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“HAKİKAT KAZANACAK!”
Türkiye Gençlik Vakfı olarak, İstanbul 
Adalar’da İBB’den 2018 yılında tamamen 
hukuka uygun şekilde kiraladığımız ilçe 
binamıza karşı, 05 Ekim 2021 tarihinde 
İBB’ye ait zabıtalar tarafından hukuksuz bir 
tahliye teşebbüsüne kalkışılmıştır.

Binamızın kullanım hakkı İstanbul Şehir 
Hatları Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim 
Şirketi ile 2018’de 10 sene için 
imzaladığımız kira sözleşmesi uyarınca 
vaittir. Mevzuattan ve kira sözleşmesinden 
kaynaklanan tüm yükümlülüklerimiz, 
eksiksiz bir şekilde yerine getirilmiştir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, özel 
hukuka tabi sözleşmemizi haksız bir 
şekilde tek taraflı olarak feshettiğini beyan 
etmiş ve bu haksız feshin tarafımızca kabul 

edilmemesi akabinde kaymakamlıktan 
tahliyemizi talep etmiştir. Tahliye talebi, 
kira sözleşmemizin devam ettiğine 

ilişkin açtığımız tespit davası ve konuya 
ilişkin verilmiş bir mahkeme kararı 
olmaması nedeniyle ilgili makamlarca 
reddedilmiştir.
İBB zabıta güçlerini kullanarak, tahliye 
kararı bulunmamasına rağmen vakıf 
eşyalarımızı, hangi eşyaların 
götürüldüğüne ilişkin herhangi bir kayıt 
dahi tutmadan zorla bina dışına 
çıkarmış ve gasp etmiştir.

Söz konusu işgal girişiminin ardından, vakfımızı yıpratmak 
için atılan yalan iddialara karşı da herhangi bir belge 

sunulamamış, haklılığımızın hukuksal olarak da 
kanıtlanmıştır.

İBB zabıtaları tarafından gerçekleştirilmeye 
çalışılan tahliye girişimine karşın 
mahkemeden “Gençlik Merkezimizin 
faaliyetlerine devam etmesi kararı” çıkmıştır.

Türkiye Gençlik Vakfı olarak; mahkeme 
kararının hemen ardından oluşturulmaya 
çalışılan algı ve atılan iftiralar karşısında 
dik bir duruş sergiledik. Sosyal medya ile 
basında yalan, iftira ve hakaret içerikli tüm 
paylaşımlar için suç duyurusunda 
bulunduk. Her zaman olduğu gibi, hakkımızı
hukuki yollarla aramaya devam edeceğiz!

Şe�af, net ve doğru tüm bilgileri, Twitter’da 
TÜGVA İletişim Ofisi hesabımız üzerinden 

gençlerimizle paylaşmaya devam ediyoruz.



ORTAOKULLU GENÇLERİMİZ İÇİN
“SELAM VER!” DEDİK

“Selam Verilmedik Genç Kalmayana Dek” diyerek, ortaokullardaki öğrencilerimizi 
kucaklamak için yollara düştük. Genç kardeşlerimizin yanlarında olduğumuzu hissettirmek 
için, Türkiye’nin 81 il 520 ilçesinde aynı anda selam verdik!

ŞANLIURFA’DA ORTAOKUL YAZ OKULU
KAPANIŞ PROGRAMI FIRTINASI ESTİ

Türkiye genelinde gerçekleştirdiğimiz, Ortaokul Yaz 
Okulu’nun kapanış programı Şanlıurfa’da yapıldı. Ortaokullu 
gençlerin her yaz büyük bir heyecanla beklediği ve bu yıl 
5’incisi düzenlediğimiz Yaz Okulu’nda “basketbol, futbol, 
voleybol, mini golf, badminton, oryantiring, satranç, Kuranı 
Kerim eğitimi, siyer, ahlak eğitimi” dersleri yer alıyordu.

11 Nisan Spor Salonu'nda gerçekleştirdiğimiz kapanış 
törenine, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili, 
Başkanımız Enes Eminoğlu, Yüksek İstişare Kurulu Üyemiz 
Bilal Erdoğan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel 
Abidin Beyazgül ve ilçe belediye başkanlarının da aralarında 
bulunduğu protokol üyeleri ile 4 bin 500’ü aşkın genç 
katıldı.

TÜRKİYE GENELİNDE YAKLAŞIK 50 BİN 
ÖĞRENCİ YAZ OKULUNA KATILDI

Başkanımız, Şanlıurfa'da yaklaşık 5 bin gencin 
vakfımızın yaz okullarına katılması nedeniyle 

kapsamlı bir kapanış töreni düzenlediğimizi 
belirtti. Başkanımız, vakfımızın bu yıl Türkiye 

genelinde yaklaşık 50 bin öğrenciye yaz 
okullarında eğitim verdiğine dikkat çekti.

BİLAL ERDOĞAN’DAN “KARDAN AYDINLIK”
Yüksek İstişare Kurulu Üyemiz Necmeddin Bilal 
Erdoğan,  gençlerle bir araya gelmekten duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi.

Katılımcı ortaokullu gençlere yaz okullarının nasıl 
geçtiğini soran Erdoğan, tebrik ettiği 
gençlerdenTürkiye Gençlik Vakfımızın 
etkinliklerine katılmaya devam etmelerini istedi. 
Erdoğan, çocukların yoğun tezahüratları eşliğinde 
Abdurrahim Karakoç'a ait Kardan Aydınlık şiirini 
okudu.



İLLERİMİZDEKİ KARDEŞLERİMİZ
GENEL MERKEZİMİZİ ZİYARET ETTİ

Türkiye’nin gençlik vakfı gençlerimizin buluşma adresi olmaya devam ediyor. TÜGVA 
Genel Merkez binamıza Sakarya, Uşak ve Balıkesir’den gelen 516 gencimizi ağırladık. 
Ziyarete gelen liseli kardeşlerimiz, İstanbul fethinin taçlı yıldızı Ayasofya Camii’ndeydi.

Yaz Tahtaya projemizle, sosyal medyada bir akım başlattık. Haftalık olarak belirlenen 
sözleri, liseli gençlerimiz sınıflarındaki tahtalara yazarak, sosyal medyada paylaştı. 

Etkinliğimizde, belirlenen önemli şahsiyetlerin sözleriyle, liseli gençlerimize ufuk açıcı 
fikirler kazandırmayı hedefledik.

LİSELİ GENÇLER İÇİN
“YAZ TAHTAYA” DEDİK



TÜRKİYE FİKİR KONGRESİ
Yeni Formatıyla 3’üncü Kez
Gençlerle Buluştu!
Vakfımızın kuruluşundan itibaren imza attığı 
gençlik çalışmaları arasında yer alan Türkiye 
Fikir Kongresi’nde bu yıl yine kitap ve fikriyata 
ilgisi olan gençleri bir araya getirdi. 3’üncüsü 
düzenlenen kongremizde, katılımcıların 
topluluk önünde konuşma yeteneğinin 
gelişmesi, referans verilen kitapları okumaları ile 
birlikte fikirlerini ifade ederken kullandıkları 
dilin zenginleşmesini ve etkili iletişim kurabilme 
yönlerinin gelişmesini hedefledik. Kongremizi 
önceki yıllarda olduğu gibi çalıştay ve yarışma 
formatının aksine bu yıl akademik kongre 
formatında gerçekleştirdik.

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Vakıf 
Üniversitesi’nin İstanbul Haliç Yerleşkesinde 
başlayan kongremize, Milli Eğitim Eski Bakanı, 
AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı, 
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Yusuf Tekin, Mütevelli Heyeti Üyemiz 
Mustafa Yüksel, Üniversitelerden Sorumlu Genel 
Başkan Yardımcımız Beytullah Çiçen, Kongre 
Düzenleme Kurulu Üyesi Dr. Ömer Faruk 
Yelkenci ile çok sayıda konuk katıldı.



Ayasofya’yı Keşfetmek
Daha Önce Hiç Bu Kadar
Eğlenceli Olmamıştı
İlkini düzenlediğimiz “Ayasofya Oryantiring 
Yarışması” ile 500 genç; Ayasofya Camii 
çevresinde yarıştı, keşfetti ve ödüller kazandı.

Gençler, oryantiring sporuna göre Ayasofya’nın 
etrafına saklanmış olan hedefleri, harita ve 
elektronik bir sisteme bağlı olan yüzükler 
yardımıyla keşfederek bulmak için kıyasıya 
mücadele etti. TÜGVA Spor Koordinatörümüz 
Mahmut Talha Sağlıklı; yarışmayı en kısa sürede 
tamamlamaya çalışan gençlerimizin Ayasofya’yı 
ve çevresini keşfederek bu atmosferi 
yaşamalarını sağlamayı hedeflediğimizi belirtti.



Yırtdışından Gelen
Gençlerimizi Ağırladık
Zenginliklerimizi Birlikte 
Keşfedelim projemiz kapsamında, 
Kudüs'ten gelen 24 misafirimizi 
ağırladık. Gençlerimiz 
İstanbul’un tarihi atmosferini 
soludu.

Azerbaycan’lı kardeşlerimizi 
Türkiye’de ağırlamak için söz 

almıştık. O sözü; Gaziantep’te, 
Zafer Kampı’nın açılışında 

gerçekleştirdik. Azerbaycan ve 
Nahçıvan Gençler Fondu ile 

düzenlediğimiz programımızda 
“iki devlet, tek millet” gençliğini 

buluşturduk.



Kültür Sanat Okulu
BAŞLADI!

“Yunus Bize Ne Söyler?”
Türkiye Gençlik Vakfı olarak derin 

kültürel birikimimizi anlamak ve 
bunu geleceğe taşımak istedik. Bu 

noktada hayata geçirdiğimiz 
“Kültür-Sanat Okulu projemiz, kültür 
sanat dünyamızın duayen isimleriyle 

bu konuda dertli ve istekli 
öğrencileri bir araya getirdi. 

Edebiyattan müziğe, resimden 
mimariye birçok alanda yoğun 

aktarım olduğu okulumuz, genel 
merkez binamızda başladı! İlk dersi 

Sanat Tarihçisi İsmail Erdoğan ve 
Ömer Lekesiz verirken, Yusuf Kaplan 

gençlerimizi yalnız bırakmadı.

Tiran Yunus Emre Enstitüsü ile ortaklaşa 
düzenlediğimiz Yunus Emre Resim Yarışmamıza 
katılan gençlerimizin eserlerinin yer aldığı 
''Yunus Bize Ne Söyler?'' resim sergimizin 
açılışını Arnavutluk’un başkenti Tiran’da 
gerçekleştirdik. Yarışmamızda dereceye giren 
resimlerin yer aldığı sergimiz daha sonra TÜGVA 
Adalar temsilciliğimizde sergilendi.

İlk dersi Sanat Tarihçisi İsmail Erdoğan ve Ömer 
Lekesiz verirken, Yusuf Kaplan gençlerimizi 
yalnız bırakmadı.



Özçekim ve Fikirname
Dergilerimiz 12. Uluslararası
Dergi Fuarında Yerini Aldı
2017 yılında Üniversite 
Koordinatörlüğümüz bünyesinde ilk 
sayısı çıkarılan Fikirname dergimizi, 
2 ayda bir dijital olarak gençlerimize 
sunmaya devam ediyoruz. Özgün, 
iletişimi bol, yaşadığımız toprakların 
değerlerine uzaktan bakmayan ve 
gurur duyan Özçekim dergimiz ise 2 
ayda bir dijital olarak 
okuyucularımızla buluşuyor.

Asım Gültekin anısına düzenlenen 
12. Uluslararası Dergi Fuarı’nda 
Fikirname ve Özçekim dergilerimiz 
yerini aldı. Başkanımızın da ziyaret 
ettiği standımıza ilgi yoğundu.

Özçekim, 12. Uluslararası Dergi 
Günlerinde “Görsellik Alanında En 
Dikkat Çekici Dergi” ödülüne layık 
görüldü.



Seyyah İcathane
Samsun’daydı!

Teknofest’te
İcathane Rüzgarı

29 ilimizde bulunan 
İcathanelerimizde, ortaokul ve liseli 
gençlerimize “Kodlama, Robotik, 
Endüstriyel Tasarım, Mobil 
Uygulama Geliştirme, Bilgisayar 
Programı Yazma, 3 Boyutlu Tasarım 
ve Üretim, Elektronik Devre 
Tasarlama ve Robotik Sistem 
Tasarlama” alanlarında eğitimler 
veriyoruz.

21-26 Eylül arasında İstanbul 
Havaalanı’nda düzenlenen TEKNOFEST’te 

İcathane standımız ziyaretçilerine dolu 
dolu beş gün yaşattı. Gençlerin el ve zihin 

becerilerini geliştirmeye yönelik 
faaliyetlerden robotik 

faaliyetlere kadar zengin 
içeriğe sahip İcathane 

standımız her yaştan 
ziyaretçiyi ağırlarken, 

teknoloji meraklısı 
mucitlerimizin uğrak 

noktası oldu.

Gençlerimize “Başımıza icat çıkarın” 
dedik, çıkardılar. 

Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nde okuyan 
mucit kardeşlerimiz, İcathanemizde 
çıkarttıkları icatla, Temel Kategori Su 
Altı Sistemleri’nde birinci olarak 
ödüllerini 
Cumhurbaşkanımız
Sn. Recep Tayyip 
Erdoğan‘dan aldılar.  

Ödül alan 
kardeşlerimiz, genel 
merkezimizi ziyaret 
ederek başkanımızın 
misafiri oldu.

Daha çok gencimize ulaşabilmek 
için Seyyah İcathane projemizle 
ülkemizi karış karış dolaşıyor, 
İcathanelerimizin imkanlarını 
gençlerimizin ayağına götürüyoruz.

İlk durağımız olan Samsun’da 
gençler, Seyyah İcathanemizi çok 
sevdi.

Teknofest’te İcathane 
standımızı ziyaret 
eden Başkanımız Enes 
Eminoğlu, 
gençlerimizle bir araya 
geldi.

TÜGVATV olarak da 
TEKNOFEST’te 
eğlenceli bilgi 
yarışmamız “Ayaküstü 
Yarışmasında” 
eğlenceli anlara şahit 
olduk.



Türk-Amerikan Ulusal 
Yönlendirme 
Komitesi’nin (TASC) 
Düzenlediği “Daha Adil 
Bir Dünya Mümkün” 
başlıklı konferansta Sayın 
Cumhurbaşkanımız 
hitaplarını dinledik.

New York'ta 
Cumhurbaşkanımız Sn. 
Recep Tayyip Erdoğa'ın 

teşrifleriyle TURKEN 
Vakfında gençlerle 

gerçekleştirilen 
buluşmada Türkiye’nin 

gençlik vakfı olarak 
yerimizi aldık.

Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle, 
Foreign Policy Association ve The SETA Foundation at Washington 

DC tarafından düzenlenen programa katılım sağladık.

Amerika’da Sn. Cumhurbaşkanımızın 
Programlarına Katılım Sağladık



Teşkilat Kamplarımızla
Motivasyonumuzu Tazeledik

81 il 571 ilçede, gençlik için çalışan kocaman bir aileyiz! Ankara 
Kızılcahamam’da düzenlediğimiz teşkilat kamplarımızla coşku, 

heyecan ve motivasyonumuzu tazeledik.

Yüksek İstişare Kurulu 
Üyemiz Necmeddin Bilal 
Erdoğan’ın katılımlarıyla, 
TÜGVA İlçe Temsilcileri 
Kampı’nda 719 kişiyle bir 
araya geldik.

Kadın İl Yürütme 
Kurulu Kampımızda bir 

araya geldiğimiz 372 
hanım kardeşimizle 

birlikte, yeni döneme 
“Hazırız” dedik!

81 il teşkilatımızla, İl 
Yürütme Kurulu 
Kampımızda enerjimizi, 
motivasyonumuzu, 
heyecanımızı tazelemek 
adına bir araya geldik. 


