
BÜLTEN



Ali Fuat Basgil,

İyil iğe karşı iyil ik adalettir.
İyil iğe karşı kötülük cinayettir.

Kötülüğe karşı iyil ik,
bağış ve iyil iktir ve
insanlığın en yüksek
derecesidir.

Türkiye Gençlik Vakfı Faaliyet Bülteni
Sayı: 24

Ocak - Şubat / 2022

TÜGVA Adına İmtiyaz Sahibi
Enes Eminoğlu

Genel Yayın Yönetmeni
Sevda Keskin

Yayın Editörü
Nur Özyurt

Tasarım
Abdullah İçel

Yayın Danışma Kurulu
Faruk Duruş

Esra Karabal Arda
Çiğdem Yıldız

Kemal Bilal Aydın

İletişim
Defterdar Mahallesi Savaklar Caddesi

No:45 Eyüpsultan / İSTANBUL
+90 (212) 558 74 74 - 81 - 82

info@tugva.org



İC
A

T
H

A
N

E
Yoğun kar yağışı ve dondurucu soğukların yaşanmasıyla, İdlib’te zor günler 
geçiren mülteci aileler için Sadakataşı Derneği ile birlikte harekete geçtik.

‘’İyilik Isıtır’’ mottosuyla düzenlediğimiz bu yardım kampanyası kapsamında, 
kardeşlerimizin bizlere en çok ihtiyacı olduğu zamanda İdlib’te sahadaydık. 
Başkanımızın sosyal medya üzerinden yaptığı ‘’İdlib’i #İYİLİKISITIR’’ çağrısına 
81 il teşkilatımızdan ve sosyal medya kullanıcılarından destek yağdı.

Düzenlenen yardım kampanyası ile ailelerin; bot, battaniye, mont, atkı, bere, 
eldiven, soba ve kömür gibi temel ihtiyaçlarını, Başkanımız ve Sadakataşı 
Derneği Başkanı Kemal Özdal bizzat bölgeye giderek ailelere ulaştırdı.

KARDEŞLERİMİZ ÜŞÜRKEN BİZ UYUYAMAYIZ!

Gençler Başımıza 

Çıkarsın Diye!
Gençler daha çok hayal etsin, üretsin ve başımıza icat çıkarmaya devam 
etsin diye Malatya İcathanemizin ışıklarını yaktık. Açılışımıza katılan 
Yüksek İstişare Kurulu Üyemiz Sn. Necmeddin Bilal Erdoğan: ‘’Müslüman 
Türk gençleri! Hem inancımızı, geçmişimizi, köklerimizi çok iyi bileceğiz, 
hem kendi kimliğimizle kuşanacağız. Kendi rengimizle boyanacağız, hem 
de dünyada bilinmesi gereken ne varsa bileceğiz’’ diyerek gençlere mesaj 
gönderdi.



İstanbul’da etkisini gösteren yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan 
vatandaşlarımız için yurtlarımızın kapılarını açtık. Kardeşlerimize ücretsiz 
konaklama ve sıcak içecek ikramında bulunduk.

Bu zorlu süreçte Sultangazi ve Esenler teşkilatlarımız ise yolda kalan 
vatandaşlarımıza sıcak çay ve ikram dağıttı, gönülleri ısıttı.

B
İR YURTTAN

DAHA FAZLASI 
Karne Heyecanını da
“BİRLİKTE” Yaşadık!
Dönem boyunca büyük bir özveriyle çalışan gençlerimizin heyecanına ortak 
olmak için karne gününde yanlarındaydık. Başkanımız gençleri tebrik 
ederek, iyi tatiller diledi. TÜGVA TV ekibimiz ise gençlere mikrofonumuzu 
uzattı, ortaya çıkan keyifli anlar objektifimize yansıdı.



HAYAT
HAREKETTİR!
#BenimHareketim meydan okuması başladı! 
“Hayat harekettir” sloganı ile her hafta yeni bir hareket belirliyor,
birlikte kaslarımıza meydan okumaya devam ediyoruz.

ZENGİNLİKLERİMİZİ
Birlikte Keşfedelim!
Erasmus+ projeleri kapsamında düzenlediğimiz ‘’Zenginliklerimiz 
Birlikte Keşfedelim’’ projemiz ile kadim medeniyetlere ev sahipliği 
yapmış olan Roma, Kudüs ve İstanbul’un gençlerini bir araya getirdik. 
Şehirlerin tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfeden gençler projenin 
son etabında, kutlu beldemiz Kudüs’e yolculuk yaptılar. 



Üniversite öğrencilerine İslami ilimler alanında eğitim verdiğimiz 
‘’Rabiatü’l Adeviyye İslami İlimler Okulu’’ ile her hafta gençlerimizle 

buluşuyoruz. İslam’ı doğru yaşayabilmek için İslami ilimleri öğreniyor, her 
Müslüman’ın üstüne farz olan davetçilik görevinin kazandırılması adına 

alanında uzman isimlerle bir araya geliyoruz.

RABİATÜ’L ADEVİYYE
İslami İlimler Okulu

Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki kardeşlerimizle ‘’Üniversite 
Hanımlar Bölge Kampında’’ bir araya geldik. Osmaniye’de, bir ve beraber olmanın 
mutluluğunu yaşadığımız kampımızda 165 hanım kardeşimizle buluştuk.

#SÖZÜMÜZVAR
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Türkiye’nin

GENÇLİĞİ
BULUŞTU

‘’Türkiye’nin Lise Gençliği Buluşuyor’’ dedik… Gençlik ve Spor 
Bakanımız Sn. Mehmet Kasapoğlu’nun ve Başkanımızın katılımıyla 
Ankara’da, yüzlerce gencimizle buluştuk. İki gün süren programımızın 
ilk gününde 11 ilden 350 hanımefendi lise temsilcimiz ile bir araya 
geldik. Yoğun tempolu, aksiyon dolu geçen saatlerin ardından ikinci 
etapta, 13 şehirden 383 liseli erkek kardeşimizin heyecanına eşlik ettik.

GENÇ TÜRKİYE
KONGRESİ
‘‘Genç Türkiye Kongresi’’ projemizi; İstanbul, Ankara ve Trabzon 
illerinde olmak üzere 3 etapta gerçekleştirdik. Münazara yarışmalarına 
hazırlanıp, seçtikleri konular üzerine araştırmalar yapan liseli 
gençlerimiz, final etabında genel merkezimizdeydi. 27 farklı ilden 40 
gencimizle bir araya geldiğimiz kapanış programında, dereceye giren 
gençlere ödüllerini takdim ettik.



HAT SERGİSİ
Albayrak Grup ortaklığı ile ‘’İman Ayetleri’’ konusu çerçevesinde 
geleneksel hat sergimizin açılışını, genel merkezimizde yaptık. 
Sergimizin açılış konuşmasını Başkanımız ve Albayrak Grubu CEO’su 
Prof. Dr. Ömer Bolat gerçekleştirdi. Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz 
serginin eserleri, 12 hattat tarafından “Ey iman edenler!” hitabıyla 
başlayan ayetleri konu alarak hazırlandı. 7 Ocak tarihine kadar taçlı 
yıldızımız Ayasofya-i Kebir Camii’de sergilendiği süreçte 
vatandaşlarımız tarafından ilgiyle incelenen sergi, genel merkezimizde 
de gençlerden yoğun ilgi gördü.

GENÇ YÖNETİCİ
OKULU
Yönetici adayı gençlerin, yöneticiliğin bilgi ve becerilerini 
kazanmalarını hedefleyerek düzenlediğimiz ‘’Genç Yönetici Okulunun’’ 
kapanış programını, Yüksek İstişare Kurulu Üyemiz Sn. Necmeddin Bilal 
Erdoğan’ın, Başkanımızın ve kıymetli konuklarımızın katılımıyla 
tamamladık. Derslerde başarı gösteren öğrencilerimize plaket ve 
belgelerini takdim ettik.



‘’GAYRET, SAMİMİYET,
HEYECAN’’
Aydın İl Temsilciliğimizin 3. 
Olağan Genel Kurulunu 
gerçekleştirerek, bitmek 
bilmeyen heyecanımız ile 
çalışmalarımıza devam 
edeceğimizi yeniden beyan 
ettik. 

Başkanımızın da çevrim içi 
katılım sağladığı, Kadın Aile 
Koordinatörlüğümüzün 
‘’Karadeniz Bölge Kampını’’ 
büyük bir coşkuyla 
tamamladık.

Bizim #İşimizGücümüzGençlik

‘’62. İl Temsilcileri Kampımız’’ için 81 
İl Temsilcimizle, Afyonkarahisar’da bir 

araya geldik. 

GENÇLER İÇİN DAİMA
BİR ARADAYIZ!
TBMM Başkanımız Sn. Mustafa Şentop‘un onur konuğu olarak katıldığı, 
Türkiye Gençlik STK’ları Platformu 3. Olağan Genel Kurulunu, Yüksek İştişare 
Kurulu Üyemiz Sn. Necmeddin Bilal Erdoğan’ın katılımlarıyla gerçekleştirdik. 



Şule Yüksel Şenler Vakfı tarafından Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip 
Erdoğan ve Sn. Emine Erdoğan Hanımefendi’nin katılımlarıyla düzenlenen 

‘’Şule Belgeseli’’ 28 Şubat özel programına katılım sağladık.

“ŞULE BELGESELİ”
28 ŞUBATİnsanlık tarihinin utanç vesikalarından biri olan Hocalı Katliamının yıl dönümünde 

Azerbaycan Gençler Fondu’nun davetiyle Can Azerbaycan’daydık! Programda konuşma 
yapan Başkanımız, Türkiye’nin gençliği olarak ‘’Hocalı Katliamını’’ unutmadığımızı, her daim 
acısını yüreğimizde hissettiğimizi vurguladı. Programın ardından ise Azerbaycan basınına 
demeç verdi.

‘’Türk Şehitliği ve Anıtını’’ katliamın simgesi ‘’Ana Harayı Anıtını’’ ve ‘’Haydar Aliyev Müzesini’’ 
ziyaret ettik. Hocalı ve Karabağ fotoğraf sergisini Bakü Büyükelçimiz Sn. Cahit Bağcı, 
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sn. Leyla Abdullayeva ve Azerbaycan Gençler Fondu 
Başkanı Farid Jafarov ile birlikte gezdik.   

HOCALI KATLİAMINI
UNUTMADIK!



#EğitimeDestekPlatformu
Malatya, Elazığ, Afyonkarahisar, Burdur, Isparta, Muğla, Aydın ilerimiz ve 
Sultanbeyli ilçemizdeki kıymetli STK Temsilcilerimiz ile Eğitime Destek 
Platformu Toplantımızda bir araya geldik.

Fikirname
Yeni neslin fikir kalesi, dava dergimiz Fikirname Dergimizin Youtube 
kanalında Yazar Hayati İnanç ve Üstad Kadir Mısıroğlu’nun eşi Aynur 
Mısıroğlu ile yaptığımız röportajları yayımladık.

Girişimci Masa
Firma sahibi girişimci iş insanlarının tecrübelerini aktardığı ‘’Girişimci 
Masa’’ Youtube kanalımızda gençlerle buluşmaya başladık.

TÜGVA TV
Birbirinden farklı konseptler ile haftanın 3 günü gençlerle TÜGVA TV’de 
buluşmaya devam ediyoruz.


