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Bol bol okuyun ve okumayı terk etmeyin.
Derdi olan insan okur, derdi olmayan da 
okuyarak dert sahibi olur. 
Asıl mesele bir derdimizin olmasıdır.
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Gençlerin önemli bir kısmının yer aldığı ve 
pek çok zararlı içeriğe ev sahipliği yapan 

YouTube platformunda tamamen gençlere yönelik, 
güzel örnek olmayı hedefleyerek; faydalı, eğitici ve 

keyifli içerikler üretmek için TÜGVA TV’yi 
yayın hayatına hazırladık. 

1 Mart’ta programlarını yayınlamaya başlayan 
kanalımızda; gündemden kültür sanata, teknolojiden 

spora, vakfımızın proje ve faaliyetlerinden 
toplumsal olaylara kadar birçok alanda, 

gençlerimizin ilgisini çekecek 
içerikler üretiyoruz. 

TÜGVA TV 
YAYIN HAYATINA BAŞLADI

PROGRAMLAR HER AKŞAM 
SAAT 20.00’DE YAYINLANIYOR

Gençlerin YouTube’daki yeni adresi için ünlü isimlerden, 
videolu destek geldi. 
Tarih araştırmacısı ve yazar olan Mehmet Dilbaz TÜG-
VATV için “Kültürden sanata, tarihten medeniyete iste-
diğiniz her şey gençlerin dilinden, gençlerin tarzıyla ve 
gençlerin ağzıyla TÜGVA TV’de. Evet! Biz de keyifle 
takip ediyoruz, gençlerimizi bu bağlamda çok sevi-
yoruz. TÜGVA TV’yi izleyelim” derken; televizyon pro-
gramı sunucusu ve köşe yazarı İsmail Kılıçarslan 
“Yetişkinlerin ürettiği sıkıcı içeriklerden sıkıldıysanız 
oyunuzu tıpkı benim gibi gençlerden yana kullanabilir, 
TÜGVA TV’de pırıl pırıl gençlerin hazırladığı pırıl pırıl 
içerikleri izleyebilirsiniz. Ben öyle yapıyorum, size de 
tavsiye ediyorum” dedi.
TÜGVA TV için yazar İskender Pala “Kültür ve sanat 
içerikli programlar ile izleyicinin daha derinden bir 
kimlik edinmesi, daha sağlıklı düşünebilmesini sağla-
yarak, dünya görüşüne sahip olması ve daha mutlu bir 
hayata kapı aralaması gerekecektir. TÜGVA TV’nin 
kültür ve sanat programlarını mutlaka izleyin” derken; 
sunucu İbrahim Sadri’nin “Sevgili gençler kültür sanat 
tarih müzik gündem; birbirinden keyifli içeriklerin 
olduğu bir YouTube kanalıyla tanıştım, adı TÜGVA TV 
ben de sizin bu güzel kanalı takip etmenizi öneriyorum” 
sözleriyle gençleri TÜGVA TV izlemeye davet etti.

ÜNLÜ İSİMLERDEN
TÜGVA TV’YE DESTEK

Televizyon kanalı formatında yayın yapan TÜGVA TV’de, hafta içi her akşam saat 
20.00’de bir program yayınlanıyor. Zaman Tüneli programında, geçmişten günümüze 
isimlerini altın harflerle tarihe yazdıran şahıslar, değeri her geçen gün daha da artan 
yapılar ve tarihe yön veren olaylar işleniyor.  Sanat Kadrajı programı ise sanatsever 
gençlerin buluşma noktası oluyor. 
Düne, bugüne ve yarına dair soruları, 5 Soruda Anlat programında cevaplanırken; 
vakfımız genelinde gerçekleştirilen proje ve faaliyetlere dair merak edilenler Genç 
Projeler’de anlatılıyor.

TÜGVA TV’de müzik de var! Genç Müzik programıyla, gençler birbirin-
den güzel eserleri dinlemekle kalmıyor, hikayelerine de kulak veriyor. Genç Gündem 
programıyla TÜGVA TV’de hem gençlerin gündemi takip ediliyor hem de gençler, 
gündemlerini kendileri belirliyor.



TÜRKİYE’NİN EN GENİŞ KAPSAMLI 
DİJİTAL KİTAP PROJESİ TAMAMLANDI

Dijital dönüşümümüzü hızla gerçekleştirerek 
gençlerimiz için yürüttüğümüz proje ve faali-
yetlerimizi çağa ve şartlara uygun olarak 
sürdürmeye devam ettik. 
Daha önce yaptığımız kitap okuma ve tahlil 
programlarımıza TÜGVA Dijital tahlil projem-
izle devam ettik. Projemizle; Necip Fazıl’dan 
Sezai Karakoç’a, Tolstoy’dan George Orwell’a 
kadar birçok kıymetli yazarın kitabı ile 
gençlerimiz arasında okuma kültürünü yay-
maya, daha donanımlı ve bilgili gençler 
yetişmesine katkıda bulunduk. Projemiz kap-
samında gerçekleştirilen programlarda; 
gençlerimiz okudukları kitapların hayattaysa 
yazarlarıyla, değilse konu hakkındaki uzman 
isimlerle bir araya gelme olanağı da buldu. 

TÜGVA Dijital Tahlil ile lise ve üniversite öğrencilerimizin ayrı gruplar halinde dijital platformda sistematik 
kitap tahlilleri yaparak ilmî ve fikrî alanda gelişimleri desteklenirken; projemiz kapsamında gerçekleştirdiğimiz 

64 farklı programda 106 farklı grupta toplam 2800 öğrencinin katılımıyla tahlillerimizi tamamladık. 
Projemiz kapsamında okunan, birbirinden farklı 276 kitap için 500'den fazla tahlil gerçekleştirdik. 

Okunan kitaplar hakkında yazılan 200'den fazla yazı ile katılımcı gençlerimizin kitap okuma alışkanlığı kazanmalarının 
yanı sıra okuduğunu özümseme ve özgün bir üslup ile anlatma kabiliyeti kazanmaları sağlandı. 

Türkiye’nin en geniş kapsamlı dijital kitap projesinin kapanış programını Yüksek İstişare Kurulu Üyemiz 
Sn. Necmeddin Bilal Erdoğan’ın katılımlarıyla gerçekleştirdik.

Dijital Tahlil projesi, vakfımızın 
yanı sıra ülkemizin bu alanda ve bu 

büyüklükteki ilk ve tek programı oldu.



GEÇTİĞİMİZ DÖNEM 
6.’SINI TAMAMLADIĞIMIZ 
GENÇ DİPLOMAT AKADEMİSİ 
PROJEMİZLE BIR İLKİ DAHA
GERÇEKLEŞTİRDİK.

RADOVİŞLİ GENÇLERDEN 
COŞKULU KARŞILAMA

Geçtiğimiz dönem 6.’sını tamamladığı Genç Diplomat 
Akademisi projemizle bir ilki daha gerçekleştirdik. 
Üniversitede lisans/lisansüstü eğitim gören veya 
mezun olmuş; siyaset, politika ve diplomasiye ilgili 
duyan 18-28 yaş arası gençlere yönelik seminer, 
çalıştay ve derslerin düzenlendiği projemiz, 
Kuzey Makedonya’da hayata geçti.
Türkiye Gençlik Vakfı ve Türk Gençlik Kulübü ortaklığı; 
Maarif Vakfı’nın desteği ile gerçekleştirilen Kuzey 
Makedonya Genç Diplomat Akademisi’nde; bahse 
konu olan alanlarda uzman, profesör, akademisyen, 
büyükelçi ve bürokratların; iş hayatına dair kişisel 
deneyim ve tecrübelerini gençlerle paylaşmasının yanı 
sıra seminerler, dersler, konferanslar, spor aktiviteleri 
ve kitap okumaları gibi etkinlikler de mevcuttu. 
Makedonyalı 20 Türk gencinin katıldığı Kuzey 
Makedonya Genç Diplomat Akademisi programında; 
uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, hukuk, tıp, İngiliz dili 
ve edebiyatı fakültelerinde okuyan öğrenciler yer aldı.

Program sonunda, 
dereceye giren 

ilk 3 kişiye ödül olarak 
Türkiye’de staj imkânı sunuldu.

Kuzey Makedonya Genç Diplomat Akademisi 
projesinin vesilesiyle başkanımız Enes Eminoğlu, 
Makedonya’nın Radoviş kentinde bulunan Türk 
köylerindeki çocuklarla ve gençlerle bir araya 
geldi.
Pırnalı ve Alikoç köylerindeki Türk çocuklarının 
coşkulu karşılamaları ve “Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan, sizi çok seviyoruz, 
Makedonya’dan selamlar” sözleri; Türkiye’nin 
Türkiye’den büyük olduğunu bir kez daha kanıt-
lar nitelikteydi.



Vakfımızın Üniversite Koordinatörlüğü tarafından genel 
merkez binamızda düzenlenen “Sözümüz Var” pro-
gramı ile ahde vefanın en güzel örneklerinden birini 
gösterdik. Programımıza, covid-19 tedbirleri gereğince 
sınırlandırılan salonda buluşan 90 kişiye ek olarak, 
ZOOM üzerinden de katılım sağlandı. Online olarak 
1000’i aşkın kişinin katıldığı programımızda, “Üniversite 
Koordinatörlüğümüzde” görev almış kişiler için bir 
ahde vefa gösterirken, yeni gönüllülerimizi ve ka-
dromuzu açıkladık.

Sözümüz Var programında 23 ve 24. Dönemde İstanbul 
Milletvekili Feyzullah Kıyıklık, Medeniyet Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik, Alaaddin Keykubat 
Üniversitesi Rektörü Dr. Ekrem Kalan ve Cihannüma 
Teşkilat Başkanı Rıza Yorulmaz gibi kıymetli isimleri 
ağırladık.

Program sonunda Grup Aksiyon’un verdiği konser ile 
Türkiye’de bir ilk gerçekleştirildi. Pandemi döneminde 
Türkiye’de ilk defa 1000’den fazla kişinin Zoom üzerin-
den çevrim içi olduğu bir organizasyonda, tüm teknik 
altyapı hazırlanarak izleyicilere canlı konser verildi.

GRUP AKSİYON KONSERİ İLE 
BİR İLK GERÇEKLEŞTİ



BAŞARILARINIZ 
DAİM OLSUN GENÇLER 

Gençlerimizin zihinsel ve bedensel 
gelişimlerine destek olmak ve onları 
desteklemek amacıyla her zaman 
yanlarında oluyoruz. Nisan ve 
Mayıs aylarında gençlerimiz 
çeşitli spor dallarında 
başarılara imza atarken, 
onları yalnız bırakmadık.

8. Uluslararası 
Türkiye Açık 
Taekwondo 

Turnuvası'nda 
yerimizi aldık.

“Sevgili Kardeşim” projemiz kapsamında TÜGVA Düzce’den gelen liseli gençlerimizi 
vakfımızda misafir ettik. Bu vesileyle projemiz kapsamında düzenlenen futbol turnuvasında 

galip olan “İbn-i Sina” takımımıza da kupalarını teslim ettik.

Antalya’da düzenlenen 
6. Uluslararası Turkish Open 

Kickboks Avrupa Kupası 
Müsabakasında şampiyon 

olan gençlerimizi vakfımızda 
ağırlama ve gençlerimizle 

hasbihal etme fırsatı 
yakaladık. 

Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından düzenlenen, 
46 ülkeden 1590 sporcunun katılım sağladığı Turkish 

Open'da mücadele eden sporcularımızı yürekten tebrik 
ederken; başarılarının devamını diledik. 



SÖZDE BİLDİRİYE KARŞI GÖSTERDİĞİMİZ TEPKİYE DESTEK YAĞDI

İlk etapta “103 emekli amiral bildirisi” olarak yayınlanan fakat 
daha sonra 104 emekli amiralin yer aldığı öğrenilen, Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti’ni ve milli iradeyi hedef alan skandal 
bildiriye karşı sessiz kalmadık.

Sözde bildirinin yayınlanmasının hemen ardından “Meşru 
devlet ve millet iradesine, 28 Şubat artığı bu zihniyetin açıkça 
başkaldırışı olan 103 emekli amiralin bildirisini, Türkiye’nin 
gençleri olarak kınıyoruz. Eski Türkiye heveslileri bilsinler ki, 
artık yeni ve güçlü Türkiye vardır. Türkiye’nin gençleri de dev-
letimizin ve Cumhurbaşkanımız’ın dimdik yanındadır. Boşa 
kürek çekenlerin, kaos hevesleri de kursaklarında kalacaktır.” 
diyerek, tepkimizi çok net ve sert bir şekilde ortaya koyduk.

TÜRKİYE’NİN GENÇLERİ 
DEVLETİMİZİN YANINDA!

Yaptığımız açıklamaya Türkiye’nin gençlerinden destek yağdı. 
“Türkiye’nin gençleri devletimizin yanında” şeklinde yaptığımız 
açıklama, sosyal medyada kısa süre içinde binlerce kişi 
tarafından destek gördü.

AYASOFYA CAMİİ’NDE BULUŞTUK
Darbe sevicilerin hadsizliğine karşı; Cuma namazı sonrası, Milli İrade Platformu ve Eğitime 

Destek Platformu ile birlikte Ayasofya Camii'ndeydik. Önder Vakfı, İlim Yayma Cemiyeti, Cihan-
nüma Derneği, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) de bulunduğu yaklaşık 

35 Sivil Toplum Kuruluşu ve dernekle, cuma namazının ardından Ayasofya Camii önünde “104 
Emekli Amiral Bildirisine” karşı tepkimizi bir kez daha ortaya koyduk. İstanbul’un yanı sıra 

birçok ilimizde, kılınan Cuma namazı ardından Türkiye’nin gençlik vakfı olarak tepki gösterdik.



İstiklal Marşı‘mızın kabulünün 100. yıl dönümü vesilesiyle, Ayasofya 
Camii’nde kıldığımız sabah namazının ardından, Milli şairimiz Mehmet Akif 
Ersoy'u yâd ettik.
Başkanımız Enes Eminoğlu ve vakıf üyelerimiz ile 34’üncüsünü düzenle-
diğimiz “Sabah Namazı Buluşması” programını, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şer-
if’inde gerçekleştirdik. Sabah namazının ardından Ayasofya Camii önünde, 
İstiklal Marşı’nın milli marş olarak kabul edilişinin 100. yılı dolayısıyla, 
basının da dikkatini çeken bir etkinlik düzenledik.
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın, 2021’in “Mehmet Akif ve İs-
tiklal Marşı Yılı” olarak kutlanmasına ilişkin yayımladığı genelgede; İstiklal 
Marşı’nın anlamını ve Kurtuluş Savaşı’nın önemini anlatmak amacıyla anma 
etkinlikleri düzenleneceği açıklanmıştı. 
Türkiye’nin gençlik vakfı olarak, sabah namazının ardından Ayasofya Camii 
önünde, Türk bayrağı açarak İstiklal Marşı’nın 10 kıtasını birlikte okuduk.

2021 MEHMET AKİF VE İSTİKLAL MARŞI YILI



ÇANAKKALE İL TEMSİLCİLİĞİ 
BİNAMIZIN AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRDİK

Türkiye’nin 81 il ve 520 ilçesinde gençliğimize hizmet etmeye devam 
ediyoruz. Çanakkale il temsilcilik binamızın açılış törenini, TÜGVA 
Yüksek İstişare Kurulu Üyemiz Bilal Erdoğan’ın katılımıyla 
gerçekleştirdik.

Erdoğan, Çanakkale temsilciliğimizin 
açılış töreninde yaptığı konuşmada, 
TÜGVA’nın kente hayırlı olması 
temennisinde bulundu.

ZAFERİN 
106. YIL DÖNÜMÜ

Çanakkale Zaferi; bayrağı ve 
bağımsızlığı uğruna canını verme-
kten çekinmeyen, vatanı uğruna 
neler yapabileceğini tüm dünyaya 
gösteren şanlı bir milletin 
destanıdır.

“Bu destanı gelecek neslimize ak-
tarmak boynumuzun borcudur” 
diyerek, gençlerimiz için hazır-
ladığımız videolarımızı, TÜGVA 
TV’de yayınladık.



ORTAKAFA 
ÇOK SEVİLDİ

Ortaokullu gençlerimizle tanıştırdığımız “OrtaKafa Medeniyet Yolunda” 
maceralarına devam ediyor. Medeniyetimize, tarihimize, memleketimiz-
in doğal güzelliklerine ve kültürel zenginliklerimize dikkat çekmek için 
başlattığımız projemizde; ortaokullu gençlerimiz, OrtaKafa’nın medeni-
yet yolculuğuna çevrim içi olarak katılıyor.

Mart ayında Bursa, Uşak ve Osmaniye’de medeniyetimizin ayak izlerini 
takip eden OrtaKafa; nisan ayında ise Samsun, Şanlıurfa, Konya ve 
Elazığ’da ortaokullu gençlerimizle çevrim içi buluşarak 2. Bölge turunu 
da tamamladı.



Pandemi nedeniyle fiziki olarak 
bir araya gelmenin mümkün 
olmadığı Ramazan ayında da 
gençler için, bu aya özel proje ve 
faaliyetler hazırladık. 

TÜGVA’DA 
RAMAZAN 
BİR BAŞKA

“TABAĞINI KÜÇÜLT 
SOFRANI PAYLAŞ”

Peygamber Efendimiz (s.a.v) bir hadis-i şerifinde:
“Allah Teala’nın rahmet gölgesinden başka bir göl-
genin bulunmadığı kıyamet gününde, yedi kimseyi 
Allah Teala rahmetinde gölgelendirecektir. Bunlardan 
birisi de sağ eli ile verdiği sadakayı, sol elinin haberi 
olmayacak şekilde gizliliğe dikkat edendir” buyur-
maktadır. 

Bizler de hadis-i şerife örnek teşkil edecek bir 
kampanya başlattık.
Türkiye genelinde “Tabağını küçült, sofranı paylaş” 
sloganıyla başlattığımız “Askıda İftarlık” kampanyamız 
ile ihtiyaç sahibi ailelere iftar yemeği ulaşmasını 
sağlarken; pandemi döneminde zorluk yaşayan 
esnafımıza da destek olunmasına vesile olduk.

81 ilde organize ettiğimiz “İftara 5 Kala” faaliyetinin 
bu yıl 3.’sü gerçekleştirdik. İftara yetişemeyen 
vatandaşlarımıza, bu sene de vakıf bünyemizdeki 
gönüllü gençlerimizle su ve hurma ikramında bu-
lunduk. Ramazan ayında yardımlaşmanın ve pay-
laşmanın önemine dikkat çeken etkinliğimizi, her 
ilde belirlenen noktalarda gerçekleştirdik.

İFTARA 5 KALA 

“Teheccüt Buluşmaları” programıyla, her pazar saat 03.30’da te-
heccüt namazını kılmak için Türkiye’nin dört bir yanından liseli 
gençler çevrim içi oldu. Gençler için belirlenen konular hakkında 
yapılan sohbet programıyla başlayan etkinliğimiz, her gece kılınan 
teheccüt namazının ardından 10 farklı ilden liseli gençlerin ettiği 
dua ile son buldu. 

Gençlerin YouTube’daki buluşma adresi olan TÜGVA TV’de Ramazan ayı için hazırlıklar 
tamamlandı. 
Ramazan-ı Şerif’in ruhuna özgü konularla asr-ı saadet dönemine yolculuk yaparken; 
gençlerimiz her hafta 4 halifeden birini, daha yakından tanıma fırsatı buldu.

TEHECCÜTTE 
BULUŞTUK

TÜGVA TV RAMAZAN-I ŞERİF ÖZEL

Vakıfımız, yalnızca Türkiye’de değil yurtdışında da gençlere ulaştı! Ramazan ayında çeşitli 
ülkelerde hadis-i şerif kartı dağıtımı gerçekleştirdik. Belçika’da; Almanya’da Mainz, Stutt-
gart ve Duisburg şehirlerinde; İngiltere Londra’da; Amerika’da New York ve Brooklyn’de; 
Fransa’da Paris, Lyon, Strasbourg ve Bordeaux’da; Balkanlar’da Makedonya ve Bosna’da 
düzenlenen etkinliğimiz kapsamında, gençlere hadis-i şerif kartları hediye ettik.

HADİS-İ ŞERİF KARTLARIMIZI DÜNYAYA DAĞITTIK

“Manada Hayat Var” etkinliğimizin bu Ramazan ayında ikincisini gerçekleştirdik. Üniversi-
teli gençlerimiz Ramazan ayı boyunca her pazar, Başköşe YouTube kanalımızda buluştu. 
Gençlerimiz, YouTube üzerinde canlı yayında gerçekleştirdiğimiz Kahoot yarışmamızla 
Âl-î İmran, Tevbe, Yunus, Tâhâ ve Enbiya Sureleri ve 30. Cüz hakkında hazırlanan soruları 
cevapladı. Yarışma sonunda dereceye giren gençlerimize “Riyazü’s Salihin, Peygamberler 
Tarihi ile İslam ve Oruç İlmihali” hediye ettik.

“MANADA HAYAT VAR” DEDİK

HADİS-İ ŞERİFLERİ 
SESSİZ BİR VLOGLA 
ANLATTIK

Nisa Suresi’nde buyrulan “Kim 
peygambere itaat ederse Allah’a 
itaat etmiş olur” ayetinden esinle-
nerek başlattığımız “Hadislerle 
Sessiz Vlog” yarışmamızın bu yıl 
2.’sini düzenledik. Ramazan ayında 
Peygamberimiz Hz. Muhammed’in 
(s.a.v) sünnetlerini yaşatarak 
öğretmeyi amaçlayan yarışmamız-
da liseli gençler, belirlenen 5 
temaya ait hadislerden 3’ünü 
seçerek, çektikleri sessiz vlogları 
YouTube kanallarına yükledi. 



MİLLİ TEKNOLOJİ AKADEMİSİ 
PROGRAMIMIZI TAMAMLADIK

“Milli Teknoloji, Milli Gençlik” diyerek başlattığımız “Milli Teknoloji Akad-
emisi’ programımızı tamamladık. Kapanış programımızda Cumhur-
başkanlığı Savunma Sanayii Başkanımız Prof. Dr. İsmail Demir, gençler-
imizle çevrim içi buluştu.

Savunma sanayi ve milli teknolojilere ilgi duyan üniversite öğrenciler-
imizin, alanında uzman isimlerle bir araya gelme fırsatı bulduğu “Milli 
Teknoloji Akademisi’ programımızı tamamladık.
10-17-24 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen ve 6 oturumdan oluşan pro-
gramımızda; Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcımız Mehmet Fatih 
KACIR, Emekli Tümamiral Doç. Dr. Cihat YAYCI, TEI Genel Müdürümüz 
ve YK Başkanı Prof. Dr. Mahmut Faruk AKŞİT, TUSAŞ Genel Müdürümüz 
Temel KOTİL ve SETA Güvenlik Çalışmaları Araştırmacımız Murat ASLAN 
gibi kıymetli isimlerİ konuk ettik. 

Programımız boyunca gençlerimiz; Türkiye’nin Milli Teknoloji Hamle-
si’nin dış politika ve ekonomiye katkısından diplomasi ve ekonomiye 
etkilerine, Türk savunma sanayiinde, hava savunma sistemlerinden ha-
vacılık ve uzay inovasyonuna kadar birçok alanda bilgi sahibi oldu.
Milli Teknoloji Akademisi’nin kapanış programında, Cumhurbaşkanlığı 
Savunma Sanayii Başkanımız Prof. Dr. İsmail Demir “Türk Savunma San-
ayinde Savunma Yöntemine Dair Yenilikler” başlıklı programda gençler-
imizle çevrim içi buluştu. Demir, "AKINCI TİHA’mız" hakkındaki müjdeyi 
gençlerimizle paylaştı.


