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TEKNOFEST’TEYDİK
Teknoloji ve inovasyonun adresi TÜGVA olarak, Teknofest’te de yerimizi aldık! Birbirinden eğlenceli etkinlikler ve oyunlarla gençlerimizi 
standımızda ağırladık. Gaziantep İcathane takımımız “Girişim Programında” ödül alırken, Hatay İcathane takımımız  “İnsanlık Yararına 

Teknoloji” kategorisinde dereceye girdi. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da standımızı ziyaret ederek, gençlere 
seslendi.



BATMAN İCATHANE LABORATUVARI AÇILDI!
Batmanlı gençlerimizin merakla beklediği, içerisinde birçok teknolojik cihaz ve yenilik barındıran “İcathane Laboratuvarımızın” açılışını 

gerçekleştirdik. Yüksek İstişare Kurulu Üyemiz Sayın Necmeddin Bilal Erdoğan da İcathane gençliğimiz ile bir araya geldi.



#EĞİTİMEDESTEKPLATFORMU
Batman, Denizli ve Uşak’ta Eğitime Destek Platformu 
toplantımızı gerçekleştirdik.

“GÜÇLÜ GÖNÜLLÜ, GÜÇLÜ STK”
“Güçlü gönüllü, güçlü STK” sloganıyla yola çıktığımız 

“STK Kapasite Geliştirme, Dayanışma ve Proje Yönetimi 
Eğitimi” projemiz kapsamında genç arkadaşlarımızla 

buluştuk.



E-NGO
Türkiye Ulusal Ajans tarafından desteklenen e-NGO pro-
jemizde, birbirinden eğlenceli etkinliklerle eğitici ve 
eğlenceli dakikalar geçirdik.

13. ULUSLARARASI DERGİ GÜNLERİ!
13. Uluslararası Dergi Günleri’nde, Fikirname ve Özçekim 

dergilerimizle yerimizi aldık ve meraklılarını standımız-
da ağırladık.



#GENCLİKBURADA
Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle TÜGVA 5. Olağan Genel Kurul ve 6. Gençlik Buluşmamızı gerçekleştirdik. Coşkunun bir an olsun 

dinmediği programımızda ülkemizin dört bir yanındaki 25 bin genç bir araya geldi ve #GenclikBurada dedi. 

Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan: “Kuruluşundan bugüne kadar vakfımızın faali-
yetlerinde emeği geçen tüm 
kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bugün TÜGVA 81 ildeki temsilcilikleri ile bünyesinde 41 yurt ile 
300 bini aşkın üyesiyle ülkemizin en büyük gençlik hareketi haline gelmiştir. Vakfımızın burs-
larıyla, eğitim öğretim çalışmalarıyla, kültür sanat faaliyetleriyle gençlerimizin 
hayatlarında verdiği faaliyetleri takdirle takip ediyorum. Hz. Mevlana (k.s) sorar; kişinin değeri 
nedir? Sonra kendisi cevaplar: Aradığı şeydir. Sizler ilimden sanata kadar her alanda ne 
aradığınızı bildiğiniz için değerlisiniz. Gençler, aradığımız şey Hz. Adem'den bugüne 
insanlığın iman ve hikmet ocağında şekillenmiş tüm birikimdir” cümlelerine yer vererek, 
gençlerimize hitap etti. 

Başkanımız: “ Bu kutlu yürüyüşte bugünü ve yarınına dair söyleyecek sözü, taşın altına koyacak 
eli, proje üretecek fikri olan her bir genç kardeşimize diyoruz ki: Bizim kapı dost kapısı, girene 
canımız kurban. Selam muhabbet tapusu, verene canımız kurban” diyerek ülkemizin dört bir 

yanındaki gençlere seslendi.
Başkanımız İbrahim Beşinci ve yönetim kurulu üyelerimizle birlikte yeni döneme hazırız!



SAMİMİYET
En büyük ve değerli desteği, Darülaceze ziyaretimizde aldık.

Görme Engelliler Rehabilitasyon Merkezi’nde, gençlerin başarısına ve azmine yeniden şahit olduk.
Çocuk evlerinde kalan genç arkadaşlarımızı ziyaret ederek, muhabbetlerine ortak olduk.



GENÇLİK BULUŞMASI
Başkanımız Bursa, Van, Denizli, Uşak ve İzmir 

gençliğiyle bir araya geldi.



İMAN AYETLERİ HAT SERGİSİ TİRAN’DA
Albayrak Grubu ortaklığı ile Tiran’da düzenlediğimiz “İman Ayetleri Hat Sergimizin” açılışını yaptık. Açılış konuşması yapan Başkanımız: 

"Ülkemizde ve bölgemizde genç kardeşlerimizin fiziksel gelişiminden kişisel gelişimine kadar birçok noktada güçlü projeler yapmak için 
mücadele içerisindeyiz. Bu kapsamda bugün burada bu kutlu yolda genç kardeşlerimizin kültür sanat anlamında entelektüel ser-

mayesini geliştirecek böyle bir sergiye ev sahipliği yaptığımız için kıvanç duyuyoruz" dedi.



MİLLİ GURUR
Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle düzenlenen “Türkiye Yüzyılı” programına katılım sağladık.

Milli gururumuz TOGG’un “Gemlik Kampüsü Açılış Töreninde” yerimizi aldık.



HEDEFİMİZ BİR!
Genç arkadaşlarımıza hizmet yolunda UID ile “Ortak 
Hizmet ve Kardeş STK” protokolü imzaladık!

KARATE KUŞAK SINAVI
Genel merkezimizde düzenlediğimiz “Karate Kuşak Sınavı” sonu-
cunda gençler, yeni kuşaklarına kavuştular. Kuşaklarına kavuşan 

genç arkadaşlarımız TÜGVA TV mikrofonumuza duygu ve düşünce-
lerini aktararak heyecanlı ve mutlu olduklarını dile getirdi.


