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Diriliş, ruhun açtığı bu 
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bu savaştan sürekli olarak 
başarılı çıkmak demektir.
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O R T A K A F A

TEMELLERI ASIRLAR ÖNCESINE DAYANAN KÖKLÜ 
MEDENIYETIMIZIN AHLAKI, INSANI VE KÜLTÜREL 
DEĞERLERINI GENÇ NESILLERE AKTARMAK IÇIN, 
TÜGVA OLARAK ORTAKAFA KARAKTERIMIZI 
ORTAOKULLU GENÇLERIMIZLE TANIŞTIRDIK.

MEDENİYET 
YOLUNDA

Onların sosyal ve kültürel 

gelişimlerini desteklemek, 

geçmişini tanıyarak 

geleceğini planlayabilen 

bilinçli bireyler olmaları için 

OrtaKafa Medeniyet Yolunda 

projemizi hayata geçirdik. 

 

Medeniyetimizin tarihini, 

tarih içerisinde yaşamış 

önemli şahsiyetleri tanıtmak 

ve memleketimizin doğal 

güzelliklerine, kültürel 

çeşitliliğine dikkat çekmek 

için OrtaKafa ilk adımını 

İstanbul’a attı. Bu adımında 

bir ilki gerçekleştiren 

OrtaKafa, Ahmet Yenilmez’i 

Ayasofya Camii’nde 

konuk etti ve canlı olarak 

yayınlanan programda 

ortaokullu gençlerimizle 

buluştu. 

 

“OrtaKafa Medeniyet 

Yolunda” İstanbul’un 

ardından; Manisa, 

Kahramanmaraş, Amasya, 

Sivas ve Diyarbakır’a giderek 

gençlerimizle birlikte bilgi 

ve keyif dolu yolculuğuna 

devam etti.

 

OrtaKafa’nın seyahatleri 

devam ediyor.



YOZGAT GENÇLİK 
BULUŞMASI
Gençlerimizle fiziken bir araya gelmemizin 

mümkün olmadığı bu günlerde teknolojinin 

nimetlerinden faydalanıyoruz ve dijital ortamda 

buluşmalarımıza devam ediyoruz. 

 

Yozgat temsilciliğimizin düzenlemiş olduğu 

“Gençlik Buluşması” programımızda 

Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat OKTAY’ı 

ağırlayarak gençlerimizle birlikte çevrim içi olduk. 

Dünya üzerinde iyiye ve güzele dair ne varsa 

savunan, her daim hakkın ve adaletin yanında 

yer alan, milli ve manevi değerlerini yaşatan 

bir nesil yetiştirme amacıyla çıktığımız bu 

yolda, ülkemizin yarınları olan gençlerimiz için 

çalışmaya devam ediyoruz!



KAHRAMANMARAŞ 
DİPLOMASİ OKULU
Türkiye Gençlik Vakfı Kahramanmaraş temsilciliğimizin 

düzenlediği Diplomasi Okulu programımız için 

gençlerimizle birlikte çevrim içi olduk. 

 

Milletimizin geleceği, en büyük imkân ve zenginliği 

olan gençlerimizin her alanda bilgi sahibi ve donanımlı 

bireyler olarak yetişmesi, sahip olduğu milli ve manevi 

değerleri yaşatarak, ülkemizi en güzel şekilde temsil 

etmesi için yürüttüğümüz çalışmalarımıza devam ettik. 

Dürüst, feraset sahibi ve adaletsizliğe nerede olursa 

olsun boyun eğmeyen devlet adamları yetiştirme 

gayretiyle yürüttüğümüz faaliyetlerde büyük bir misyon 

ve sorumluluk üstlendik. 

 

Bu noktada gençlerimizin “Diplomasi Okulu” projemiz 

ile en güncel konuları, alanında uzman akademisyen, 

yazar, siyasetçi ve bürokratlarımızdan istifade ederek 

öğrenmesine imkan sunduk. 

Cumhurbaşkanlığı Sözcümüz ve Büyükelçimiz 

İbrahim Kalın ile gençlerimiz “Türk Dış Politikası 

İlkeleri ve Öncelikleri” konusunda gerçekleştirdiğimiz, 

Kahramanmaraş Diplomasi Okulu programında bir 

araya geldi.



HEYECANLI BEKLEYİŞ SONA ERDİ
AYASOFYA’NIN ASLINA DÖNÜŞÜNÜN VE YENİDEN CAMİİ OLUŞUNUN 

ARDINDAN, TÜGVA KÜLTÜR SANAT KOORDİNATÖRLÜĞÜNÜN DÜZENLEDİĞİ 

RESİM YARIŞMASINA GENÇLERİMİZİN İLGİSİ OLDUKÇA YOĞUNDU. YARIŞMADA 

ORTAOKULLU VE LİSELİ GENÇLERİMİZDEN “BENİM AYASOFYAM” SLOGANI 

İLE HAYAL DÜNYALARINI KÂĞIDA AKTARMALARI İSTENMİŞTİ. GENÇLERİMİZ 

RESİMLERİNİ YAPTI, HEYECANLI BEKLEYİŞ SONA ERDİ: “AYASOFYA RESİM 

YARIŞMASININ” SONUÇLARI AÇIKLANDI!

AYASOFYA RESİM YARIŞMASININ 
SONUÇLARI AÇIKLANDI:

Dereceye giren 3 ortaokullu arkadaşımız ve eserleri:

Dereceye giren 3 liseli arkadaşımız ve eserleri:

1 Zeynep Güden - Malatya 2 Simay Özen - İzmir

1 Nefise Selen Derya - Ankara

3 Merve Şen - Nevşehir

2 Gülnihal Saraç - Konya 3 Alime Melike Koyuncu - Çankırı



1988 yılından beri çözümsüz bir şekilde günümüze kadar gelen ve 

donmuş bir çatışma olarak nitelendirilen Dağlık Karabağ meselesi, 32 yıl 

sonra Azerbaycan ordusunun başarılı operasyonuyla kısa bir süre içinde 

Azerbaycan lehine çözüme kavuşturuldu.

Bu zaferin ardından TÜGVA bir ilke daha imza attı; iki devlet bir milletin 

gençlerini aynı yarışmada buluşturdu. 

Karabağ Zaferini liseli gençlerin gözünden ve hayal güçlerini yansıttıkları 

resimlerden görmek için düzenlediğimiz “Karabağ Zaferi Resim 

Yarışmasına” gençlerimiz ilgisi oldukça yoğundu. Azerbaycan Gençler 

Fondu ve TÜGVA ortaklığında gerçekleştirilen projede dereceye giren ilk 

3 gencimize ödül olarak Azerbaycan gezisi verildi.

KARABAĞ ZAFERİ 
RESİM YARIŞMASININ 
SONUÇLARI AÇIKLANDI
 
AZERBAYCAN GEZİSİNE 
GİDECEK GENÇLERİMİZ 
BELLİ OLDU 1-Merve Dilek ŞAHİNER/Niğde

Yarışma sonucunda:

2-Qamar BALDIR/Osmaniye 3-Ayşenur İNİK/Siirt

Azerbaycan gezisine 

gitmeye hak 

kazanırken; Can 

Azerbaycan’dan 

yarışmaya katılan 

ve dereceye 

giren 3 gencimizi 

de Türkiye’de 

ağırlayacağız.



KARATE EKİBİMİZİN 
BAŞARILARIYLA BİR KEZ 
DAHA GURUR DUYDUK
Gençlerimiz, Sakarya’da düzenlenen “İller Arası Karate Liginde” başarılara 

imza attı. 

 

Genel klasmanda 2. olan ve TÜGVA Genel Merkezimizde bizleri ziyarete 

gelen TÜGVA Spor Karate ekibimize, kupa ve madalyalarını başkanımız 

Enes Eminoğlu takdim etti.

Başarıları ve ziyaretleri için gençlerimize bir kez daha teşekkür ettik.

TÜGVA’da bilimden sanata, teknolojiden spora her şey var!



SIKÇA SORULAN 
SORULARI CEVAPLADIK

FİKİRNAME 24. SAYISI İLE 
OKURLARIYLA BULUŞTU

Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği, sosyal medyada aktif olarak yer alan, proje 

ve faaliyetleriyle basın kuruluşlarında sık sık boy gösteren TÜGVA’yı anlattık. 

 

Başkanımız Enes Eminoğlu, TÜGVA hakkında merak edilen her şeyi 

hazırladığımız samimi videoda cevapladı. Videomuz Youtube, TÜGVA TV 

kanalında!

Fikirname Dergisi 24. sayısı “Küresel Mesele; Zalimlik ve Mazlumluk” 

başlığıyla çıktı.

Bu sayımızda “Zulüm nedir, zalim kimdir, mazlumiyet nasıl giderilir?” gibi 

sorulara cevaplar aradık.

Zalimlik ve mazlumluk, mazlum coğrafyalar için çıkış yolları, İslam 

dünyasının namusu Doğu Türkistan, Batı’nın ideolojileri sizin İslam’ınız 

olmasın, Kırım, buz çölünde insan, insan denizinde ihsan, Hz. Yunus’un 

duası ve daha fazlası Fikirname’nin 24. Sayısında!



HOCALI SOYKIRIMINI UNUTMADIK
KARABAĞ ZAFERİNİ ŞEHİDLERİMİZE 
ARMAĞAN ETTİK
1992’nin 26 şubatında, işgalci Ermenilerin 

Azerbaycan halkına yaptığı soykırımı 

unutmadık. Türkiye Gençlik Vakfı olarak 

Ayasofya Camii’nde kıldığımız sabah 

namazının ardından, Hocalı Soykırımı için basın 

açıklamamızı yaptık. 

Açıklamamız sırasında; Azerbaycan Gençlik 

Fondu Başkanı Sn. Farid Jafarov, Milletvekili 

Sn. Nagif Hamzayev, o gece bu katliama şahit 

olan Hezangül Emirova ve gençlerimiz bizlerle 

birlikteydi.

Yalnızca toprak işgaliyle yetinmeyen 

Ermenilerin, 25 Şubat’ı 26 Şubat›a bağlayan 

gecede Ermeni çetelerin kasabaya girerek 83 

çocuk, 106 kadın ve 70’den fazla yaşlı dahil 

olmak üzere toplam 613 Azerbaycan Türk’üne 

karşı gerçekleştirdiği insanlık suçunu bir kez 

daha kınadık.

Basın açıklamamızın ardından Azerbaycan’dan 

gelen konuklarımızla birlikte TÜGVA Genel 

Merkezindeki “Karabağ Zaferi Resim Yarışması” 

sergimizi gezdik.



ELİF GİBİ DİK BİR DURUŞ

“SelamSanaKutluKâbe”

diyerek başlattığımız 

hashtag çalışmamız ve 

81 ilimizden aldığımız 

destek basının dikkatini 

çekti.

İslam dininin ve Müslümanların kutsalı olan Kabe-i Muazzama’ya karşı yapılan saygısızlığa 

TÜGVA olarak sessiz kalmadık.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde kılınan sabah namazının ardından, Türkiye Gençlik Vakfı 

(TÜGVA) üyelerimiz ve gençlerimizle birlikte basın açıklamasında bulunduk.

Bu tahkir edici davranışın karşısında elif gibi dimdik duran kardeşlerimizin yanında olduğumuzu 

alenen ifade ederken, İslam’a ve Müslümanlara kin besleyen herkesin karşısında olduğumuzu da 

beyan ettik.

TÜGVA olarak, haddi ve hududu aşan hakaretlere, inananların inkar edenlerce fişlenmesine 

sessiz kalmadık, kalmayacağız. Milli manevi değerlerimize ve kutsallarımıza yapılan hiçbir 

saygısızlığa karşı duruşumuzdan ödün vermeyeceğiz.



28 ŞUBAT BİN YIL SÜRMEDİ AMA 
BİN YIL UNUTULMAYACAK
28 Şubat’ın zor günlerini yaşayanların gözünden anlatan Tanık belgesel filminin galasına 

verdiğimiz destek ve katılımdan dolayı gurur duyduk.

28 Şubat; hak için sürülen azmin ve mücadelenin adıdır.

Milli iradeye ve milletin değerlerine vurulan bu darbeyi unutmayacağız. TÜGVA Niğde 

temsilciliğimizin düzenlemiş olduğu 28 Şubat konulu programımızı, TÜGVA Yüksek İstişare 

Kurulu üyemiz Mustafa Şen başkanımızın katılımı ile gerçekleştirdik. 

 

28 Şubat o döneminde yapılan zulümleri ve bu zulümlere karşı verilen mücadeleyi neden 

unutmamalıyız sorusunun cevabını Mustafa Şen hocamızdan dinledik.



DİKKAT ÇEKEN GENÇLİK 
ÇALIŞMALARIMIZ BASINDA
Türkiye Gençlik Vakfı, 2021 yılının ocak-şubat aylarında da hayata geçirdiği 

proje ve faaliyetleriyle gerek yerel gerek ulusal basının dikkatini çekti. 

Çizimlerle 40 Hadis, “Karabağ Zaferi” resim yarışması ve Kuzey 

Makedonya Genç Diplomat Akademisi projeleri hakkındaki 

tüm detayları, A Haber ve TRT Haber’e verdiğimiz röportajda, 

gençlerimiz için anlattık.

Ayasofya Camii’nin 

özüne dönmesini 

hazmedemeyerek kutsal 

değerlerimize saldıranlara 

tepkimizi ortaya koymak 

için, yönetim kurulumuz, 

İstanbul il yönetimi ve 39 

ilçe teşkilatımızın katılımıyla 

yaptığımız basın açıklamamızı, 

Ahaber canlı olarak yayınladı.

Başkanımız Enes 

Eminoğlu, TRT 

Radyo1’in ‘’Ailece’’ 

programına konuk 

olarak, gençlerimizi ve 

gençlik projelerimizi 

anlattı.

Başkanımız Enes 

Eminoğlu Diyanet 

TV’ye konuk oldu. 

Gençliği ve iyilik 

projelerimizi ‘’İyilik 

Vakti’’ programında 

anlattık.


