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EKİBİMİZ ŞAFAK OPERASYONU

ÜYELİK BİLGİLERİMİZ SİBER GÜVENLİK KAMPI

TEŞKİLAT BİLGİLERİMİZ KARABAĞ ZAFERİ RESİM YARIŞMASI

BURS VERİLERİ SESSİZ DOSTLAR

YURT VERİLERİ YAZ TAHTAYA

İCATHANE BEYTÜLMAKDİS GENÇLİĞİ

SEYYAH İCATHANE-TEKNOFEST’TEYDİK BİR İNSAN BİR COĞRAFYA | BALKANLAR PROJESİ

KIRAATHANE İHTİSAS AKADEMİ

ÇİZİMLERLE 40 HADİS TÜGVA FİKİR AKADEMİSİ

KİTAP KURDU DİJİTAL TAHLİL

MÜNAZARA YARIŞMASI DİJİTAL DİL KAFE

YAZ OKULU İYİLİK OLSUN

ORTAKAFA MEDENİYET YOLUNDA SÖZÜMÜZ VAR

SELAM VER ÜNİVERSİTE ŞÛRASI

FIT MESLEKİ YÖNELİM TESTİ TÜRKİYE FİKİR KONGRESİ

DEBATABL PİLATES EĞİTMENLİĞİ

FASTER THE WİNNER İLHAM VEREN KADINLAR

ENDERUN OKULU ZARAFET AKADEMİ

GENÇ TÜRKİYE KONGRESİ ONLİNE OSMANLICA KURSU

DOĞA KAMPI ONLİNE EĞİTİM PAKETİ

HADİSLERLE SESSİZ VLOG UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ

HELLO BROTHER PMP EĞİTİMİ

HIZLI OLAN KAZANSIN BÖLGE UZMANI YETİŞTİRME PROGRAMI

İFTARA 5 KALA STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİMİ

MEKANDAYIZ KARİYER SOHBETLERİ

İÇİNDEKİLERİÇİNDEKİLER
MENTÖRLÜK PROGRAMI PUBG MOBILE TURNUVASI

GENÇ YÖNETİCİ OKULU- KUZEY MAKEDONYA GENÇ YÖNETİCİ OKULU GENEL MERKEZ FUTSAL TURNUVASI

VİZYONER 21 ONLINE AKTİVİTELER

TÜRKİYE GİRİŞİMCİ BULUŞMASI ZİRVESİ ve SERGİSİ SPORDA KARİYER SEMİNERLERİ

İL İLÇE TEMSİLCİLERİ KAMPI YOUTUBE ATÖLYESİ

KARDEŞLİK PROJESİ I. AYASOFYA ORYANTIRING YARIŞMASI

VELHASIL DİJİTAL DÜNYADA TÜGVA

İŞGALDEN KURTARLAN TOPRAKLARIMIZDAYDIK SOSYAL MEDYADA TÜGVA

GAZZE’DEKİ KARDEŞLERİMİZLE GÖNÜL SOFRASINDA BULUŞTUK İLLERİMİZDE YAPILAN PROJELER

ANADOLU’DAN AVRUPA’YA AVRUPA’DAN ANADOLU’YA GENÇLER AYASOFYA CAMİİ’NDE

GENÇ DİPLOMAT AKADEMİSİ BASINDA TÜGVA

KÜLTÜR GÜNLERİ ENDONEZYA YAYINLARIMIZ

ZAFER KAMPI

TÜGVA HADİS KARTLARI

DİJİTAL ÇAĞ’DA AVRUPA’DAKİ GENÇLER İÇİN MEDYA OKURYAZARLIĞI

ÜLKELER ARASI GENÇLİK BULUŞMASI

ZENGİNLİKLERİMİZİ BİRLİKTE KEŞFEDELİM

YUNUS EMRE RESİM YARIŞMASI

HAT SERGİSİ

KÜLTÜR SANAT OKULU

MÜZİK OKULU

SANAT MEVSİMİ

15 TEMMUZ VATAN KOŞUSU

AYAK TENİSİ TURNUVASI

CSGO TURNUVASI
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Bundan 7 yıl önce yolculuğuna başlayan 
Türkiye Gençlik Vakfı, o ilk günkü heyecanı 
ve azmi ile yoluna devam etmekte ve 
Türkiye’nin gençlerine hizmet kabiliyetini her 
geçen gün geliştirmektedir. Bugün gençler 
için söylediğimiz her sözün, attığımız her 
adımın, akıttığımız her damla terin ülkemizin 
ve ümmetin yarınlarına yaptığımız en büyük 
yatırım olduğunun bilincindeyiz. 

Bu düstur ile 2021 yılı boyunca da gece 
gündüz, büyük bir azimle çalıştık. Tek 
gayesi, ülkemizin bugünü ve geleceği için 
çalışmak ve üretmek olan, binlerce yıllık 
vakıf geleneğine sadık, güzide teşkilatımızı 
yıpratmak için yürütülen operasyonlar ise bizi 
daha da güçlendirerek; birlik beraberliğimizi 
pekiştirmekten başka hiçbir işe yaramadı. 
Dinamik ve muhabbetli bir aile olarak; 
ülkemizin 81 il 571 ilçesinde, 306 bini aşkın 
gönüllümüzle, birlik ve beraberlik içerisinde 
her geçen gün daha da büyüdük, büyümeye 
devam ediyoruz. 

Gençler önemsenmeyi ve değer görmeyi ister, 
fikirlerinin dinlenmesini, saygı duyulmayı bekler, 
geleceğe dair umut ve güven aşılanmasını 
ister. Türkiye’nin gençlerine; yanlarında 
olduğumuzu, onlara güvendiğimizi, fikirlerinin 
TÜGVA çatısı altında büyük bir değere sahip 
olduğunu anlatmak için gerek fiziki gerek 
online olarak pek çok proje ve program 
gerçekleştirdik. Motivasyonlarını arttıracak 
yarışmalar, kültürel birikimlerine katkı sunacak 
eğitim ve programlar, geçmiş ve gelecek 
arasında köprü kurmalarına vesile olacak, 
bilim, kültür, sanat, spor ve müzik alanlarında 
kendilerini geliştirmelerine yardımcı olacak 
projeler gerçekleştirdik. 

Türkiye Gençlik Vakfı olarak, milli ve manevi 
değerlerimize sahip çıkarak; gençliğe yatırım 
yapmaya, yarınlarımızın inşasında temelden, 
çatıya kadar etkin rol almaya devam 
edeceğiz. Bu eşsiz vazifenin ehemmiyetinin 
bilincinde, ilk günkü heyecan ve gayretimizle 
yol almaya devam edeceğiz.

TÜGVA BAŞKANI 
Enes EMİNOĞLU

 ADALET
TÜGVA Genci; 
bulunduğu her ortamda 
ve konuda adaletli 
olmaya çalışan, 
insanların yetenek ve 
çabaları ölçüsünde hak 
ettiği değere ulaşmasını 
sağlayan, merhametli, 

bireylerdir. Kendi hak ve 
hukukuna riayet ettiği 
gibi, başkalarının da 
hakkını gözetir, onlara 
zulmetmez, hüküm ve 
davranışlarında adil ve 
hakkaniyetle hareket 
eder.

 AHLAK
TÜGVA Genci; her 
zaman ve şartta 
doğru ve dürüst olan, 
yaşayışıyla insanlara 
güzel örnek olan, 
işlerinde kişilerin değil 
Allah’ın rızasını üstün 
tutan bir bireydir. 
Fıtratlara aykırı 
olarak küresel çapta 
yapılan çalışmalar 
neticesinde aile bağları 
koparılmasına karşılık 
dostluk, kardeşlik, evlilik 
gibi kavramların içlerini 
doldurarak ahlaklı 
nesiller yetiştirmeyi 
kendisine gaye edinir.

 BİRLİK
TÜGVA Genci; istişareye 
önem verir. “Beni” değil, 
“bizi” öne çıkararak 
özelde teşkilatıyla, 
genelde tüm insanlarla 
görüşüp birlik ve 
beraberliği sağlayan 
sabırlı bireylerdir. Ekip 
arkadaşlarını ortak 
hedefe doğru motive 
ederek, birlik ateşini 
artırabilmek için gayret 
gösterir.

 İLİM
TÜGVA Genci; ilmi, fikri, 
kültürel ve sanatsal 
açıdan donanımlı 
olan, bilgi ve beceri 
bakımından sürekli 
kendini geliştiren, 
dünyayı tanıyan ve 
zamanı iyi okuyabilen 
bireylerdir. Faydalı ilim 
sahibi olma niyetiyle 
çok okur ve yazar. 
Bununla birlikte 
Rabb’ini bilen ilim sahibi 
nesiller yetiştirmek için 
mücadele eder.

 YENİLİK
TÜGVA Genci; sorunlara 
yenilikçi çözümler 
geliştirir, yeni yöntem 
ve araçları kullanarak 
bunları teşvik eder. Yeni 
fikirlere açık, farkındalık 
sahibi bireylerdir. 
Liyakata sahip 
olmasının kendisine, 
kurumuna, dinine, 
vatanına ve milletine 
yararlı olacağını bilir.

ADALET

AHLAK
DEĞERLERİMİZ

Medeniyetimizi 
yeniden ihya 

ve inşa edecek 
nesilleri 

yetiştiren bir 
vakıf olmak.

VİZYONUMUZ

Gençliğin sosyal, fiziksel, 
zihinsel, ruhsal ve manevi 

gelişimlerini gözeterek, 
kendini devamlı geliştiren, 

kültürel birikime önem 
veren, yenilikçi ve 

nitelikli insan kıymetinin 
oluşumuna katkı sağlamak.

MİSYONUMUZ

YENİLİK

BİRLİKİLİM
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EKİBİMİZEKİBİMİZ

Enes E LU
TÜGVA B kanı

Kadın Aile Koordinatörü

Fatih YÜKSEL
Ortaokul Koordinatörü

rahim BE C
Te kilat Koordinatörü

Beytullah Ç ÇEN
Üniversite Koordinatörü

Okan ÖZER
Lise Koordinatörü

Faruk DUR
E tim Koordinatörü

Emrah ÖZGÜL 
Kariyer Yönetimi Koordinatörü

Üniversite Hanım Sorumlusu

Esra ÇAL
Lise Hanım Sorumlusu

Nazire ERBASAN
Ortaokul Hanım Sorumlusu

Mustaf
Kültür Sanat Koordinatörü

Mahmut Talha SA
Spor Koordinatörü

Giri imcilik Koordinatörü

Esra KARABAL ARDA
Dı kiler Koordinatörü

Beyza Kayagil
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309.499309.499

81 571
Toplam Üye Sayısı

İL
İLÇE

1
79

132
81

11

1
79

132
81

11

Genel
Merkez Binası

İl Gençlik 
Merkezi

İlçe Gençlik 
Merkezi

Kıraathane

Bağımsız 
Kıraathane 
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Eğitime Destek 
Bursu

E

Y A

Y

Yurt Başarı 
Bursu

Yurt İhtiyaç 
Bursu

Öğrenciye 
Burs Verilmiştir. Akademi 

Bursu

522

222

595

56

1.396 

2021 YILI BURS VERİLERİ

4.214

30
37

2021 YILI YURT VERİLERİ
Sosyal gelişimin de önemsendiği TÜGVA yurtlarında öğrencilerimize kendini ifade 

edecekleri ve geliştirecekleri sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerimiz düzenli şekilde 
yapılmaktadır. “İleri Düzey Liderlik Programlarımız” kapsamında 305 program eğitiminin, 

söyleşilerin ve seminerlerin yanı sıra kültürel geziler, kamplar, spor turnuvaları 31.415 
katılımcıyla gerçekleştirilmiştir.

30

4.214
37

İL

‘DEN FAZLA 
ÖĞRENCİ

YURT
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İCATHANE
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1400

TÜRKİYE
BİRİNCİSİ

34 ilimizde bulunan TÜGVA İcathanelerimizde, ortaokullu 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 verdik. 

EĞİTİM ALAN GENÇ SAYISI

VE İCATHANEMİZDEN

İCATHANE

1400

TÜRKİYE
BİRİNCİSİ

23 K

“Seyyah İcathane” projemiz ile ülkemizi karış karış dolaşmak için yola koyulduk. 
TÜGVA İcathanelerimizin imkanlarını gençlerimizin ayağına götürdük. Samsun, 
Kırşehir, Konya, Sivas ve Sinop’ta gençlerimizle buluşan Seyyah İcathanemiz, 

2021 TEKNOFEST’te de yoğun ilgiyle karşılandı.

ZİYARETÇİ SAYISI

SEYYAH İCATHANE

23 K
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Atatürk Havalimanı’nda bu sene 
dördüncüsü gerçekleştirilen 
TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve 
Teknoloji Festivali kapsamında 
35 farklı kategoride düzenlenen 
teknoloji yarışmalarına 81 il, 
111 ülkeden 44.912 takım ve 
200.000 kişi başvurdu. Türkiye’nin 
gençlik vakfı olarak biz de bu 
dev festivalde yerimizi aldık. 
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.

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.

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

TEKNOFEST’TEYDİK
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39 ilimizde bulunan 80 TÜGVA Kıraathanemiz ile günde 4 binden fazla 
gencimize ücretsiz çay kahve ikramında bulunarak, sessiz ve konforlu 
bir çalışma ortamı sağladık. Kıraathanelerimizde zaman zaman 
gerçekleştirdiğimiz seminerler ve ağırladığımız konuklarla, gençlerin 
gelişimine katkıda bulunan zengin içerikli bir ortam da sunduk.

KIRAATHANE
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ÇİZİMLERLE 40 HADİS YARIŞMASI

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v)’in “Kim benim hadislerimden kırk tanesini 
öğrenip başkasına da öğretirse Allah (c.c), onu kıyamet gününde âlimlerle diriltsin.” 

Hadis-i Şerif’inden ilham edinerek düzenlediğimiz ‘’Çizimlerle Kırk Hadis’’ yarışmamıza 
Türkiye’nin dört bir yanından öğrenciler katılım sağladı. Öğrenciler, belirlediğimiz kırk 

hadis arasından bir Hadis-i Şerif’i seçerek, bu hadisin kendisine ne kattığını göstermek 
için kalemi kâğıdı alıp resmettiler.

Yarışmamıza 14.797 öğrenci başvuruda bulundu. 81 ilimizde yapılan seçmeler 
sonucunda her ilden gelen ilk 3 resim değerlendirmeye alındı ve Türkiye 

derecelendirmesi yapıldı. Bu derecelendirme sonunda Şanlıurfa’da Yaz Okulu Kapanış 
Programımız ile birlikte düzenlediğimiz, 5 bin katılımcının yoğun ilgisiyle Çizimlerle Kırk 

Hadis Ödül Törenimizi gerçekleştirdik.

Başvuru
14.79714.797
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KİTAP KURDU
Ortaokullu gençler kitap okumayı daha çok sevsin, faydalansın, 
öğrensin diyerek yola çıktığımız ‘’Kitap Kurdu’’ projemizin, bu yıl 5’incisini 
gerçekleştirdik.     

Ortaokullu 5-6. sınıf ve 7-8. sınıf öğrencileri için iki ayrı kitap okuma listesi 
belirlediğimiz yarışmamızda öğrenciler, Yavuz Bahadıroğlu, Alphonse 
Daudet, Selcen Yüksel Arvas ve Jules Verne gibi birçok yazarın kitaplarını 
okudular.

Necip Fazıl Kısakürek’in ‘Yeni bir görüş ve duyuş mimarisinin toprak 
üstünde sarayını kuracak tek vasıta kitaptır’ sözünden hareketle 
düzenlediğimiz projemize Türkiye’nin 81 ilinden binlerce genç başvuruda 
bulundu ve son adımda gerçekleştirilen yazılı sınava 40 bini aşkın 
ortaokullu genç katılım sağladı. Yazılı sınav sonuçlarına göre, 5-6 ve 7-8. 
Sınıf öğrencileri iki grup halinde, 3 ayrı kategoride 500 TL ile 7000 TL 
arasında değişen ödülleri almaya hak kazandı.

Genç
40 K40 K
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2021 MÜNAZARA YARIŞMASI

Öğrencilerin kendine güven ve sorumluluk duygularının 
gelişmesi, toplum içinde kendini ifade edebilmeleri, savunma, 
fikir üretme ve çözüm bulma yeteneklerinin gelişmesine destek 
vermek amacıyla düzenlediğimiz ‘’Münazara Yarışmamıza’’ bu 
yıl 1.764 öğrenci katılım sağladı.

İller arasında yapılan münazaraların ardından finale 
kalan İstanbul ve Kahramanmaraş ekibi oldu. İstanbul’da 
gerçekleştirdiğimiz Büyük Türkiye Finali’ne, Yüksek İstişare 
Kurulu Üyemiz Sn. Necmeddin Bilal Erdoğan, Başkanımız 
Enes Eminoğlu, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Din 
Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz gibi kıymetli isimler katıldı.

MÜNAZARA
441441
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48.282
#BirYazBinGelecek

ORTAOKULLU GENCİMİZ YAZ 
OKULUMUZDA BULUŞTU

48.282
#BirYazBinGelecek
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BİR YAZ BİR GELECEK

Türkiye Gençlik Vakfı’nda yaz başkadır!
Ortaokullu gençlerimiz bu sene de eğlenerek öğrendikleri bir yaz 
tatili geçirdi. Bu güne kadar yüz binlerce ortaokullu öğrencimizle 
yaz tatilinde bir araya geldiğimiz Yaz Okulumuzda gençlerimiz, 6 
hafta boyunca hem Kur’an-ı Kerim’i kendi seviyelerine uygun olarak 
belirlenen sınıflarda güzel okumayı öğrendi hem de futbol, okçuluk, 
satranç, tiyatro, yüzme ve at binme gibi çeşitli sportif faaliyetler ile 
eğlenceli vakitler geçirdi. 

Bu yıl 48.282 gencimizle buluştuğumuz Yaz Okulumuzda ayrıca yüzme, 
piknik, langırt ve ata binme gibi sürpriz aktivitelerle unutulmaz anılar 
biriktirdik. Başkanımız Enes Eminoğlu gençlerimizi yalnız bırakmayarak; 
Muş, İzmir, Gaziantep, Denizli, Mersin, Konya, Ağrı, Kocaeli gibi pek 
çok ilimizde gençlerimizle bir araya geldi. İl bazında düzenlediğimiz 
kapanış programlarını ise binlerce gencimizin katılımıyla 
gerçekleştirdik. 

Şanlıurfa’daki kapanış programımızı, Yüksek İstişare
Kurulu Üyemiz Necmeddin Bilal Erdoğan, Başkanımız 
Enes Eminoğlu ve 5 bin gencimizin katılımıyla 
tamamladık. İstanbul’da ise Ayasofya Camii’nde 
düzenlediğimiz kapanış programımızda 4 bin 
gencimizle bir araya gelerek yaza veda ettik.



3332

ORTAKAFA MEDENİYET YOLUNDA
Temelleri asırlar öncesine 
dayanan köklü medeniyetimizin 
ahlaki, insani ve kültürel 
değerlerini genç nesillerimize 
aktarmak, onların sosyal ve 
kültürel gelişimlerini desteklemek 
ve geçmişini tanıyan geleceğini 
planlayabilen bilinçli gençlerin 
yetişmesi için ‘’OrtaKafa 
Medeniyet Yolunda’’
OrtaKafa bu yıl: İzmir, 
Gaziantep, Kayseri, Malatya, 

Sivas, Kahramanmaraş, Manisa, 
Amasya, İstanbul, Mardin, 
Niğde, Balıkesir, Kütahya, 
Elazığ, Konya, Samsun, Uşak, 
Osmaniye, Şanlıurfa, Bursa, 
Van, Diyarbakır, Çorum, Burdur, 
Erzurum olmak üzere toplam 
25 şehrimizi gezdi. Gittiğimiz 
şehirlerde gerçekleştirdiğimiz 
canlı yayınlar ile gençlerimizle 
çevrim içi buluştuk.
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‘’Ulaşmadığımız genç kalmayana dek’’ düsturu ile düzenlediğimiz ‘’Selam Ver’’ projesi 
ile ülkemizin dört bir yanındaki ortaokullu kardeşlerimizi okullarında ziyaret ediyor, 

gönül bağımızı güçlendiriyoruz. Bu yıl, 68 ilimizdeki teşkilatımızla birlikte 251 ilçede 1743 
okulumuzu ziyaret ederek, 321.734 öğrencimize #SelamVer’dik. 

#SELAM VER
Öğrencilerin kişilik, ilgi, yetenek ve beklentilerinin tespit edilmesi 
yoluyla kendilerini tanıması ve doğru mesleğe yönelmesi adına 

gerçekleştirdiğimiz ‘’FİT Mesleki Yönelim Testi’’ ile 2 bin 503 gencimiz 
ideal mesleğini öğrendi.

FİT MESLEKİ YÖNELİM TESTİ
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Liseli öğrencilerin İngilizce dil yetkinliğini geliştirerek gündemle ilgili 
konuları konuşabilmesi, tartışabilmesini amaçlayarak düzenlendiğimiz 
projemizde 8 ay boyunca gençlerimizle, farklı oturumlarda buluştuk.

DEBATABLE
Öğrencilerin İngilizce dil yeteneklerini geliştirebilmelerini ve bilgilerini test edebilmeyi 

amaçlayarak Zoom ve Kahoot uygulaması üzerinden gençlerle bir araya geldik. 
7 hafta boyunca ekran karşısına geçerek belirlediğimiz yabancı filmleri izledik. 

Programımıza 560 öğrenci katıldı ve İngilizce dil seviyesini yükseltti.

FASTER THE WINNER
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ENDERUN OKULU

Tıp, Hukuk, Mühendislik, 
Diplomasi ve Siyaset 
alanlarına ilgi duyan, 
üniversitede bu alanlardan 
birinde eğitim almayı 
hedefleyen liseli öğrencilerle 
‘’Enderun Okulu’’nda buluştuk.
 Meslekleri yakından tanıması 
adına gençlerimizi final 
etabında; YTB Başkan 
Yardımcısı Abdulhadi Turus, 
Sağlık Bakanlığı Bakan 
Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci 
gibi alanında uzman isimlerle 
bir araya getirdik.

Online ve yüz yüze buluşma 
gerçekleştirdiğimiz ‘’Enderun 
Okulu’’nda, 6 bin 375 
gencimizle buluştuk ve 

teknik gezi etabında TUSAŞ, 
ASELSAN, TÜRKSAT, YTB ve 
Cumhurbaşkanlığı Millet 
Kütüphanesi’ni ziyaret ettik.

Ankara’da Gençlik ve Spor 
Bakanımız Sn. Mehmet 
Kasapoğlu’nun da katılımıyla 
gerçekleştirdiğimiz ‘’Hadislerle 
Sessiz Vlog’’ ve ‘’Enderun 
Okulu’’nun ödül törenine, 
Cumhurbaşkanımız Sn. 
Recep Tayyip Erdoğan canlı 
bağlanarak gençlerimizi tebrik 
etti.
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GENÇ TÜRKİYE KONGRESİ

‘’Genç Türkiye Kongresi’’ ile gençleri, toplumun önemli 
meseleleri ve çözüm bekleyen sorunları üzerine düşündürmeyi 
hedefledik. Gençler fikirlerini çekinmeden ifade etti, 
akranlarıyla seviyeli tartışmalar yaparak ortak bir fikre ulaşma 
yollarını öğrendi.

Açılış programını, Başkanımız Enes Eminoğlu’nun katılımıyla 
Ankara’da gerçektirdik. Fikirlerin tartışıldığı, dostlukların 
kurulduğu etabından ardından Trabzon etabı başladı. 13 
farklı ilden katılan liseli öğrenciler gezileri sırasında Şehit Eren 
Bülbül’ü de unutmadılar ve şehidimizin kabrini ziyaret ettiler.
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21.350 
LİSELİ

#SenDeGel

DOĞA KAMPIMIZDA YAZIN 
TADINI ÇIKARDI

21.350 
LİSELİ

#SenDeGel
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DOĞA KAMPI

Gençlerin kardeşlik ikliminde 
milli, manevi eğitimler almasını, 
sportif faaliyetlere katılmasını, 
el becerilerini geliştirmesini 
ve yeni yerler keşfetmesini 
amaçladığımız ‘’Doğa Kampı’’ 
bu yıl da aksiyon dolu geçti. 
Heyecan, coşku, muhabbet ile 
geçen anlarda gençlerimize 
kıymetli isimler de eşlik etti. 

Katılımcılarımızdan bazıları: 
Yüksek İstişare Kurulu Üyemiz 
Sn. Necmeddin Bilal Erdoğan, 
Gençlik ve Spor Bakanımız 
Mehmet Kasapoğlu, AK Parti 
İstanbul İl Başkanı Osman 
Nuri Kabaktepe, Gazeteci 
Yakup Köse, AK Parti İstanbul 
Milletvekili İffet Polat, Edirne 
Valisi Ekrem Canalp, Yönetmen 
Tülay Gökçimen, Yazar 
Mehmet Baki Öztürk oldu. 

Türkiye’nin farklı illerinden 
katılan 21 bin 350 liseli 
gencimiz: yüzme, dini eğitimler, 
mangala, doğa yürüyüşü, 
okçuluk, futbol, parkur 
yarışları gibi aktivitelerle 
yazı dolu dolu geçirdi. 
Başkanımız Enes Eminoğlu ise 
gençlerimizi kamplarda yalnız 
bırakmayarak: Gaziantep, 
Kocaeli, Samsun, Mersin, 
Konya gibi pek çok ilimizde 
gerçekleşen kamplarımızı 
ziyaret etti.
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HADİSLERLE SESSİZ VLOG 

“Kim peygambere itaat 
ederse Allah’a itaat etmiş 
olur” (Nisa Suresi/80) Ayeti 
Kerimesinden esinlenerek 
düzenlediğimiz ‘’Hadislerle 
Sessiz Vlog’’ yarışmamızın bu 
yıl 2.’sini gerçekleştirdik.

Ramazan ayında Peygamber 
Efendimizin (s.a.v) sünnetlerini 
yaşayarak öğrenmeyi 
amaçladığımız projemize 119 
öğrencimiz katılım sağladı. 
Belirlediğimiz temalar içinden 
3’ünü seçerek sessiz vlog 
çeken gençler, videolarını 
Youtube kanallarına 
yükleyerek yarışmayı 
tamamladı. 

Birinci olan gencimize fotoğraf 
makinesi, ikinciye elektrikli 
scooter, üçüncüye tablet, 
dördüncüye bluetooth kulaklık, 
beşinci olan gencimize de 
akıllı bileklik ödüllerini takdim 
ettik.
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İslam coğrafyasındaki kardeşlerimizi bir araya getirmeyi, farklı ülkelerden 
Müslüman kardeşlerimizle Ramazan ayını beraber yaşayabilmeyi amaçlayarak  

“Hello Brother” programını düzenledik. Ramazan ayı boyunca her hafta bir 
olmak üzere dört farklı ülkenin vatandaşı olan gençlerle buluştuk. Programa 

katılan 100 öğrencimiz, ülkelerin kültürleri tanıyıp yeni dostluklar edindi.

HELLO BROTHER
Çevrim içi olarak gerçekleştirdiğimiz ve her buluşmada farklı bir konuşmacının 

katıldığı ‘’Hızlı Olan Kazansın’’ programında, 25 hafta boyunca 8 bin 750 gencimizle 
bir araya geldik. Değerli konuklarımızın arasında:  Şehit Ömer Halisdemir’in 

ağabeyi Soner Halisdemir, Şehit Eren Bülbül’ün Annesi Ayşe Bülbül, Cumhurbaşkanı 
Başdanışmanı Ahmet Minder, Ahmet Yenilmez gibi isimler yer aldı.

HIZLI OLAN KAZANSIN
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İFTARA 5 KALA

Ramazan ayında yardımlaşmanın ve paylaşmanın önemine 
dikkat çekmek için bu yıl 3.’sünü gerçekleştirdiğimiz ‘’İftara 5 
Kala’’ için ülkemizin dört bir yanında organize olduk.

Ramazan-ı Şerif’in ruhunu birlikte yaşayabilmek adına: 
Ramazan ayı boyunca, İftara yetişemeyen vatandaşlara, 
gönüllü liseli gençlerimizle birlikte su ve hurma ikramında 
bulunduk.
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Zamanı ve mekanı emanet olarak gören bir gençliğin yetişmesi, o 
gençliği iyiye ve iyiliğe dair yeni şeylere yönlendirebilmek bakımından 81 
ilimizde 52 haftadır organize ettiğimiz programlarımızda, bu yıl içerisinde 
36 bin 400 gencimizle buluştuk. Bir araya geldiğimiz liseli gençlerimizle 

hasbihal ettik, gönül bağımızı güçlendirdik. 

MEKÂNDAYIZ
İmsak vaktinde, öğrencileri sabah namazına teşvik etmeyi amaçladık ve projemize 

‘’Şafak Operasyonu’’ ismini verdik. Günün en verimli dakikalarında sohbet ile ilim 
öğrenilmesi ve cemaatle namaz kılınması için Pazar günleri gerek Zoom uygulaması 
üzerinden gerek yüz yüze gerçekleştirdiğimiz programımızda, 52 haftada 4 bin 680 

gencimizle bir araya geldik.

ŞAFAK OPERASYONU 
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SİBER GÜVENLİK KAMPI

‘’Siber Güvenlik Kampı’’nda 65 liseli gencimizle birlikte Exploit 
ve Firewall dersleri ile ülkemizin siber sınırlarının da korunması 
noktasında farkındalık oluşturmak adına kamp programı 
gerçekleştirdik.

Programımızda Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, 
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç 
gibi kıymetli isimler gençlerimizle buluştu. 
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1000 
GENÇ

#BirMilletİkiDevlet

BİR MİLLET İKİ DEVLETİN 
GENÇLERİ, ZAFERİ RESMETTİ

1000 
GENÇ

#BirMilletİkiDevlet
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KARABAĞ ZAFERİ RESİM YARIŞMASI

Ermenistan işgali altında 
olan Karabağ, Azerbaycan 
ordusunun harekete 
geçmesiyle büyük bir 
zafer kazanarak yeniden 
özgürlüğüne kavuştu. 
Türkiye’nin gençlik vakfı olarak; 
Azerbaycan Gençler Fondu ile 
birlikte  “İki devlet, tek millet” 
anlayışıyla organize ettiğimiz 
bu projede, liseli öğrencilerin 
gözünden Karabağ zaferini 
görmeyi ve bu vesileyle 
kardeşlik duygularımızı 
pekiştirmeyi hedefledik. 

1000 gencin katılım 
sağladığı yarışmamızda, 
sergilenmeye hak kazanan 
resimleri, genel merkezimizde 
gerçekleştirdiğimiz sergi açılışı 
ile sanat severlerin beğenisine 
sunduk.

‘’Karabağ Zaferi’’ resim 
yarışmamız sonucunda 
dereceye girerek 
Azerbaycan’a gezi hakkı 
kazanan gençlerimiz, Bakü’de 
Sayın Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan 
ile buluştu ve Başkanımız 
Enes Eminoğlu, 
Cumhurbaşkanımıza, 
Sn. Emine Erdoğan 
Hanımefendi’ye ve Yüksek 
İstişare Kurulu Üyemiz Sn. 
Necmeddin Bilal Erdoğan’a 
gençlerimizin kıymetli eserlerini 
hediye etti.
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“Merhamet edene Allah (c.c) da merhamet eder; yerdekilere merhamet edin ki, 
göktekiler de size merhamet etsin.” Hadis-i Şerif

Evden çıktığımız her an, karşımıza çıkan sessiz dostlarımız hayvanlara mama ve su 
dağıtarak, liselilerin sosyal sorumluluklarının farkına varması için harekete geçtik. 

Ülkemizin dört bir yanındaki liseli gençlerimiz, bu farkındalık ile  sokaktaki can 
dostlarımızın ihtiyaçlarını karşıladılar.

SESSİZ DOSTLAR
81 ilde, binlerce sınıfta, her hafta bir sözün tahtaya yazıldığı, fotoğrafının sosyal 

medyada  paylaşıldığı ‘’Yaz Tahtaya’’ programımıza 14 bini aşkın gencimiz katıldı. 
Her Pazar günü, kıymetli şahsiyetlerin sözlerinin seçilmesinin ardından liseli gençler 
sınıflarındaki tahtalara sözü yazdılar. Fotoğrafını çekip sosyal medya hesaplarında 

paylaşan gençler, projemize dahil oldular.

YAZ TAHTAYA
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‘’Beytülmakdis Gençliği’’ kutsal topraklarımız işgal altındayken Kudüs ve 
Mescid-i Aksa için ellerinden geleni yapmanın derdinde olan bir grup hanım 

kardeşimiz tarafından oluşturuldu.

Bu projemiz ile 12-25 yaş aralığındaki gençlerde Kudüs bilinci oluşturmak, 
Kudüs halkı ile duygusal bağ kurmak, Kudüs’ün tarihi, psikolojik ve sosyo 

kültürel yapısını inceleyerek gençlerimize toplumsal duyarlılık kazandırmayı 
amaçladık ve 12 bin 233 kardeşimiz ile çevrim içi bir araya geldik.

BEYTÜLMAKDİS GENÇLİĞİ 
‘’Bir İnsan Bir Coğrafya’’ projemizde,  Balkan ülkelerindeki gençlerin Türkiye 

algısı ve Türkiye’deki gençlerin Balkan bölgesine bakışı hakkında farklı metot ve 
parametreler ile araştırma ve sentez çalışmaları yaptık. Programlarımızda konu 
edindiğimiz değerli isimlerden bazıları; Necmettin Erbakan, Şule Yüksel Şenler, 

Ayşe Hümeyra Ökten oldu.

BİR İNSAN BİR COĞRAFYA | BALKANLAR PROJESİ



6564

Ulusal ve uluslararası sorunlara yönelik farkındalık oluşturmayı, kaliteli akademik 
yayınlar üretmeyi, ilgili alanlardaki mevzuat eksikliklerinin giderilmesine katkı sunmayı 

ve eğitim verilen alanlarda uygulanabilir projeler üretmeyi amaçlayan ‘’İhtisas 
Akademi’’ ile yapılan yüzlerce başvuru arasından eğitime katılma hakkı kazanan 260 

üniversiteli öğrenci bir araya geldi.

Ders sürecine ek olarak araştırma, çalıştay gruplarına dahil olarak akademik içerik 
üretme, çalıştaylar düzenleme ve ilgili kuruluşlarda staj yapma gibi yoğun bir eğitim, 

öğretim ve tecrübe edinme sürecine dahil olan gençler, alanında uzman akademisyen 
ve yöneticilerle buluştu.

İHTİSAS AKADEMİ

Ben kimim? Devlet, coğrafya 
ve inanç bütünündeki bizler 
kimiz? Son asırlar içerisinde 
tahrip edilen dini, ahlaki ve 
kültürel değerlerimizi nasıl 
ihya edebiliriz? Sorularından 
hareketle: gençlerin kendini, 
dinini, tarihini, medeniyetini 
ve düşünce sistematiğini 
öğrenmelerini amaçladığımız 
‘’TÜGVA Fikir Akademisi’’  
projemizde yüzlerce başvuru 
arasından seçilen 240 gencimiz 
bir araya geldi.

Gerçekleştirdiğimiz ‘’ TÜGVA 
Fikir Akademisi Yaz Kampı’’ 
ile Mustafa Armağan, Yakup 
Köse, Aynur Mısıroğlu, AK Parti 
İstanbul Milletvekili Ravza 
Kavakçı Kan, Hasan Turan, 
Güngören Belediye Başkanı 
Bünyamin Demir, Kredi ve 
Yurtlar Kurumu (KYK) Genel 
Müdür Yardımcısı Ali Özdemir 
gibi kıymetli isimlerle buluştuk.

TÜGVA FİKİR AKADEMİSİ
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#DijitalTahlil

KİTAP TAHLİLLERİMİZ İÇİN 
ONLİNE OLDUK

500 K 
SAYFA

GÖRÜNTÜLENMESİ

500 K 
SAYFA

GÖRÜNTÜLENMESİ

#DijitalTahlil
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Türkiye’nin en büyük dijital kitap 
tahlili programı ‘’Dijital Tahlil’’ ile 
Türkiye genelinde aynı alanda 
okuma yapmak isteyen öğrencilere, 
online tahlil ve mütalaalar 
yaparak, okudukları kitaplardaki 
meseleleri tartışabilecekleri ve 
o alanda kendilerini daha iyi 
geliştirebilecekleri ortam hazırladık. 
Okuma kültürünü artırmak, 
daha donanımlı ve bilgili gençler 
yetişmesine katkıda bulunmak 
amacıyla gerçekleştirdiğimiz 
projemizde; başvurular arasından 
seçilen 150 üniversite öğrencisi 
ve 640 lise öğrencisi ile bir araya 
geldik. Projemizin web sitesi 
“dijitaltahlil.tugva.org” 500 binin 
üzerinde sayfa görüntülenmesiyle, 
büyük bir kitleye hitap etmiş oldu.

Gençlere sürdürülebilir biçimde 
okuma alışkanlığı kazandıran 
programımızın kapanışında, 
Yüksek İstişare Kurulu Üyemiz 
Sn. Necmeddin Bilal Erdoğan 
gençlerimizi yalnız bırakmadı.

DİJİTAL TAHLİL
‘’Dijital Dil Kafe’’ projemizde: İstanbul’daki uluslararası ve yerli üniversite 

öğrencileri bir araya geldi. Özellikle farklı kültür ve medeniyetleri tanımaya 
meraklı, çağın ufuklarını aşma hevesi olan, dünya barışını benimseyen 
ve insanlarla iletişim ve sosyal ilişkiler konusunda özgüven kazanmayı 
amaçlayan öğrencilerin buluştuğu programda, başvurular arasından 

seçilen 40 üniversiteli genç yer aldı.
 

Projede öğrenciler, Zoom uygulaması üzerinden moderatör eşliğinde 
görüştürülerek sosyal, kültürel konularda bilgi sahibi oldular ve yabancı dil 

öğrenimlerini desteklediler.

DİJİTAL DİL KAFE
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Üniversiteli gençlerimizin katılımı ile düzenlediğimiz ‘’İyilik Olsun’’ projemizi: toplumsal 
dayanışmayı artırmak, gençlerin gönüllü bir şekilde sosyal sorumluluk faaliyetlerine 

katılımını sağlayarak toplumsal sorunlara ve zorluklara duyarlı bireyler haline 
gelmelerini teşvik etmek adına gerçekleştirdik.

İYİLİK OLSUN
Üniversite Koordinatörlüğünde görev alan kişiler için ahde vefa gösterilmesi ve yeni 

gönüllülerimiz ile tanışma amaçlı düzenlediğimiz programlarımız: ‘’Sözümüz Var’’
Gönül bağımızı güçlendirmek için bir araya geldiğimiz programlarımızda, gür bir 

sesle #SözümüzVar diyor; davamızın şuurunda hareket ederek, nice gencin gönlüne 
girmek adına çalışmalarımızı değerlendiriyoruz.

SÖZÜMÜZ VAR
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Üniversite teşkilatımızın kendi iç bünyesinde yaptığı bu şûrada; üniversite, fakülte, 
bölüm, sınıf temsilcilerimiz bir araya gelip teşkilat eğitimlerinin yanı sıra dönem 

içerisinde yapılan faaliyetleri ve yeni hedeflerin belirlenmesine yönelik çalışmaları 
değerlendirmek için bir araya geliyor.

ÜNİVERSİTE ŞÛRASI
Bu sene 3.’sünü düzenlediğimiz ‘’Türkiye Fikir Kongresi’’ ile ülkemizin genç dimağlarını 
belirlenen konu etrafında bir araya toplayarak akademik alana verecekleri katkıyı 
artırmak ve onları akademik alanda çalışma yapma noktasında cesaretlendirmek, 

referans verilen kitapları okunması ile birlikte gençlerin fikirlerini ifade ederken 
kullandıkları dilin zenginleşmesi ve etkili iletişim kurabilme yönlerinin gelişmesi adına, 

fikir alışverişi yapma imkanı sunduk.  

TÜRKİYE FİKİR KONGRESİ
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PİLATES EĞİTMENLİĞİ

Temel Pilates Eğitimi

TÜGVA ve Academy Pia işbirliği ile başlatmış 
olduğumuz pilates eğitmenliği kursları ile değerli 
hanımlarımızı iyi bir eğitmen olarak hazırladık. Kurs 
sürecini başarı ile tamamlayan kursiyerlerimiz, 
gençlik merkezlerimizde pilates dersleri açabildi 
ve sağlık dolu etkinliklere imza attılar.

• Stretching Eğitimi Workshop
• Eğitmenlik ve İletişim Becerileri Satış Yönetimi
• Anatomi Biyomekanik ve Postür Analizi

İleri Düzey Pilates Eğitmenliği Paketi
• Matwork Pilates Level 1 Eğitmenlik Sertifika Programı
• Reformer Pilates Level 1 Sertifika Programı
• Matwork Pilates Level 2 Eğitmenlik Sertifika Programı
• Reformer Pilates Level 2 Eğitmenlik Sertifika Programı
• Pregnant ( Hamile) Pilatesi Eğitmenlik Sertifika Programı
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Toplumda örnek gösterilecek kadınların, 
gençler ile tecrübelerini paylaştıkları 
İlham Veren Kadınlar Zirvesinde bilimden 
sanata, spordan siyasete, mühendislikten 
eğitime pek çok alanda başarı hikayeleri 
paylaşıldı. Bu yıl 2.’sini düzenlediğimiz 
programımızda, Türkiye genelinde 200 
farklı ilham veren kadınla bir araya geldik. 

Aile Okulu’’ ile Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in 
hayatını örnek alarak aileleri ve aile olacak 
bireyleri bilinçlendirmeyi hedefledik. Bu doğrultuda 
katılımcılarımız ile pek çok seminerde bir araya geldik.

Genç kadınlarımıza bilinçli İslami bakış açısı ve 
doğru Müslüman kadın kimliği kazandırmak adına 

‘’İslam’a Bakış Dersleri’’ düzenledik. Her hafta farklı 
bir konu çerçevesinde buluştuğumuz kardeşlerimiz, 

programımıza büyük bir ilgi gösterdi.

Gençlerimizin kitap okuma alışkanlığı kazanmasını 
hedefleyerek ‘’Okuyanlar’’ projemizi hayata geçirdik. 

Eleştirel düşünmeye katkı sağlayan projemiz 
kapsamında, belirlenen kitaplarımızın tahlili için 

gençlerimizle buluşmaktan büyük bir keyif aldık.

Aile ortamından uzak olarak büyüyen kimsesiz 
çocukların toplumla bütünleşmesi için ‘’Sevgi 
Ziyaretleri’’ düzenledik. Katılımcılarımız ve 
kimsesiz çocuklar arasında kardeşlik, arkadaşlık 
bağları kurarak çocuklarımızın sosyal çevresini 
genişletmesine katkı sağladık.

İLHAM VEREN KADINLAR AİLE OKULU

İSLAM’A BAKIŞ DERSLERİ

OKUYANLAR

SEVGİ EVLERİKadın ve Aile Koordinatörlüğümüz 
tarafından düzenlenen; topluma 
örnek gösterilecek gençler 
yetiştirme programımıza bu yıl 
katılım çok yoğundu. 

Programın amaçları arasında 
büyük bir medeniyete sahip 
ecdada layık nesiller olmak, 
sağlıklı ve güçlü aile bağlarını 
oluşturmak, ibadetlerin manevi 
yönünü ve inceliklerini aksettirmek, 
hayatın her alanında dildeki 
letafeti korumak başlıkları yer aldı.

ZARAFET AKADEMİ
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ONLINE OSMANLICA KURSU
“Cihana adaletle hükmeden 
ecdadımızı anlamak Osmanlı Türkçesi 
ile kaleme alınmış, kütüphaneleri 
dolduran eserleri anlamaktan geçer” 
dedik. Köklü bir tarihin ve kültürün 
mirasçıları olan bizlerin, asırlarca 
dünyaya adâlet ve merhamet 
örneği olmuş bu medeniyetin 
güzelliklerini, altyapısını araştırabilmesi 
ve anlayabilmesi için “Osmanlıca 
Kursumuzu” açtık.

Osmanlıca Kursumuz, TÜGVA 
Kıraathane etkinliği olarak bir eğitimci 
ile başladı. 3 kurdan oluşan ilk kurs 
dönemi 110 kişinin aktif katılımı ile 
devam etti.
Gelen talep üzerine 2021 yılı 
döneminde Hayrat Vakfı İşbirliği ile 
kursumuz, 2 bin 544 kişiden fazla 
katılımcı ve eğitimci ile 25 kişilik online 
sınıflarda devam etti.

Programımıza %80 devamlılık 
sağlayarak kursu başarıyla 
tamamlayan katılımcılarımıza sertifika 
ve çekilişlerle hediyeler verildi.

ONLINE EĞİTİM PAKETİ
 “TÜGVA Oryantasyon, Teşkilatlanma Kültürü ile Teşkilat Usul ve Esasları” çalışmalarımızı 
gerçekleştirerek vakıf gönüllülerimiz için eğitim videosu hazırladık. Teşkilat olarak daha 

verimli ve doğru bir çalışma sistemi oluşturmak amacıyla, alanında uzman isimler 
tarafından yönetim kurulu işleyiş yapısı, teşkilat usul ve esaslarıyla teşkilat kültürüne dair 

çalışmalar yürüttük.

Edirne’den Karsa, İzmir’den Şırnak’a bütün il ve ilçelerimizde vakfımıza yeni katılan 
üyelerimiz, bu eğitim paketi sayesinde oryantasyon süreçlerini hızlı bir şekilde tamamladı.
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UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ
Eğitim Koordinatörlüğümüz tarafından hazırlanan “Uzaktan Eğitim Sistemi” ile kurum 
içi eğitimleri uzaktan verebilmeyi, kurum üyelerinin aldığı eğitimleri görebilmeyi, dijital 
materyalleri ve videoları kullanarak yeni eğitimler hazırlayabilmeyi, alınan eğitimlerin 

ölçme ve değerlendirmesini yapabilmeyi, eğitim alan kişilerin gelişim ve öğrenme 
süreçlerini izleyebilmeyi ve bu eğitimlerin çıktılarının raporlanabilmesini sağladık.

Katılımcılarımızın akademik, kişisel, manevi ve kültürel gelişimlerine katkı sağlayacak 
eğitimlerin verileceği 8 modülden oluşan bir online “eğitim yönetim sistemi” kurduk. 

Online olarak gerçekleştirdiğimiz “Proje 
Yönetimi Eğitimi” programımızda, proje 
yöneticiliği ve yönetimi konusunda 
uzmanlaşmak isteyen katılımcılarımıza, 
proje yönetim standartlarını, araç ve 
tekniklerini örnekler ve uygulamalar ile 
aktarmayı amaçladık.

5 gün 35 saat süren eğitim 
programımızda katılımcılarımıza 
profesyonel proje yönetimi 
uygulamaları, problem çözümü, risk 
yönetimi, zaman ve bütçe aşımlarına 
neden olan faktörler gibi konularda 
bilgi verdik.

Eğitimcinin adı: Savaş Şakar
5 gün 35 saat olmuştur.

Online şekilde gerçekleştirilmiştir.
https://www.savassakar.com/egitim/proje-yonetimi/

Linkini buradan bulabilirsiniz.

Ekstra içerik olarak bu sayfadan da 
faydalanabilirsiniz.

PROJE YÖNETİMİ EĞİTİMİ (PMP)
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ÇİN,
HİNDİSTAN,

RUSYA,
ORTA DOĞU

#BölgeUzmanı

BÖLGESİNİ SEÇEN GENÇLER, 
UZMAN OLMAK İÇİN ÇALIŞIYOR

ÇİN,
HİNDİSTAN, 

RUSYA,
ORTA DOĞU

#BölgeUzmanı
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Çin, Hindistan, Rusya ve Orta Doğu 
toplumlarının siyasi yapısı, dış politika 
karakteri, tarihi ve sosyolojik kodları, 
ülke tarihine yön vermiş liderleri, 
sanatkarları ve düşünürleri hakkında 
birikime sahip adaylar yetiştirmeyi 
hedeflediğimiz “Bölge Uzmanı 
Yetiştirme Programımız” devam etti.

Uzun vadeli eğitim olanaklarını 
kapsayan projemizde yüksek lisans 
eğitimine devam eden 10 gencimiz 
bulunuyor. Rusya, Çin, İran ve 
Hindistan’da eğitim alan Siyaset 
Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Siyaset 
Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Hukuk 
öğrencisi olan gençlerimizle toplantı 
ve görüşmelerimize devam ettik. 

Gençlerimize, bulundukları 
ülkelerin akademik bir incelemeyle 
siyasetinden sosyolojisine, 
kültüründen dil bilimine, tarihinden 
modern toplumsal dinamiklerine 
kadar uzanan geniş bir disiplinler 
arası çalışma sunduk.

BÖLGE UZMANI YETİŞTİRME PROGRAMI
Meslek adayı üyelerimiz, mesleğe yeni adım atmış çalışanlar  ve insan 
kaynakları profesyonelleri için 6 gün süren “Stratejik İnsan Kaynakları 
Eğitimleri” düzenledik. Bu eğitimle birlikte insan kaynakları alanında 
kariyerlerine adım atmak isteyen gönüllülerimize, insan kaynaklarının 

inceliklerini aktardık. %83 oranında devamlılık sağlanırken, 27 katılımcımız 
program sonunda yer alan sınavda başarılı olarak “eğitim sertifikası” 

almaya hak kazandı.

STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİMİ
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İnsan kaynakları alanında birikim sahibi uzmanlar tarafından, öğrenci 
gençlerimize bilgi ve birikim aktarılmasını hedefledik. İş hayatına geçiş 

süreci ve kariyer planlaması konusunda (iş seçimi, mülakat davranışları, terfi 
vb.) gençlerimiz kıymetli isimlerle bir araya geldi. Gerçekleştirdiğimiz online 

programla, 400’ü aşkın gönüllümüze ulaşmış olduk.
 

Gençlerimiz profesyonel iş hayatına geçiş, kamuda istihdam, kişisel imaj ve 
mülakat teknikleri, yurtdışı tecrübesinin kariyer gelişimi  noktasında önemi, dijital 
dönüşüm çağında kariyer planlaması ve Türk dış politikasında güncel meseleler 
başlıklarını; TRT İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı Nurullah ER, Cumhurbaşkanlığı 

Personel ve Prensipler Genel Müdürü Metin YENER,  Protokol ve Kurumsal 
Nezaket Kuralları Uzmanı İhsan ÖZATA, Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker 

ASTARCI ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim KIRAN gibi kıymetli isimlerle 
görüşme imkanı buldu.

KARİYER SOHBETLERİ
Dr. Mohamed Nismy Rafiudeen Hoca ile gerçekleştirdiğimiz 

mentörlük programımızla üniversiteye giden öğrencilerimize yol 
göstermek ve danışabilecekleri ekipler kurmayı amaçladık.

Genel merkez gönüllü ekibimizde yer alan gençlerimiz, 
tamamladıkları eğitimin ardından mentörlerimizle tanışarak, 

danışmanlık ve aktif kariyer planlaması desteği aldı. 

Programımıza katılım sağlayan 10 gencimizle görüşmelerimiz 
devam etmektedir.

MENTÖRLÜK PROGRAMI
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GENÇ YÖNETİCİ OKULU

5.’sini gerçekleştirdiğimiz Genç 
Yönetici Okulu ile iş hayatında 
yöneticilik yapan veya yönetici 
olmayı planlayan adayların 
sistematik ve bütüncül bir biçimde 
yönetim sistemleri ile yöneticilik 
bilgi ve becerileri kazanmasını 
hedefledik. 8 hafta süren eğitim 
programımızla katılımcılarımızın, iş 
dünyasından örneklerle kurumları 
başarılı yapan faktörlere yakından 
tanık olmasını sağladık. Stratejik 
planlama süreci hakkında bilgi ve 
deneyim kazandırılmasının yanı sıra 
gençlerin, profesyonel veya girişimci 

kariyerlerinde öne geçecekleri 
önemli yöneticilik yetkinlikleri ve 
becerileri kazanma yolunda önemli 
bir adım atmalarına destek olduk. 

Bu sene 490 kişinin başvurduğu 
programımızda, yapılan elemeler 
sonucu 388 kişiye genel yetenek 
değerlendirme testi gönderildi 
ve 82 kişi mülakata katıldı. Proje 
kontenjanımız olan 50 kişi ise bu 
mülakatlar sonucunda belirlenmiş 
oldu.

‘’Genç Yönetici Okulu’’ projemizi bu yıl Kuzey 
Makedonya Türk Gençlik Kulübü ile Balkanlar’da 
da gerçekleştirdik. Kuzey Makedonya’da 25 gencin 
katıldığı programımızda verilen eğitimlerle, genç 
yönetici adayları uzmanlaşmak istedikleri alanda bilgi 
ve deneyim kazanma fırsatı buldu.

KUZEY MAKEDONYA GENÇ 
YÖNETİCİ OKULU

2021 GENÇ YÖNETİCİ OKULUNA KATILAN 
ÖNEMLİ İSİMLERDEN BAZILARI:
• Mehmet Naci Efe ( EKOL Grup YK Başkanı/CEOTEKMER Kurucu ) 

• Cem Öğretir ( TV Spikeri )

• Mevlüt Tatlıyer ( SETA Ekonomi Araştırmaları Direktörü/Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi )

• Kadir Gurbetçi ( İSPARK Kurucu Genel Müdürü )

• İbrahim Oral Emül ( Project Manager Professional )

• Cemal Zehir ( Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi )

• Nurullah Er ( Turkish Cargo İK-Genel Müdür Yardımcısı )

• Mehmet Koç ( GİV Genel Başkanı & Negmar Denizcilik Yatırım CEO )

• Ömer Şengüler ( President At Global Magic Brands& Branding Architect )
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VİZYONER 21
MÜSİAD tarafından 2 yılda bir organize edilen VİZYONER 
Zirvesinde kurduğumuz stant ile yerimizi aldık.

Türkiye’nin ve dünyanın iş insanlarını bilgilendirme, geleceğe 
hazırlama ve güven odaklı iş bağlantıları geliştirmelerine 
yardımcı olmak amacıyla düzenlenen etkinlik: Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Mustafa VARANK, Çevre Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin BİRPINAR, 
Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin YILDIRIM, THY 
Kurumsal İnovasyon ve Projeler Başkanı Adem YILMAZ, 20H20 
INVEST Yönetim Kurulu Başkanı Osman ÇALIŞKAN, Psikolog 
Yazar Prof. Dr. Kemal Sayar ve 2011 Nobel Barış Ödülü Sahibi 
Tawakko KARMA gibi kıymetli isimlere ev sahipliği yaptı.

Ülkelerin ve toplumların ekonomik yönden kalkınarak gelişmesi için en önemli 
yapıtaşlarından biri olan girişimciliği, Türkiye Gençlik Vakfı olarak her zaman 

önemsedik ve önemsemeye devam edeceğiz. Girişimcilik Haftası (8-14 Kasım) 
kapsamında gerçekleştirdiğimiz programda gençlerimiz, başkanımız Enes Eminoğlu 

ve alanında uzman kişilerle bir araya geldi.

GİRİŞİMCİLİK HAFTASI
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TÜRKİYE GİRİŞİMCİ BULUŞMASI 
ZİRVESİ ve SERGİSİ

Girişimci İşadamları Vakfı (GİV) 
tarafından, Cumhurbaşkanlığı 
himayelerinde, 3-4 Kasım 
tarihlerinde Konya Selçuklu Kongre 
Merkezi’nde düzenlenen Türkiye 
Girişimci Buluşması Zirvesi ve 
Sergisi’nde yerimizi aldık. 

Girişimcilik ekosistemine değer 
katmak üzere; girişimcilerin 
bilgilendirilmesi, fikir ve ürünlerinin 
ulusal ve uluslararası yatırımcılarla 
bir araya getirilmesi, ödüllendirilmesi 
ve ticarileştirilmesine katkıda 
bulunulması, projeler arasında sinerji 
ve etkileşim oluşturulması, tecrübe 
paylaşımı ile birlikte üniversite, 
sanayi ve kamu işbirliklerinin 
geliştirilmesinin amaçlandığı zirve; 
KOSGEB, Konya Valiliği, Konya 
Büyükşehir Belediyesi, Konya 

Sanayi Odası, Konya Ticaret Odası, 
Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) ve 
vakfımızın destekleri ile düzenlendi.

İki gün süren organizasyonda; 
çeşitli başlıklarda oturumlar, 
B2B görüşmeler, girişimcilere 
yönelik eğitimler, kongreler ve 
“8. GİV Girişimcilik Ödülleri” 
töreni gerçekleştirildi. İş ve 
sanayi dünyasından temsilciler, 
akademisyenler ve kamu kurum 
yetkilileri ziyaretçilerle bir araya 
geldi. Üniversiteler, teknoparklar, 
start-uplar ve Ar-Ge
Merkezlerinden girişimcilerin 
projelerini yatırımcılar ile 
buluşturmaları, ulusal ve 
uluslararası tanıtım imkanı 
sağlandı.
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İL İLÇE TEMSİLCİLERİ KAMPI 
Ülkemiz genelinde yürüttüğümüz çalışmalarda görev alan 
teşkilat mensuplarımızın enerji ve motivasyonlarını tazelemek 
amacıyla kamplar düzenledik. 

Ekim ayında gerçekleştirdiğimiz “İl Temsilcileri Kampımızda” 
390 il yönetim kurulu üyemiz; MEB AR-GE, Kalite ve İzleme 
Daire Başkanı Mehmet Baki ÖZTÜRK ve Kişisel Gelişim Uzmanı, 
Eğitmen, Yazar Suna OKUR ile bir araya geldi.

İlçe temsilcileri mensuplarımıza yönelik düzenlediğimiz İlçe 
Temsilcileri Kampımızda 841 kişi; TÜGVA Yüksek İstişare Üyemiz 
Selim CERRAH, Necmeddin Bilal ERDOĞAN, Yazar Mehmet 
Baki ÖZTÜRK ve Hayati İNANÇ ile buluştu.
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KARDEŞLİK PROJESİ

“GÖNÜL KÖPRÜSÜ”

Uluslararası Türk Demokratlar Birliği (UID) ortaklığıyla yürüttüğümüz 
projeyle Avrupa’nın 33 bölgesi ve Türkiye’nin 33 ilini kardeş ilan 
ettik. Projede özellikle yetim öksüz, şehit ve gazi yakını, hastanede 
tedavi gören çocuklar başta olmak üzere on binlerce çocukla 
bayramlaşma gerçekleştirdik.

Projede yer alan “Gönül Köprüsü” etkinliği ile gerçekleştirdiğimiz 
büyük buluşmaya kısa zamanda gösterilen yoğun ilgi sayesinde 
hedeflediğimiz 10 bin çocuk sayısı, 15 bini geçti.

1000 KİŞİLİK DİJİTAL BAYRAMLAŞMA

Ramazan Bayramı’nın 3. günü, Avrupa ve Türkiye arasında dijital 
bayramlaşma programı gerçekleştirdik.

Dijital bayramlaşma programına, Avrupa ve Türkiye’nin farklı şehirlerinden 
çocuklar aileleriyle birlikte katılırken, Yüksek İstişare Kurulu Üyemiz

Sn. Necmeddin Bilal Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yüksek 
İstişare Kurulu Üyemiz Mustafa Şen, Başkanımız Enes Eminoğlu, UID Genel 

Başkanı Köksal Kuş, Başkan Yardımcımız İbrahim Beşinci, UID Genel Başkan 
Yardımcısı

Ahmet Günaydın katılım gösterdi. 
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GENEL KURULLARIMIZ
Gece gündüz demeden memleketimizin dört bir 
yanında gençlerimiz için çalışmaya devam ettik. Bu yıl 
gerçekleştirdiğimiz ”Genel Kurullarımız” ile 81 ilimizde, 
20.000 kişiyle buluştuk. Yeni döneme ‘’Bismillah’’ diyerek; 
ümmetin gençliğine hizmet etmeye devam edeceğimiz 
yeniden beyan ettik.

81 İL
20 BİN KİŞİ

81 İL
20 BİN KİŞİ
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VELHASIL

Genel Merkez Teşkilat Koordinatörlüğümüzün uhdesinde gerçekleştirilen 
‘’Velhasıl’’ sohbet programımız, kasım ayında yeni sezonuna başladı. Teşkilat 

mensuplarımıza yönelik düzenlediğimiz sohbet programımızda perşembe 
akşamları, Erenler Vakfı Onursal Başkanı Mahmur Eren Hocanın teşrifleriyle 
İmam-ı Rabbanî Hazretlerinin Mektubat-ı Rabbanî kitabından gönüllere 

nakşeden sohbetleri yer aldı.

Velhasıl programımızı 6 haftada 4 bini aşkın teşkilat mensubumuz izledi.

Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan 
Cumhurbaşkanı Sn. İlham Aliyev’in katılımıyla gerçekleştirilen 

“Şuşa Beyannamesi İmza Töreni ve Ortak Basın Toplantısı” için 
Karabağ’ın özgür kalbi Şuşa’daydık.  

Cumhurbaşkanımızın hitaplarını dinlememizin ardından 
Bakü’deki Türk Şehitliğimizi ziyaret ettik.

İŞGALDEN KURTARILAN TOPRAKLARIMIZDAYDIK
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ZAFER KAMPI
175 katılımcı ile Gaziantep’ de Nahcivan ve 
Azerbaycan gençler fondu ile birlikte Türkiye 
Azerbaycan kardeşliğini daha da pekiştirmek 
amacıyla yaptığımız program gençlerden 
yoğun ilgi gördü.

Azerbaycan ve Türkiye Gençlerinin buluştuğu 
Zafer Forumu kapsamında ise genç 
gazilerimiz ve öğrenci kardeşlerimizle Bakü’de 
bir araya geldik.
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Sınırlara sığmıyoruz, dünyanın dört bir 
yanında gençler için çalışıyoruz. 

Gençlerimiz için Amerika’da, Türk-Amerikan 
Ulusal Yönlendirme Komitesi’nin (TASC) 
“Daha Adil Bir Dünya Mümkün” başlıklı 
konferansı ile Foreign Policy Association 
ve SETA DC tarafından düzenlenen 
programlarda yerimizi aldık.

Aynı zamanda TURKEN Vakfı’nın 
gençleri ile olan buluşmaya da iştirak 
ettik. Programların onur konuğu olan 
Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip 
Erdoğan’ın hitabını dinledik.

100’den fazla devlet ve hükümet başkanının 
katılımıyla ABD’nin New York kentinde 
gerçekleştirilen BM 76. Genel Kurulu’nda, 
Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip 
Erdoğan ‘’Açık ve net söylüyorum; hiçbir 
güç, hiçbir tehdit bizi Filistin’in, ilk kıblemiz 
Kudüs-ü Şerif’in hukukunu korumaktan 
alıkoyamaz’’ diyerek Kudüs davasının 
İslam aleminin onuru ve namusu olduğunu 
vurguladı.

AMERİKA ZİYARETİ
Başta Selçuklu olmak üzere geleneksel Türk mimari motifleri 

taşıyan, lale şeklinde gökyüzüne yükselen Türkevi binası, 
Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı 

törenle açıldı.  New York’taki yeni Türkevi’nin açılış törenine 
Başkanımız Enes Eminoğlu da katılım sağladı.

TÜRKEVİ AÇILIŞI
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Can Azerbaycan topraklarında bir ilke şahitlik ettik. 
Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan 

Cumhurbaşkanı Sn. İlham Aliyev’in katılımlarıyla gerçekleşen ‘’Fuzuli 
Uluslararası Havalimanının’’ açılışında Başkanımız da yer aldı.

FUZULİ HAVALİMANI AÇILIŞI

Başkanımız Enes Eminoğlu 
ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz 
ile birlikte Sn. Emine Erdoğan 
Hanımefendi’nin misafiri 
olduk. Görüşmemizde, gençlik 
çalışmalarımızdan ve Sn. Emine 
Erdoğan’ın himayesindeki ‘’Sıfır 
Atık’’ projesinden bahsettik.

Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen 
Hasan Karakaya’yı Anma Programı’nda: 
‘’Dünyada iki kalem var ki beni 
çok etkilemiştir: Ustad Necip Fazıl 
Kısakürek ve Hasan Karakaya’’ diyen 
Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip 
Erdoğan’ın hitaplarını dinledik. Sayın 
Cumhurbaşkanımız sözlerine: ‘’Gençler 
Hasan ağabeyinizi çok iyi tanıyın. 
TÜGVA olarak bunun hakkını verin.’’ 
diyerek devam etti.

EMİNE ERDOĞAN HANIMEFENDİYE ZİYARET

CUMHURBAŞKANIMIZDAN GENÇLERE MESAJ
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GAZZE’DEKİ KARDEŞLERİMİZLE GÖNÜL 
SOFRASINDA BULUŞTUK
Ramazan ayında, Bangladeş ve 
Gazze’deki Müslüman kardeşlerimizle 
gönül sofrasında buluştuk. Ümmet 
olmanın bilinci ve birlik olma duygumuz 
ile kardeşlerimizle aramızdaki fiziki 
mesafelere rağmen iftar mutluluğunu 
paylaştık. Ramazan ayında, Gazze’nin 
farklı bölgelerindeki kardeşlerimize iftar 
yemeği ulaştırdık. Han Yunus, Refah, Şati 
Mülteci Kampı ve Gazze’nin Kuzeyindeki 
Beyt Hanun, Beyt Lahya bölgelerinde 
iftar dağıtımlarımızı gerçekleştirdik. 
Gazze’de gerçekleştirdiğimiz 3 iftar 
organizasyonunda 2500 kardeşimize iftar 
yemeği vermek nasip oldu.

10 mayısta Beyt Hanun bölgesindeki iftar 
dağıtımlarımızı gerçekleştirmemizin hemen 
ardından, Gazze’ye İsrail tarafından 
saldırılar başladı. Ramazan ayının son 
gününde Mescid-i Aksa’da nöbet tutan 
Müslüman kardeşlerimiz için de Kudüs’te 
160 kişilik iftar dağıtımı gerçekleştirdik. 
Filistin’deki Müslüman kardeşlerimize Kadir 
Gecesi’nde başlayan saldırılar nedeniyle, 
bayramımızı da hüzün içerisinde geçirdik. 
Fakat oradaki kardeşlerimizin yanında 
olduğumuzu hissettirmek, çocuklarımızın 
yüzündeki gülümsemeye vesile olabilmek 
bizim için paha biçilemezdi.
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ANADOLU’DAN AVRUPA’YA 
AVRUPA’DAN ANADOLU’YA

“Anadolu’dan Avrupa’ya Avrupa’dan Anadolu’ya Gençlik 
Değişimi” projemiz kapsamında Avrupa’dan gelen 
gençlerimizi TÜGVA Genel Merkez’de ağırladık. Doğa 
Kampı, Liderlik Eğitimi, Bilim Tiyatrosu, Tarihi Geziler, Boğaz 
Turu, Robotik, 3D Yazıcı, Kodlama Eğitimleri verdiğimiz 
projemizde çeşitli aktivitelerde bulunarak, onlara 
kültürümüzü ve tarihimizi yakından tanıttık.

Projemiz kapsamında gençlerimizle,  Cumhurbaşkanlığı 
Sözcümüz Sn. İbrahim Kalın Büyükelçimizle bir araya geldik.
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GENÇ DİPLOMAT AKADEMİSİ
Türkiye Gençlik Vakfı olarak siyaset ve 
diplomasi alanında yer almayı hedefleyen 
gençlere yönelik seminer ve derslerden 
oluşan ‘’Genç Diplomat Akademisi’’ nin 6. 
sını düzenledik.

Türkiye’nin 81 ilinden yapılan başvurular 
sonucu mülakatlarda başarılı olan 50 
öğrenci akademiye kabul edildi. 
TÜGVA Genç Diplomat Akademisi; 
üniversitelerin İktisadi İdari ve Sosyal 
Bilimler Fakültesi’nde okuyan veya 
mezun olmuş; siyaset, politika ve 
diplomasi alanında ihtisas yapmayı ve 

gelecekte bu alanda iş sahibi olmayı 
hedefleyen 18-30 yaş arası gençlere 
yönelik konferans ve dersleri içeren eğitim 
programı başvuruları 25 Kasım – 15 Aralık 
tarihleri arasında gerçekleşti. Yüzlerce 
başvuru alan akademide; katılmaya 
hak kazanan genç diplomat adaylarının 
eğitim programı kapsamında konu olan 
alanlarda uzman, profesör, akademisyen, 
büyükelçi ve bürokratların iş hayatında 
karşılaşılabilecek durumlara dair kişisel 
deneyim ve tecrübelerini paylaşmalarını 
amaçladık.
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KÜLTÜR GÜNLERİ ENDONEZYA
Sekolah Islam Terpadu Insantama’ 
öğrencisi 150 Endonezyalı kardeşimiz, 
vakfımızda misafirimiz oldu.

Kültürel etkileşimde bulunduğumuz, 
dünyanın dört bir yanından gençlerimizi 
ağırlamanın sevincini yaşadık. 
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TÜGVA HADİS KARTLARI
Pandemi nedeniyle fiziki olarak bir araya gelmenin 
mümkün olmadığı Ramazan ayının, anlam ve öneminin 
idrak edilebilmesi adına, bu aya özel hazırlanan proje ve 
faaliyetler 81 ilin yanı sıra yurtdışında da gerçekleştidik. 

Türkiye Gençlik Vakfı Dış İlişkiler Koordinatörlüğümüz 
tarafından Ramazan ayında gerçekleştirilen projeyle, 
hazırlanan Hadis-i Şerif kartlarını dünyanın dört bir yanına 
dağıttık.

14 K14 K
Hadis Kartı 

Dağıtıldı
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Açılış programını, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun‘ un 
katılımıyla gerçekleştirdiğimiz ‘’Dijital Çağ’da Avrupa’daki Gençler İçin Medya 

Okuryazarlığı ” başlıklı projemize katılımcılar yoğun ilgi gösterdi. Avrupa’da 
yaşayan Türkiye vatandaşı gençlere nasıl sorumlu medya okuyucusu ve sosyal 

medya kullanıcısı olunacağı konusunda farkındalık kazandırma amacıyla 
yapılan projemizde seminerde eğitimler alanında uzman akademisyen, 

bürokratlar ve diplomatlar tarafından verildi. 

DİJİTAL ÇAĞ’DA AVRUPA’DAKİ GENÇLER 
İÇİN MEDYA OKURYAZARLIĞI 

Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, Avusturya ve İngiltere’de yaşayan 
gönüllülerimiz ile bir buluşma gerçekleştirdik.

ÜLKELER ARASI GENÇLİK 
BULUŞMASI
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ZENGİNLİKLERİMİZİ
BİRLİKTE KEŞFEDELİM
Avrupa Birliği tarafından desteklenen 
“Zenginliklerimizi Birlikte Keşfedelim” 
isimli projemiz ile kadim medeniyetlere 
ev sahipliği yapmış olan Roma, Kudüs 
ve İstanbul’un gençlerini bir araya 
getirerek tarihi ve kültürel zenginliklerini 
keşfetmelerine olanak sağladık. Her 
ülkede beşer gün süren faaliyetlerle 
birlikte İtalyan, Türk ve Filistinli gençlere 
birbirleriyle vakit geçirebilecekleri çok 
kültürlü bir ortam sunduk.
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YUNUS EMRE RESİM YARIŞMASI
Türkiye Gençlik Vakfı olarak Arnavutluk, Kosova, 
Kuzey Makedonya, Bosna-Hersek ve Türkiye 
ülkelerinden genç sanatçılar katıldığı bir resim 
yarışması düzenledik.

2021 yılı “Yunus Emre ve Türkçe Yılı” olarak ilan 
edilmesi vesilesi ile şiirlerinin resmedildiği bu 
yarışmada dereceye giren öğrencilere Balkanlar 
gezisi ödülü verildi. Balkanlar’dan katılan 
yarışmacılar ise Türkiye gezisi ile ödüllendirildiler. 
Aynı zamanda yarışmaya katılan resimlerden 
oluşan sergiler düzenledik. Bu sergileri ayrıca 
Arnavutluk’un başkenti Tiran’da ve İstanbul’da 
sanatseverlerin beğenisine sunduk.
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HAT SERGİSİ
Albayrak Grup ve TÜGVA Kültür Sanat ortaklığı ile 
gerçekleştirilen geleneksel hat sergisinin ikincisi, TÜGVA Genel 
Merkez binamızda sergilendi.

Kur’an-ı Kerim’deki “selam” ayetlerinin 12 seçkin hattatlar 
tarafından hazırlandığı hat sanatı eserleri, TÜGVA 
Genel Merkez binasında gerçekleştirilen açılış töreni ile 
sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Açılışa Azerbaycan Başkonsolos Yardımcısı Məmmədiyə 
Məmmədov, Albayrak Holding CEO’su Prof. Dr. Ömer Bolat ve 
Kurumsal İletişim Müdürü Esad Sivri katılım sağladı.
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KÜLTÜR SANAT OKULU

Türkiye Gençlik Vakfı olarak derin kültürel birikimimizi anlamak 
ve bunu geleceğe taşımak istiyoruz. “Kültür-Sanat Okulu, 
bu doğrultuda attığımız bir adımdır. Köprü vazifesi görmesini 
istediğimiz okulumuz, kültür-sanat dünyamızın duayen isimleriyle 
bu konuda dertli ve istekli öğrencileri bir araya getirdi. 

2. sini gerçekleştirdiğimiz Kültür Sanat Okulu’na bu sene 200 
başvuru olup, mülakatlar sonucu 70 öğrenci katılmaya hak kazandı. 
Kültür Sanat Okulu bu sene cumartesi ve Pazar günleri üçer ders 
üzerinden 4 hafta sürdü.

Okulumuza Katılan hocalarımızın listesi şu şekildedir;
1- İsmail Erdoğan2- Ömer Lekesiz3- Yusuf Kaplan4- Tahsin Görgün5- Suphi Saatçi6- Yalçın Çetinkaya7- Serkan Akın8- Celaleddin Çelik9- Gökdemir İhsan10- Ali Ural

11- Ali Rıza Özcan12- Samed Karagöz13- Süleyman Seyfi Öğün14- Savaş Ş. Barkçin15- Cemil Yavuz16- Ali Nuri Türkoğlu17- Mevlana İdris18- Cemal Toy19- Haşmet Babaoğlu20- Ahmet Murat Özel21- Handan İnci
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Değerlerimizi ve kültürümüzü ritimlerle duyurmak 
isteyen gençlerin adresi ‘’TÜGVA Müzik Okulumuz’’ 
oldu. Uzman eğitmen kadromuz ile yarınlarımızın 

ses ve enstrüman icracılarını yetiştirmek için 
yüzlerce başvuru arasından 112 öğrenci seçildi. 

‘’Müzik Okulumuzda’’ proje kapsamında bu sene 
Keman, Gitar, Bağlama ve Ney dersleri verildi.

Müzik Okulumuz bünyesinde kurulan Grup Aksiyon 
ise bu yıl Türkiye genelinde verdiği 51 konser ile 

37.850 kişiye daha ulaştı.
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“zamansız”
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SANAT MEVSİMİ
Vakfımız tarafından Tophane-i Amire 
Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen 
“Sanat Mevsimi” sergisi, vakfın Yüksek 
İstişare Kurulu Üyesi Necmeddin Bilal 
Erdoğan’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.
 “Öyle bir şey yap ki zamansız olsun” 
mottosuyla düzenlediğimiz Sanat Mevsimi 
resim sergisi, Tophane-i Amire Kültür ve 
Sanat Merkezi’nde sanatseverlerle buluştu. 
Bugünün imkanlarını kullanarak geçmişin 
birikimini geleceğe taşımak amacıyla 
düzenlenen Sanat Mevsimi sergimiz bu 
yıl “Zamansız” teması ile gerçekleştirildi. 
Sergide yer alan 22 eserin yanı sıra 
düzenlenen kültür sanat etkinliği ile yeni 
ve genç yeteneklerin sanatlarını icra etme 
fırsatı sunuldu. 

Gençler üzerinden gençlere seslenerek 
karşılık bulmayı hedefleyen sergi açılışında; 
Türkiye Gençlik Vakfı Yüksek İstişare 
Kurulu Üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan, 
Başkanımız Enes Eminoğlu, Kültür ve Turizm 
Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan 
ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali 
Yıldız gibi önemli isimler bir araya geldi.
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E-SPOR

#TÜGVASpor

YARIŞMALAR ve TURNUVALAR 
GENÇLİĞİN BULUŞMA ADRESİ 

TÜGVA’DA!

E-SPOR

#TÜGVASpor
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Türkiye Gençlik Vakfı, E-Spor 
meraklısı gençlerin buluşma 
noktası oldu.

Çeşitli oyun haritalarında 
gerçekleştirdiğimiz 
müsabakalar ile gençlerle 
bir araya geldik. Gençlerin 
yoğun ilgisi ile Youtube ve 
Twitch platformunda canlı 
olarak gerçekleştirdiğimiz final 
müsabakalarında: şampiyona 
1000 TL, 2.ye 500 TL, 3.ye ise 
250 TL olmak üzere Steam 
cüzdan kodu ödülleri ve 
kulaklık, mouse ve klavye gibi 
ödülleri, kazanan gençlerimize 
takdim ettik.

CSGO TURNUVASI
Düzenlediğimiz PUBG Mobile Turnuvaları ile yüzlerce gencimizle bir araya geldik. 
Turnuvalara katılarak heyecana atılan gençler kıyasıya rekabet etti. 1700 kişinin 
katıldığı turnuvamızda, tekli maç kategorisinde dereceye giren genç kardeşimizi 

Başkanımız Enes Eminoğlu vakfımızda ağırladı ve hediyesini takdim etti.

PUBG MOBILE TURNUVASI
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Türkiye Gençlik Vakfı Genel Merkezimizde bulunan koordinatörlüklerimizin ve 
birimlerimizin kurduğu 12 takımla ‘’Futsal Turnuvası’’ düzenlendik. Toplam 25 

maçın oynandığı bu turnuva organizasyonuyla, takım sporcularının eğlenceli 
vakit geçirmesi ve takımlar arasındaki samimi ilişkinin artmasını sağlandı.

GENEL MERKEZ FUTSAL TURNUVASI
Pandemi döneminde ve sonrasında çeşitli online etkinliklerimize devam 

ettik. Ortaokullu öğrenciler için ‘’Satranç Turnuvası’’, liseli gençler için ‘’Sınav 
Performansını Arttıran Beslenme Tüyoları’’, tüm yaş gruplarına hitap eden 
‘’Gençlik Vakfı Discord’da Buluşuyor’’ ve ‘’Geleneksel Okçuluk Paneli’’ ile 

yüzlerce gencimizle çevrim içi buluştuk.

ONLINE AKTİVİTELER
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Her alanda olduğu gibi spor alanında da gençlerimizin yanındayız. 
Sporda kariyer yapmak isteyen gençlerimize yönelik webinar 

düzenledik. Çevrim içi düzenlediğimiz bu seminerler ile öğrencilere, 
merak ettikleri soruların cevaplarını bulma fırsatı sağladık.

SPORDA KARİYER SEMİNERLERİ 
Geleceğin Youtuberları ‘’Youtube Atölyemizde’’ buluştu. 
Yüzlerce başvuru arasından atölyemize katılmaya hak 

kazanan 70 gencimiz ile YouTube kanalı açma ve dikkat çekici 
içerik üretme konuları çerçevesinde derslerimizi çevrim içi 

gerçekleştirerek, 9 haftalık eğitimimizi tamamladık.

YOUTUBE ATÖLYESİ
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15 TEMMUZ VATAN KOŞUSU
251 şehidimizi unutmadık.
15 Temmuz’da vatanı uğruna Hakk’a yürüyen 251 
şehidimiz için buluştuk ve gençlerimiz ile Büyük 
Çamlıca Tepesi’nden Şehitler Makamına doğru bir 
koşu organizasyonu düzenledik. 

15 Temmuz Derneği ile düzenlediğimiz 
organizasyonumuza Başkanımız Enes Eminoğlu, 
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da katıldı.
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AYAK TENİSİ TURNUVASI

Bu yıl Spor Koordinatörlüğümüz bünyesinde, 
sporcu gençlerimiz için ‘’Ayak Tenisi Turnuvası’’ 
düzenledik. Her takım adına bir fidan 
bağışladığımız ücretsiz Ayak Tenisi Turnuvamızı, 
Gaziosmanpaşa Karadeniz Stadı’nda 120 
gencimizin katılımıyla gerçekleştirdik.
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I. AYASOFYA ORYANTIRING 
YARIŞMASI

Ayasofya Camii çevresinde düzenlediğimiz, ‘’I. Ayasofya 
Oryantiring Yarışmasında’’  Yarışmasında gençlerle bir 
araya geldik. 550 gencin katıldığı programımızda harita 
ve pusulalarla yarıştık, eğlenceli dakikaların ardından 
katılım belgeleri ve madalyaları takdim ettik.

10 yaş, 12 yaş, 14 yaş, 16 yaş, 18 yaş, 20 yaş ve 21 
yaşta yarışan kız ve erkekler arasından birinci olan 
sporculara altın, ikincilere gümüş ve üçüncülere bronz 
madalyalarını teslim ettik.
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DİJİTAL 
DÜNYADA

DİJİTAL 
DÜNYADA
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20 yıl önce hayal dahi edemeyeceğimiz 
ölçekte gelişmelerin yaşandığı teknoloji 
dünyasına bugün yeni bir tabir daha 
katılmış durumda.
DİGİTAL DÜNYA!

Özellikle son 20 yıldır teknolojide yaşanan 
gelişmelerle birlikte, insan yaşamı digital 
dünyadan direkt olarak etkilenmektedir.
Hayatı kolaylaştıran araçlar ve 
teknolojilerin yanında, basın ve yayın 
organlarının digitalleşmesi, gençlerin 
sosyal medyaya olan ilgisi, her bireyin 
kendine ait medya kanalları açmasına 
imkân tanıyan olanaklar, kurumları da 
digital dünyada yer almaya ve hedef 
kitleleri ile etkileşim halinde olmaya 
zorlamaktadır.

Devlet kurumlarından küçük işletmelere 
kadar bugün pek çok hizmet online olarak 
verilmekte, sosyal medya ağları üzerinden 
büyük ve küçük ölçekte pek çok ticari 
faaliyet gerçekleştirilmektedir.
Yerel, ulusal ve uluslararası gündemlerin 
dahi digital dünyada şekillendiğini göz 
önüne aldığımızda, hedef kitlesi gençler 
olan bir STK’nın bu platformda yer 
almaması düşünülemez.

…

‘We Are Social, Hootsuite’ Ocak 2021 
verilerine göre dünya genelinde yaklaşık 
4.66 milyar internet kullanıcısı ve yüzde 
59.5’lik bir internet penetrasyonu söz 
konusu. 
Digitalleşmenin günlük yaşama etkileri, 
gençlerin online yaşamda edindikleri 
yüzde ve hedef kitlemiz ile sağlıklı bir 
iletişim kurmak, vakfımızın hedeflerini, 
projelerini ve faaliyetlerini kendilerine daha 
hızlı ulaştırmak adında 2021 yılı boyunca 
online pek çok projeye imza attık.

Yerel ve ulusal ve uluslararası düzlemde 
imza attığımız eğitim ve kültür 
faaliyetlerini digital ortamda gençlerle 
buluşturmak için, gece gündüz çalışıyor 
alt yapı çalışmalarımızı büyütme gayreti 
gözetiyoruz.

…

Çağın gerisinde kalmak şöyle dursun, her 
daim bir adım önde olmak ve gençlere 
örnek projeler gerçekleştirmek için tüm 
teşkilatımız yoğun bir gayret sarf etmekte.

DİJİTAL DÜNYADA TÜGVA Genel merkezimiz ve illerimizin 2021 yılı 
boyunca digital dünyada gerçekleştirdiği 
projeler, toplantılar ve organizasyonlar 
ilerleyen sayfalarda karşınızda olacak.

…

YOUTUBE PLATFORMU VE TÜGVA TV 
YOUTUBE KANALIMIZ

Youtube 7’den 70’e farklı sosyo-kültürel 
ananelerden, milletlerden gelen yüz 
milyonlarca insanın buluştuğu bir 
platform.

Video izlemenin dışında, içerik üretme ve 
geniş kitlelere ulaşma olanağı tanıması 
özellikle Z kuşağı için oldukça cezbedici 
bir alan oluşturmakta.

Bu cazibenin beraberinde getirdiği 
riskler ise günümüzün en önemli tartışma 
konularından.
…

Türkiye’deki gençlerin internet 
alışkanlıkları globalle örtüşüyor. Sosyal 
medyada vakit geçirmek yerine video 
içerik izlemeyi ve müzik dinlemeyi daha 
çok tercih eden çocuklar multimedya 

alanına ağırlık veriyor. Araştırmalara göre 
gençlerin en çok vakit geçirdiği platform 
ise YouTube. 

Sayısız zararlı içeriğe de maruz kalan 
gençlere, güzel ve iyi olanı tavsiye etmek, 
ederken  doğru davranış rol modelini de 
sergilemek üzere youtube kanalında var 
olmanın, minimal ölçekte kendi yayın 
mecrasına sahip olmanın da öneminin 
farkındayız.

Youtube kanalımızda küçük değil, büyük 
resme odaklanarak içerik üretmekteyiz.

Günümüzün ve geleceğin dünyası Digital 
dünyada TÜGVA bugün çalışırken, 
geleceğe de yatırım yapmaya devam 
ediyor.

Çünkü TÜGVA ‘’yeni nesil gençlik vakfı’’ 
sloganının hakkını vermekte olan bir sivil 
toplum kuruluşu.
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Günümüz dünyasında sosyal 
medya hayatımızın önemli bir 
parçası haline geldi. Gençlerimiz 
sosyal medyayı yalnızca eğlence 
amaçlı kullanmakla kalmıyor; 
alışveriş, bilgi edinme, iletişim 
ve haber kaynağı olarak da 
kullanıyor. Hal bu iken biz de 
sosyal medyayı etkin ve aktif 
bir şekilde gençlerimize ulaşma 
amacıyla kullanıyoruz.

Proje ve faaliyet duyurularımız, 
basın yansımalarımız, program 
fragmanlarımız, gençlik 
buluşmalarımız ve gündeme dair 
önemli notlarımızı gençlerimizle 
Instagram, Twitter ve Facebook 
hesaplarımız üzerinden eş 
zamanlı olarak paylaşıyoruz. 
Kampanyalar, teşkilatımız 
içerisinde tatlı meydan okumalar, 
gündem dair # çalışmaları 
ve kamuoyu duyurularımızı 
da sosyal medya üzerinde 
gerçekleştiriyoruz.

Sosyal medya gençlerle birebir 
iletişim kurmamızı sağlayan 
önemli bir iletişim kanalı da! Gelen 
yorum ve mesajlarla gençlerimiz, 
aramızdaki mesafelere aldırış 
etmeden bizimle direkt olarak 
iletişim kuruyor.

SOSYAL MEDYADA TÜGVA

@tugvailetisimTR
@tugvailetisimTR

TAKİPÇİ: 45.281

ERİŞİM: 6.406.900

@tugvaTR@tugvaTR
TAKİPÇİ: 69.02

ERİŞİM: 16.186.403

@tugvaTR@tugvaTR

@tugvaTR@tugvaTR

TAKİPÇİ: 55.501

TAKİPÇİ: 74.765

ERİŞİM: 14.839.929

ERİŞİM: 12.766.563

GÖRÜNTÜLENME: 14.839.929
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Web sitemizi (tugva.org) ziyaret eden kullanıcılar vakfımız hakkında a’dan z’ye 
bilgi sahibi oluyor. Vakfımızın kuruluş amacından (vizyon ve misyonumuz), kurumsal 
kimliğimize, 81 ilimizde buluna temsilciliklerimizden iletişim kanallarımıza, gönüllülük 

işlemlerinden yurt ve burs başvurularımıza kadar tüm bilgiler web sitemizde yer alıyor.
Ziyaretçilerimiz, proje faaliyetlerimize ait başvurulara web sitemizden ulaşırken, dijital 

yayınlarımız ve basın yansımalarımıza da erişim sağlayabiliyor.

2021 yılına ait ziyaretçilerimizin %60’ını yeni ziyaretçiler oluşturuyor.

TÜGVA WEB SİTESİ

SAYFA GÖRÜNTÜLEME SAYISI
2.724.918 2.724.918 

YOUTUBE’DA
TÜGVA

YOUTUBE’DA
TÜGVA
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Yapılan araştırmalara göre dünya 
genelinde her 1 dakikada 400 saatlik 
videonun yüklendiği YouTube’da 
video izlemek, iş ve uykunun 
ardından en fazla zaman harcanan 
aktivite haline gelmiş durumda. 
Türkiye’deki tablo da farklı 
sayılmazken 16-24 yaş aralığındaki 
gençlerin %72’sinin, YouTube’da 
video izlemek için önemli bir 
zaman ayırdığı görülüyor.

Gençlerin çok önemli bir kısmının 
yer aldığı platformda, gençliğin 
vakfı olarak üstümüze düşeni 
yaptık. Zararlı birçok içeriğe 
ev sahipliği yapan YouTube 
platformunda, tamamen 
gençlere yönelik, güzel örnek 
olmayı hedefleyerek faydalı, 
eğitici ve keyifli içerikler 
üretmek için TÜGVA TV 
YouTube kanalımızı açtık. 
TÜGVA TV’de; gündemden 
kültür sanata, teknolojiden 
spora, vakfımızın proje 
ve faaliyetlerinden 
toplumsal olaylara kadar 
birçok alanda, gençlerin 
ilgisini çekecek içerikler 
üretiliyoruz.

Zaman Tüneli: Tarihe ismini altın harflerle yazdıran 
şahısları, değeri her geçen gün artan yapıları ve 
tarihe yön veren olayları anlatıyoruz.

Sanat Kadrajı: Birbirinden farklı sanat dalları 
hakkında bilgi veren, film tahlillerinin yer aldığı 
programımızda kültür sanata dair içerikler üretiyoruz.

Genç Gündem: TÜGVA TV’de gençliğin gündemini 
takip etmenin yanı sıra gündeme yön veren hatta 
gündemi kendisi belirleyen gençler var. 

5 Soruda Anlat: Geçmişe, bugüne ve yarına dair 
ne varsa 5 soru-cevap formatında bu programda 
görebilirsiniz.

Genç Projeler: Vakfımız genelinde gençliğimiz için 
birbirinden farklı alanlarda gerçekleştirdiğimiz proje ve 
faaliyetlere dair merak ettiğiniz her şey bu programda 
anlatılıyor. 

Genç Müzik: Gençler birbirinden güzel eserleri dinlemekle 
kalmıyor, bu eserlerin hikayelerine de kulak veriyor.

Tekno Gündem: Dijital çağın altın adımı olan teknolojiye 
dair gelişmeler, ürünler ve kavramları programımızda 
işliyoruz.

Hikayelerin İzinden: Kıssalardan çıkarılacak hisse çok dedik, 
hikayelerin izinden gittik. Her bölümde tarihi şahsiyetlere ve 
yaşanan olaylara kulak veriyoruz.

Ayaküstü Yarışma: Gündeme dair sorularımızla meydanlara 
indik, halkın nabzını tuttuk. Sorularımıza doğru cevap veren 
gençlerimizi tebrik etmek adına küçük hediyeler sunuyoruz.

YOUTUBE’DA TÜGVA PROGRAMLARIMIZ GENÇLERİN YOUTUBE’DAKİ BULUŞMA ADRESİ İÇİN, 
ÜNLÜ İSİMLERDEN VİDEOLU DESTEK GELDİ.

TOPLAM

İÇERİK
210210

Tarih araştırmacısı ve yazar olan Mehmet 
Dilbaz TÜGVATV için “Kültürden sanata, 
tarihten medeniyete istediğiniz her şey 
gençlerin dilinden, gençlerin tarzıyla ve 
gençlerin ağzıyla TÜGVA TV’de. Evet! Biz 
de keyifle takip ediyoruz, gençlerimizi bu 
bağlamda çok seviyoruz. TÜGVA TV’yi 
izleyelim” derken; televizyon programı 
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 sağlayarak, 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.

tugvaTVtugvaTV
ABONE: 14,671

ERİŞİM: 1.827.732

GÖRÜNTÜLENME: 166.531
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TÜRKİYE’NİN HERHANGİ BİR İLİNDE, 
HERHANGİ BİR SAATİNDE

BİNLERCE GENCİMİZİN KALBİNE 
DOKUNMAK İÇİN ÇALIŞTIK

TÜRKİYETÜRKİYE
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Yalnızca yaz aylarında değil, kış aylarında da kamplarımıza devam ettik. 
Ekim ayında, Konya’daki ortaokullu gençlerin buluşma noktası ‘’Beyşehir 

Atabey Kampı’’ oldu. 135 öğrencinin katılım sağladığı kampımıza, 
heyecan ve aksiyon hakimdi.

BEYŞEHİR ATABEY KAMPI
Niğde Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi’nde büyük buluşma gerçekleşti.

Bekir Develi’nin sahne aldığı “Bizim Hikayemiz” adlı söyleşide 4 bin gencimiz bir araya 
geldi. Aile kavramının işlendiği programımızı; kâh düşündüren, kâh güldüren anlarla 

keyifli bir şekilde tamamladık. 

BİZİM HİKAYEMİZ
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İzmir Tire’deki 840 liseli gencimizi, üniversite öğrencileri ve meslek uzmanları 
ile bir araya getirdik. Teknik geziler de düzenlediğimiz projemize katılan 

gençler, kendi mesleki rehberliklerini yapma imkanı elde etti.

BU FAKÜLTE BENİM
Ordu ilimizin gençliği için sohbet ve muhabbet dolu bir akşam!

Hayati İnanç’ın gönülleri buluşturan sohbeti “Can Veren Pervaneler” Ordu’da, 
binlerce gencimizin katılımıyla gerçekleşti.  Programımızın kıymetli konuğu 

Hayati İnanç, unutulmaya yüz tutan Divan Edebiyatı eserlerinin zenginliklerini 
dinleyicilerimize aktardı.

CAN VEREN PERVANELER 
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İstanbul Üniversite Koordinatörlüğümüzün düzenlediği ‘’Hukuk Akademisi’’nde, 13 
farklı üniversiteden 45 hukuk öğrencisi ile 3 hafta boyunca dersler işledik. Alınan bu 

eğitimlerin ardından Ankara’da gezi gerçekleştirdik.

Gençler gezide; Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu, Ankara Milletvekili 
Zeynep Yıldız, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Keçiören Belediye Başkanı Turgut 

Altınok ile bir araya geldi.

HUKUK AKADEMİSİ
“Kampüs Oyunları” Bolu Üniversitesinde!

Projemiz kapsamında Bolu gençliği için futbol, basketbol, okçuluk ve satranç 
gibi sosyal-sportif faaliyetlerle genç kardeşlerimizin daha verimli zaman 

geçirmesine ortam hazırladık.

KAMPÜS OYUNLARI 
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Düzce’de ortaokul ve liseli gençlerimiz “Kış Kampında” buluştu.
Acun Medya ekibi tarafından kurulan Survivor parkurunda kıyasıya 

yarışan gruplar; yaktıkları ateşin başında toplanıp sohbet etti, 
satranç oynayıp arkadaşlığın tadını çıkardı.

KIŞ KAMPI 
Türkiye’nin gençlik vakfında yalnızca yaz aylarını dolu dolu geçirmiyor, kış 

aylarında da gençlerle birçok faaliyet gerçekleştiriyoruz.

Kocaeli’deki ortaokullu gençlerimizle ‘’Kış Kampında’’ buluştuk. Kur’an-ı Kerim 
ve Siyer dersleri, ahşap boyama, tiyatro gezileri gibi pek çok etkinlikte bir 

araya geldik ve eğlenerek öğrendik.

KIŞ OKULU 
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7 ilden 60 katılımcıyla Adıyaman’da gerçekleştirdiğimiz “Nemrut 
Dağı Epic Bisiklet Tırmanışı Etkinliği” Cendere Köprsü’nde başladı 

ve Nemrut Dağı zirvesinde sonlandı. Sporcularımızın kıyasıya 
mücadelesinin ardından, dereceye girenlere madalya ve 

kupalarını takdim ettik.

NEMRUT DAĞI EPIC BİSİKLET 
TIRMANIŞI ETKİNLİĞİ 

3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde; Görele’de ilk, orta ve lise 
düzeyinde özel eğitim gören kardeşlerimizi ziyaret ettik. ‘’Sevgiyle 

aşılamayacak engel yok’’ diyerek, yüzlerinde bir gülümseme 
oluşturabilmek için hediyelerimizi teslim ettik.

SEVGİYLE AŞILAMAYACAK 
ENGEL YOK
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Birleşmiş Milletler simülasyonu, 40 farklı ülkeyi temsil eden 
gencimizle tamamlandı. “TÜGVA Model Birleşmiş Milletler” 

programımızda ana gündem “Irkçılık ve Radikalizm” oldu. Konuyu 
alt başlıklarıyla değerlendiren gençlerimiz, başarılı çıktılar elde 

etmeye hazırlandı.

T-MUN
“Van Gençlik Buluşmamızda” yüzlerce gencimizle bir araya geldik.

Başkanımız Enes Eminoğlu’nun da katılımıyla gerçekleşen büyük 
buluşmamıza, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu 

çevrim içi bağlandı. Programımızda, birçok dalda derece yapan ve 
başarılara imza atan sporcu gençlerimize de ödüllerini takdim ettik.

VAN GENÇLİK BULUŞMASI 
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Denizli’de düzenlediğimiz ‘’Yeni Nesil Gençlik Peygamberinin İzinde’’ 
yarışmamıza gençlerin ilgisi yoğundu. Fotoğraf ve resim yarışmamızın 
ödül töreninde bin yedi yüz gencimizle bir araya geldik ve dereceye 

giren kardeşlerimize ödüllerini takdim ettik. Birbirinden değerli konukların 
ağırlandığı projemizin törenine ilahiler, ezgiler, şiir dinletileri, semazen 

gösterisi ve çocuk tiyatrosu eşlik etti.

YENİ NESİL GENÇLİK PEYGAMBERİNİN İZİNDE 
Her zaman gündemimizde olan Kudüs ve Mescid-i Aksa yalnızca “Filistin 
Meselesi” olmanın çok ötesinde bir değerimizdir. Ramazan ayının Kadir 

Gecesi’nde, Siyonist güçlerin Mescid-i Aksa’ya yönelik baskınların başladığı 
gece itibariyle, binlerce kardeşimizle birlikte Siyonist İsrail Başkonsolosluğu 
önünde toplandık ve Aksa’yı muhafaza eden kardeşlerimize destek verdik. 

….
 “Kudüs’e Umut Ol” araç konvoyunda da yerimizi alarak, Filistinli kardeşlerimize 

destek için araçlarımızla ve bayraklarımızla yollardaydık. Çünkü Türkiye’nin 
desteğinin, zulüm karşısında mücadele eden ve direnen kardeşlerimiz için ne 

kadar kıymetli olduğunu biliyoruz.

MESCİD-İ AKSA İÇİN TEK YÜREK OLDUK



179178

“İnanç zaferin müjdecisidir” teması 
ile bu yıl 8.’si düzenlenen ‘’Necip Fazıl 
Ödülleri’’ Sayın Cumhurbaşkanımızın 
teşrifleriyle Atatürk Kültür 
Merkezi’nde gerçekleşti. Üstad Necip 
Fazıl Kısakürek’in mirasını yaşatmak 
adına, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 
katkılarıyla Star Gazetesi tarafından 
düzenlenen programda, sanatçılara 
ödülleri takdim edildi.

Ödül töreninin ardından 
Cumhurbaşkanımız Sn. Recep 
Tayyip Erdoğan, TÜGVA TV 
YouTube kanalı mikrofonumuza 
konuştu. Mikrofonumuzu uzattığımız 
Cumhurbaşkanımız, vakfımıza yönelik 
sözlerine başlamadan önce “TÜGVA 
büyük mesajların muhatabıdır.” 
ifadesini kullandı.

Devamında ise ‘’TÜGVA’ya küçük 
mesaj veremem. TÜGVA büyük 
mesajların muhatabıdır ve Türkiye 
Gençlik Vakfı’nın temsilcisi olarak 
TÜGVA’ya hiç yılmadan aynen 
Üstad gibi davasında usanmadan, 
yoluna devam etmelerini tavsiye 
ediyorum. Çünkü Türkiye Gençlik 
Vakfı’na yılmak, usanmak yakışmaz. 
Diri olarak yola devam yakışır. 
Her zaman yanınızdayız, sizlerle 
beraberiz. Bu can tende olduğu 
sürece de inşallah bu yolda beraber 
yürüyeceğiz!’’ diyerek sözlerini 
noktaladı.

TÜGVA BÜYÜK MESAJLARIN 
MUHATABIDIR!



181180



183182

GENÇLER ZİNCİRLERİNİ KIRAN
AYASOFYA’MIZDA BULUŞMAYA DEVAM ETTİ
Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın ifade ettiği gibi;
‘’Ayasofya’nın dirilişini, Kudüs’ün özgürlüğüne kavuşmasının habercisi’’ olarak 
gören ve tüm enerjisiyle Ayasofya Camii’nde saf tutan bir gençlik var! 
Ayasofya’mızın özgürlüğüne kavuşmasının heyecanı ve öneminin bilinciyle, 
ibadete açıldığı günden bu yana, 2020 yılında olduğu gibi 2021 yılında 
da her hafta farklı ilçeden katılan, toplamda 11.000’nin üzerinde teşkilat 
mensubumuz ile sabah namazlarında bir araya geldik. TÜGVA Genel 
Merkez binamızı ziyarete gelen gençlerimiz de Ayasofya Camii’ni ziyaret etti. 
Trabzon’dan Mersin’e, Muğla’dan Gaziantep’e kadar 81 ilimizden gelen 3 bin 
984 gencimiz, Ayasofya Camii’nin kubbesi altında secde etti.

Fethi, Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in 
Hadis-i Şerifinde müjdelenen, 
Tarih boyunca defalarca kuşatılmış fakat 
surları aşılamamış kutlu bir şehir:
İstanbul!  

Henüz 21 yaşında olmasına rağmen askeri 
bir deha ve 
Kuşatmasını gerçekleştirmek için, gemileri 
karadan yürütecek kadar büyük bir 
kararlılığa sahip olan kumandan:
Fatih Sultan Mehmet Han!

1000 yıllık bir İmparatorluğa Bizans’a son 
veren,
Tarihte çağ açıp çağ kapatan, 
Ayasofya Camii’ni başında taç misali 
taşıyan kutlu bir fetih!

Fethin sembolü olan Ayasofya’nın dirilişi, 
daha söyleyecek sözümüz olduğunun 
en büyük göstergesidir. Biz; bu ülkenin 
geleceği olan gençlerimiz arasından, 
nice Fatihlerin yetişeceğine canı 
gönülden inanıyoruz.
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BASINDA
TÜGVA
BASINDA
TÜGVA
6.661 Haber
22 Canlı Yayın
46 Basın Açıklaması
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YAYINLARIMIZ

40 SERİSİ

2 YENİ KİTABIMIZ

Tamamı Eğitim Koordinatörlüğümüz tarafından hazırlanan TÜGVA yayınlarımıza 
4 yeni kitabımızı ekledik. İslam Ahlakı’nda 40 Kavram ve Düşünce Dünyamızdan 

40 Kavram kitaplarımızla 40’lar serimizi 6 kitaba tamamladık. 

Çağdaş İnanç Problemleri ve Adab-ı Muaşeret adındaki yeni 2 kitabımız da 
okuyucularımızla buluştu.

TOPLAM 
BASKI SAYISI

TOPLAM
BASKI SAYISI

14.000

6.000

14.000

6.000

ÖZÇEKİM

e-dergi indirilme 
sayısı Web yoluyla dergimize ulaşan 

yeni kullanıcı sayısı

Özgün, iletişim kitlesi geniş, yaşadığımız toprakların değerlerine uzaktan 
bakmayan ve bu bakış açısıyla gurur duyan Özçekim dergimiz, 2 ayda bir dijital 

olarak okuyucularımızla buluşmaya devam etti.

10.994 K 79.119 K10.994 K 79.119 K
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FİKİRNAME
Fikirname dergimizi, 2 ayda bir dijital olarak okurlarımızın beğenisine 

sunuyoruz. Bu yıl 5 yeni sayımız okurlarımızla buluştu.

Fikirname Dergimiz bünyesinde Üniversite ve Eğitim Koordinatörlüğümüzün 
ortak icra ettiği “Gönül Köprüsü” projemizle, dergi okurlarımızın her ay 

bir profesyonel yazar ile buluşmasını sağladık. Dursun Ali Taşçı, Mehmet 
Lütfi Arslan, Süleyman Ragıp Yazıcılar ve Yusuf Kaplan gibi kıymetli isimler, 
okurlarımızla bir araya geldi. Devam eden programlarımıza bugüne kadar 

968 kişi katılım sağladı.

Online yayın şeklinde hanımlara özel olarak başlattığımız projemiz, 3 ayın 
sonunda gelen talepler ve pandemi şartlarının değişmesi üzerine hem online 

hem yüz yüze olarak, herkese açık devam ettirilmektedir.

Web yoluyla 
dergimize ulaşan 

yeni kullanıcı sayısı

Toplam okunma,
etkileşim sayısı

9.754 K

60 K

9.754 K

60 K

12. ULUSLARARASI DERGİ FUARI
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.



Gençler daima 
sizinle, sizin için...

Gençler daima
sizinle, sizin için...





Defterdar Mh. Savaklar Cd. No:45 Eyüpsult stanbul
0212 558 74 74-81-82

info@tugva.org


