj Programına 
konuk olarak, gençlik faaliyetlerimizi anlattı. Canlı yayında; 
Ayasofya-i Kebir Camii, İcathaneler, Dijital Tahlil ve Karabağ Resim 
Yarışması hakkında detaylı bilgi paylaşımı yaptı.

TVNET'te Sosyal Mesaj Programına
Konuk Olduk

Başkanımız Enes Eminoğlu, Diyanet TV’de “İyilik 
Vakti” programına konuk olarak, TÜGVA’da 
gerçekleştirilen iyilik faaliyetlerini anlattı.

Diyanet TV’de “İyilik Vakti”
Programına Konuk Olduk



Gençler;
7’den 70’e herkesin çok ama çok sevdiği Barış Manço
Teknolojide “İnsansız Hava Araçlarına” dair detaylar ve öne çıkanlar 
Sadri Alışık ve Kerem Alışık’ın gerçeküstü Özçekim Kahvesi sohbeti
Vizesiz gidebileceğimiz, birbirinden değerli komşu ülkelerimiz
Fransız sömürgesinden başını kaldırmaya çalışan Cezayir 
Hem eğlendiren hem de zeka geliştiren mobil oyunlar
İlham verici, en iyi spor filmleri
Genç ve yetenekli bir Türk kaleci, Uğurcan Çakır ile Özçekim’in yeni sayısında buluştu.

ÖZÇEKİM
20. SAYISIYLA

GENÇLERLE BULUŞTU

Sanattan spora, edebiyattan 
röportaja birbirinden özgün 
içerikleriyle Özçekim, dijital ve 
ücretsiz olarak gençlerimize 
ulaşmaya devam ediyor.
Usta oyuncu Sadri Alışık’ı 
kapağına taşıyan Özçekim’in 20. 
Sayısı, değişimi özünde bulan 
gençlerin yanı başındaydı.


