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İsmail EMANET

TÜGVA Genel Başkanı

Selamûn Aleyküm,

Geçtiğimiz ay vakfımızın ilk tanıtım kampanyası ‘Sen Geleceksin’ ile hikâyemizi, bizi ve tesirimizin 

nasıl olacağını anlattık.

Aldığımız geri dönüşler muhteşemdi. “Hayallerim var… Bunu yapmak istiyorum. Katıldığım bu 

programdan çok etkilendim…” şeklinde. Elbette elimizde sihirli bir değneğin yardımıyla bunları 

yapmıyoruz. Hayatın en dinamik dönemi olan gençlerin enerjisine katkı değer sunmak, onlara 

hayallerine giden doğru yolu göstermek, iyi bir arkadaş ortamı sunmak yegâne amacımız. 

Gençleri doğru anlamak için varız.

Gelelim bugüne, George Orwell ‘ın 1984 isimli distopyası yeniden çok okunmaya başladı. 

Korkumuz neye peki? Içinde bulunduğumuz yüzyıl için düşünürsek teknolojinin ve değerlerin 

bir uca sürüklenmesi mi? Doğru olan endişe belki de hakikatin geleceği olabilir. Dünyada 

yükselen popülizm dalgası, sosyal medyanın etkisiyle aşırı uçlara kayan gençlerin organize 

olabilmesi, yalan söylemlerin yayılması, algı operasyonları her geçen gün artmaktadır.

Ne olursa olsun ahlaki değerlerin dokunulmaz olduğu bir alan üzerine inşa edeceğiz varlığımızı. 

Inanç eksenimizde,  gelecek diye bir şey yoktur. Mühim işleri yapmayı sonraya bırakmamalıdır. 

Hem insan nasıl yaşarsa öyle ölür.  Zira “Kul için her gün, yarını olmayan son gün olmaya 

namzettir” derler.
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SAYILARLA TÜGVA
OCAK - ŞUBAT - MART

MEDYA İLETİŞİM
KOORDİNATÖRLÜĞÜ

MEDYA İLETİŞİM OKULU
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L
o
r
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ÜNİVERSİTE 
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BULUŞMASI
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TÜRKÇESİ KURSU
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Son 3 ayda TÜGVA hesabımızda en çok ilgi gören, 
beğenilen iletilerimizi sizin için derledik.
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“Faydalı bir kitabı ilk defa okuduğum zaman, yeni bir dost edindim 
sanırım, beğendiğim, sevdiğim bir kitabı tekrar okudutğum zamanda, 
eski bir dosta kavuşmuş gibi okurum” der Necip Fazıl Kısakürek, bizde 
kaybettiğin bu dostu bulman için sana yardımcı olmak istiyoruz Kitap 

Kurdu! Tek yapman gereken sadece yarışmaya başvurman ve sınıf 
seviyene göre belirlenmiş kitapları okuman!

KİTAP CANDIR… 
HER KAPAĞI ÇEVİRDİĞİNDE 
BUNU HİSSEDENLER BİLİR.
Her yaş grubu için düzenlediğimiz ki-

tap tahlil grupları, kitap kafeleri ve de her 

gönüllü grubumuzun okuma listeleri ile 

vakfımız kitap okumayı her daim teşvik et-

mektedir.

Ortaokul öğrencilerimizin katılımına açık 

bir kitap okuma ve tahlil yarışması olan ki-

tap kurdu ile öğrencilerin okuma alışkanlığı 

kazanarak, fikir üretmesi ve de anlama ve 

algılama düzeylerinin yükseltilmesi amaç-

lanıyor. Tahlillerle çocukların hızlı düşün-

me, kendini ifade etme yetisini gelişti-

rerek, eğitim hayatlarındaki öğrenme 

sürecine katkıda bulunulacak.

Türkçe’nin aktif kullanımı her geçen 

gün gelişen teknoloji, oluşum, fikir vb 

durumlardan etkilenerek azalmakta-

dır. Dilimizin zenginliği ve üretkenliğine 

rağmen böyle bir durumla karşılaşılma-

sı, günlük yaşantıda kelime haznemizin 

kısıtlı olması nedeniyledir. Bu durumun 

en iyi tedavisiyse okumaktır. Bu proje ile 

en büyük ideallerimizden biri de Türk-

çe’nin hak ettiği yerde, bir dünya dili 

olarak konuşulduğu bir düzenin teme-

lini atmaktır.
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YARIŞMA SÜRECİ 
● Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel okulların 5, 6, 7 ve 8. sınıflarında okuyan 

öğrencilerin katılabilecek.  

● Yarışma için web sitemizden 15 Nisan Pazar gününe kadar form doldurulabilir.

Belirlenen kitaplar dikkatli bir şekilde okunur. Istenirse okulda yer alan danışman öğret-

men eşliğinde okuma gruplarına katılınılabilir.

● Açıklanan tarihte çoktan seçmeli yazılı sınava katılınır. 

5. ve 6. sınıfların okuyacağı kitap listesi

Kitap Adı

7. ve 8. sınıfların okuyacağı kitap listesi

Danışman öğretmenlere verilecek ödüller;

7.000

5.000

1.000

Dede Korkut Hikayeleri

Dikkat İcat Çıkabilir 

Martı

İlk Namaz

Serçe Kuş

Yazarı

Anonim

Melih Tuğtağ

Richard Bach

Ömer Seyfettin

Cahit Zarifoğlu

Yayınevi

Beyan yayınları

Hayat Yayınları

Epsilon Yayınları

Beyan Yayınları

Beyan Yayınları

Kitap Adı

Osmancık

Kudüslü Ömer

Bu Vatan Bizim

Sabır Taşı

Endülüs’e Veda

Yazarı Yayınevi

Tarık Buğra

İlknur Koç Aytaç

Bestami Yazgan

Necip Fazıl Kısakürek

Yavuz Bahadıroğlu

Dereceler

Birinci

İkinci

Üçüncü

Mansiyon (7 Adet)

Ödüller

Ötüken   Yayınları

Büyük Doğu Yayınları

Nar Yayınları

İlk Gençlik Yayınları

Nesil Yayınları

9.000

4.000

3.000

500

Dereceler

Birinci

İkinci

Üçüncü

Mansiyon (7 Adet)

Ödüller

5.000

5. ve 6. sınıfların okuyacağı kitap listesi

Kitap Adı

7. ve 8. sınıfların okuyacağı kitap listesi

Danışman öğretmenlere verilecek ödüller;

7.000

5.000

1.000

Dede Korkut Hikayeleri

Dikkat İcat Çıkabilir 

Martı

İlk Namaz

Serçe Kuş

Yazarı

Anonim

Melih Tuğtağ

Richard Bach

Ömer Seyfettin

Cahit Zarifoğlu

Yayınevi

Beyan yayınları

Hayat Yayınları

Epsilon Yayınları

Beyan Yayınları

Beyan Yayınları

Kitap Adı

Osmancık

Kudüslü Ömer

Bu Vatan Bizim

Sabır Taşı

Endülüs’e Veda

Yazarı Yayınevi

Tarık Buğra

İlknur Koç Aytaç

Bestami Yazgan

Necip Fazıl Kısakürek

Yavuz Bahadıroğlu

Dereceler

Birinci

İkinci

Üçüncü

Mansiyon (7 Adet)

Ödüller

Ötüken   Yayınları

Büyük Doğu Yayınları

Nar Yayınları

İlk Gençlik Yayınları

Nesil Yayınları

9.000

4.000

3.000

500

Dereceler

Birinci

İkinci

Üçüncü

Mansiyon (7 Adet)

Ödüller

5.000
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TÜİK VERİLERİNE GÖRE  
ÜLKEMİZDE KİTAP OKUMAYA 
AYRILAN SÜRE 1 DAKİKA.
Dünyada kitap okuma oranının yüksek 

olduğu ülkeleri incelediğimizde ülke 

ekonomisi ve üretkenliğiyle kendini 

ispatlamış olduklarını görüyoruz. 

Bu sebeple çocuklarımızı kitap 

okumaya küçük yaşlardan itibaren 

özendirmeliyiz.
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Medeniyet ve Düşünce Ku-

lübü ile Türk Hava Kuru-

mu’nun liseliler için ortakla-

şa düzenlediği Model Uçak 

Kursu eğitimini tamamladık.

Tekirdağ Temsilcilik bina-

sında havacılığı tanıtmak ve 

sevdirmek amacıyla düzen-

lenen eğitimler, konuyla ya-

kından ilgilenen 3 okuldan 

12 öğrenci ile gerçekleşti. 

Model uçak kursu eğitimleri 

toplam 3 aşamada düzen-

lenip, 10 saatten oluşuyor. 

Her aşama için THK onaylı 

sertifika alan öğrenciler eği-

tim sonunda kendi model 

uçaklarını yapabiliyor. 

Öğrencilerin istekleri ve 

talepleri doğrultusunda 

onların farklı hobi ve ye-

tenekler kazanmalarını 

önceleyen vakfımız, her 

temsilciliğimizde bu yön-

de çalışmalar gerçekleştir-

mektedir.

Kahramanmaraş Temsilciliğimiz ve Kahramanmaraş 

Sütçü Imam Üniversitesi Görev Bende Öğrenci Top-

luluğu işbirliğiyle 1-7 Mart Yeşilay Haftası kapsamında 

bisiklet yarışı düzenlendi.

Sağlık Bakanlığı tarafından gençlerin akran eğitimi 

metotları ile birbirlerini eğitebilmeleri ve sağlıklı yaşam 

alışkanlıkları kazanmaları amacıyla “Sağlıklı Yaşam Için 

Görev Bende” çalışması hayata geçirildi. KSÜ Tıp Fa-

kültesi Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Elemanı Uzm. 

Dr. Mustafa Çiçek, 1 -7 Mart Yeşilay Haftası kapsamın-

da geçleri bağımlılık yapan zararlı alışkanlıklar hakkın-

da bilinçlendirmeyi ve sporla sağlıklı yaşam konusun-

da farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Sağlıklı yaşama dikkat çekmek ve bu konuda gençler-

de farkındalık oluşturmak amacıyla bisiklet yarışına 61 

öğrenci katıldı. Birinciye vakfımızın il temsilciliği tara-

fından bisiklet hediye edildi. Bisikletten düşen arka-

daşına yardım etmek için yarışmadan çekilen Hikmet 

Çoban’a ise fair play ödülü verildi.

 “SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN GÖREV BENDE” İLE BİSİKLET YARIŞI 

LİSELİLER İÇİN HAVACILIĞA İLK ADIM ‘MODEL UÇAK KURSU’
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Yalova’nın Çiftlikköy Ilçesinde lise ve ortaokul öğrencilerine 

modern bilim ve astrofizik hakkında ‘Evrenimizi Tanıyalım’ 

isimli sunum yapılarak, öğrencilerde bu alana dair merak 

ve ilgi uyandırılması amaçlanıyor. 

Aynı zamanda Astrofizikçi olan Ilçe Temsilcimiz Bilal 

Naser’in dikkat çekici sunumuyla şuana kadar 32 ders saati 

ile 500 öğrenciye ulaşıldı. Ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 

işbirliğiyle gerçekleşen sunumlarla ilgili bilgi veren Bilal 

Naser, 

“Yaptığımız etkinlikler ile öğrencilerimiz modern 

bilimle buluşuyor, evrenin derinliklerinde yatan 

sırları keşfediyor. Çocukları bilimi düşünmeye 

sevk ediyoruz. Astronomiye olan ilgiyi arttırarak, 

geleceğinin bilim adamlarının yetişebilmesi için 

gerekli desteği vermeyi amaçlıyoruz. Sunumların 

akabinde yapacağımız bilim müzesi ve planetaryum 

gezileri ile bu bilgileri pekiştiriyoruz. Havaların 

ısınması ile başlatacağımız Gökyüzü Gözlem 

Şenlikleri ile uzay ilmine olan ilgi ve merakı arttırmayı 

planlıyoruz. Teleskoplarımızla Ay, Güneş, Jüpiter, 

Mars, Venüs, Andromeda Galaksisi ve Nebulalar 

gibi bazı gök cisimlerini gözlemleyeceğiz. Belli 

başlı yıldızları belirleyip, yön bulmayı ve uzaya 

dair birçok şeyi öğreneceğiz. Lise ve ortaokul 

öğrencilerimize yönelik düzenlediğimiz etkinlikler 

çok eğlenceli ve faydalı geçiyor. Etkinliklerimizi her 

hafta farklı bir okulda yapmaya devam edeceğiz” 

dedi.

Milli Kayakçı Hamza Dursun, üniversitelilerle spora 

dair kırılma noktalarını ve bundan sonraki hedeflerini 

paylaştı.

Vakfımızın Ağrı Il Temsilciliği Yeniler Kulübü tarafından 

Ibrahim Çeçen Üniversitesi Kültür ve Kongre Merke-

zi’nde üniversitelilerle buluşan Milli Sporcu Dursun, 

kayağa ilk olarak atletizm elemelerini geçemeyince 

kayağa ilk olarak 15 yaşında başladığını ifade etti. 

Aslen Ağrılı olan Milli Kayakçı Dursun, ailesinin ma-

nevi desteği sayesinde bu konuma gelebildiğini ifade 

ederek, “Ilk olarak 8 yıl önce 15 yaşındayken kaya-

ğa başladım. Birkaç sene önce yakalandığım hastalık 

evresinde kayağa küsmüştüm. Ailemin desteği saye-

sinde dönüş yapabildim. Bu spora başladıktan son-

ra ilk büyük hedefim olimpiyata katılabilmekti. Bunu 

Soçi’de kaçırmıştım ama şimdi yakaladım. Sonrasında 

artık önemli yarışlarda kürsüye çıkıp, madalya almak 

istiyorum. Belki böylece bizden sonraki nesle de ör-

nek olabiliriz. Onlar bu sayede bizden daha iyi koşul-

larda yarışıp, daha güzel bir gelecek sahibi olabilirler. 

Profesyonel sporcu kariyeri için buna erken yaşlarda 

başlamak çok mühim” şeklinde konuştu.

MİLLİ KAYAKÇI HAMZA DURSUN İLE AĞRI’DA BİR SÖYLEŞİ YAPTIK

ÖĞRENCİLER ASTRONOMİ İLE EVRENİ YAKINDA TANIYACAK



TÜGVA FAALİYET BÜLTENİ | OCAK 201816 17

TÜGVA İSTANBUL 

OKULU
#SınırlarıYükselerekAş  

Insansız hava araçlarının kullanım alanı 

medyadan askeriyeye, tarımdan ticari amaçlı 

işlere kadar her geçen gün artıyor. Pratik 

kullanımının yanı sıra drone pilotluğu aynı 

zamanda keyifli bir uğraş. 

Önümüzdeki yıllarda adını sıklıkla duyacağımız 

drone pilotluğuyla öğrencileri buluşturacak 

olan vakfımızın Istanbul Spor Koordinatörlüğü, 

Drone Okulu’nu oluşturdu. Bu alanda 

kendini geliştirmek isteyen meraklı ortaokul 

ve lise öğrencilerinden oluşan 300 kişiye 

gruplar halinde bir yıl süresince TÜGVA 

temsilciliklerinde eğitim imkânı sunulacak. 
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Milli Eğitim Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Be -

lediyesi’nin desteğiyle İstanbul’un her ay bir ilçe -

sinde mülakatlarla seçilecek 25 kişiye sunulacak 

eğitimin içeriği 3 aşamadan oluşup, başlangıç 

eğitimini başarıyla tamamlayan 40 öğrenci hava 

fotoğrafçılığına geçebilecek. Burada da başarılı 

olan 20 öğrenci drone yarışçısı eğitimi alacak. 

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü onaylı eğitmen -

ler eşliğinde gerçekleşecek çalışmayla ülkemizi 

uluslararası olimpiyatlarsa temsil edecek drone 

pilotları ile bu alanda lisanslı sporcular kazandı -

rılmış olacak. 

Projeden beklenen sonuçların alınması halinde 

gelecek yıl yeniden uygulamaya konulacak. 

HAVA FOTOĞRAFÇILIĞI
7 gün boyunca 8’er saat sürecek eğitim şu şekilde;

● Temel video ve fotoğrafçılık dersi

●  İleri meteoroloji

●  Kurgu – Montaj

●  Uçuş

●  Tarihi mekânlarda uçuş

BAŞLANGIÇ EĞİTİMİ
● 10 ders teorik eğitim,

● 2 ders simülasyonla uçuş eğitimi,

● Her bir öğrenci için birebir yarım 

 pil uçuş deneyimi . 

DRONE YARIŞÇISI
29 gün 8’er saat sürecek eğitim  

şu şekilde;

● Frame çeşitleri

● Motor ve sürücüler

● Pervaneler 

● Pil Sistemleri 

● Uçuş Kontrolcüsü 

● Görüntü Sistemleri 

● Kumanda Sistemleri 

● Kumanda Tekniği

● Acil Durum

● İleri Meteoroloji 

● Simülasyon 

● Uçuş 

*Bu sayfadaki fotoğraflar  

drone ile çekilmiştir.

Milli Egitim Bakanlıgı ve Istanbul Büyüksehir 
Belediyesi’nin destegiyle Istanbul’un her ay bir 
ilçesinde mülakatlarla seçilecek 25 kisiye 
sunulacak egitimin içerigi 3 asamadan olusup, 
baslangıç egitimini basarıyla tamamlayan 
40 ögrenci hava fotografçılıgına geçebilecek. 
Burada da basarılı olan 20 ögrenci drone 
yarısçısı egitimi alacak.

Sivil Havacılık Genel Müdürlügü onaylı 
eğitmenler esliginde gerçeklesecek çalısmayla 
ülkemizi uluslararası olimpiyatlarsa temsil 
edecek drone pilotları ile bu alanda lisanslı 
sporcular kazandırılmıs olacak.

Projeden beklenen sonuçların alınması halinde 
gelecek yıl yeniden uygulamaya konulacak.
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Adana Il Temsilciliğimizin düzenlediği “TÜGVA Ada-

na 5 Ocak Karate Şampiyonası” 63 ilden 7-14 yaş 

arası yaklaşık 2 bin sporcunun katılımıyla gerçekleş-

ti.

5 Ocak Adana’nın kurtuluşu sebebiyle vakfımızca 

6-7 Ocak 2018 tarihlerinde, Çukurova Üniversite-

si Lütfullah Aksungur Spor Salonu’nda düzenlenen 

müsabakalara sporcuların ilgisi yoğun oldu. Kata ve 

kumitelerle müsabakalara hazırlık yapan çocukların 

karateye gösterdikleri ilgi ve özen dikkat çekiciydi.

Özdisiplin ve özgüven veren doğasıyla karatenin 

TÜGVA Spor Kulübü’nde de yer alan branşlardan 

olduğunu bildiren Vakfımızın Spor Koordinatörü 

Mehmet Emin Özkaya, müsabakalar için ilk başta 

sadece Adana ve çevre illeri düşündüklerini ancak 

teveccüh çok olunca şampiyonanın kapsamının ge-

liştiğini kaydetti.  

Müsabakalar Vali Mahmut Demirtaş, Türkiye Karate 

Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, Milletvekili Ta-

mer Dağlı, Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelik-

can, Ceyhan Belediye Başkanı Alper Boydak, Il Milli 

Eğitim Müdürü Turan Akpınar ve sporcu ailelerinin 

katılımıyla gerçekleşti.

“Peyami Safa’nın bir sözü var; spora vereceğiniz 

mana, gençliğe vereceğiniz mananın öz kardeşi-

dir” diyen İl Temsilcimiz Ahmet Abdullah Sezen, 

TÜGVA Adana 5 Ocak Karate Şampiyonası’nı ge-

lecek yıllarda da yaparak geleneksel hale getir-

mek istediklerini ifade etti.

TÜGVA ADANA 5 OCAK KARATE ŞAMPİYONASI’NA  

2 BİN SPORCU KATILDI
Vakfımızın iş hayatına başlayan 

gençleri alanında yetkinlik kazan-

mış iş adamı ve akademisyenlerle 

bir araya getirdiği Genç Yönetici 

Okulu Istanbul’dan sonra Kahra-

manmaraş’ta da düzenlenerek, 

11 hafta süresince 22 farklı konu 

işlendi. 

Üniversiteden mezun olunca 

tecrübesiz sayılan gençlerin; işe 

yeni başladıklarında bazı zorluk-

ların üstesinden rahatlıkla gele-

bilmesi, yeni mezunlara vizyon 

kazandırması ve de basamakları 

tırmanırken gerek iş hayatı ge-

rekse kişisel yetiler kazanmaları 

amaçlanıyor. Üniversite son sınıf 

öğrencileriyle iş hayatına yeni 

başlamış gençlerin başvurabil-

diği programa 85 katılımcı kabul 

edildi.

‘Stratejik Yönetim’, ‘Girişimcilik’, 

‘Yöneticilik ve Takım Çalışması’, 

‘Geleceğin Finans Kaynakları’, 

‘Iş Hayatına Hazırlık ve Finans 

Yönetimi’, ‘E-Ticaret’, ‘Kurumsal 

Finans Yönetimi’, ‘Iş Ahlakı ve 

Erdemli Yöneticilik’ gibi başlıca 

ders konuları bulunuyor. Kahra-

manmaraş GYO, 11 hafta sürüp, 

programı başarıyla sürdürenlere 

sertifikaları verildi.

İŞ HAYATINA TECRÜBELİ BAŞLANGIÇ

Kahramanmaraş Genç Yönetici Okulu

Prof. Dr. Mustafa Kemal Yılmaz -  
Şirketlerde Kurumsallaşma ve  
Sürdürebilirlik 

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar - Küresel 
Ekonomik Gelişmeler ve Türkiye

Vergi Denetim Kurulu Grup Başkanı Nuh 
Ateş - Vergi Hukuku; Vergi İncelemelerin-
de Mükellefin Hak ve Hükümlülükleri

AFAD Başkanı Dr. Mehmet  
Güllüoğlu- Kriz Yönetimi,  
İnsani Yardım ve Sivil Savunma

T-SOFT CEO'su ve Founder'i  
Ömer Arıkan - E-Ticaret

Beyaz Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı 
Ali Beyazbayrak - Girişimcilik ve  
Markalaşma
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∞ Ses Eğitimi

   Şan, Solfej ve Koro

∞ Enstrüman Bölümü

   Gitar, Bağlama (Saz), 

   Keman, Ritim,  

   Yan flüt

 

İsteğe bağlı olarak yöresel 

saz, tulum, kemençe,  

kabak kemane, zurna,  

ney, kaval eğitimi de 

verilecektir.

Alanlarımız şu şekildedir;

Vakfımız genel merkezinde müziğe ilgi duyan ve yetenekli gençler için 

yeni bir program başlıyor. Gitar, bağlama, ritim, yan flüt, koro, keman, şan, 

solfej derslerinin yer aldığı TÜGVA Müzik Okulu’nda eğitime başladık.

Müzik okulunda her bir alan için kontenjan dâhilinde alınan katılımcılar, 

14 Nisan 2018 tarihinde eğitime başladı. Yeteneğini profesyonellerle 

buluşturarak taçlandırmak isteyenler burada bir yıl süresince eğitim alacak.

Insanın olduğu her yerde olan müziğin; bazen düşündüren, bazen 

heyecanlandıran, bazen hüzünlendiren büyülü bir araç olarak bir idealinin 

ve amacının olması gerektiğine inanıyor, müzik okulu ile notaların 

yozlaşmanın, ahlaksızlığın, tüketim çılgınlığının, hazzın esaretinden 

çıkartmayı hedefliyoruz.

Farklı dillerde eser icra edebilecek donanımda müzik grupları 

oluşturulacak

TÜGVA Müzik Okulu’na katılmaya hak kazanan öğrencilerden ücret talep 

edilmemekle birlikte birçok imkân tanınıyor. Enstrümanlar ücretsiz olarak 

verilip, teorik program sonunda kendini kanıtlayan kursiyerlere TÜGVA 

Müzik Topluluğu (A Takımı) kadrosuna katılma imkânı sağlanacaktır. 

Bunların yanı sıra, farklı dillerin, farklı yörelerin müziklerini bir araya getirip 

Türkçe, Kürtçe, Arapça, Lazca, Rumca, Ermenice eserler icra edebilecek 

donanımda müzik grupları oluşturulacaktır.

18-35 yaş aralığındaki lise, lisans, lisansüstü eğitim gören öğrencilerin 

başvurabileceği müzik okulunda seçilen öğrenciler vakfımızın genel 

merkezinde bir yıl süresince eğitim alacak.

23
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TÜGVA KIŞ KAMPI İLE  
OKULA EĞLENCELİ BİR MOLA

Ortaokul öğrencileri için 

düzenlediğimiz 4 gün süren 

kampımıza 1546 öğrenci katıldı. 

Kamp süresince yeni arkadaşlıklar 

edinerek, aktivite ve gezilere katılan 

öğrenciler; aile ve okulları dışında ilk 

kez sosyalleşme fırsatı buldu. 25 ilde 

düzenlenen kamplarımızda kamp 

oyunları, sportif aktiviteler ve kültür 

sanat etkinlikleri yapıldı. 

Çocukların zevkle katılarak eğitimini 

aldığı konular şu şekildeydi; tiyatro 

eğitimi, tarihi eser ve ören yerleri 

gezisi, kitap okuma yarışması, müze 

ve kütüphane gezisi, ebru çalışması ve 

değerler eğitimi.

Kış kamp oyunları ve sportif 

aktivitelere de geniş yer verdik. 

Öğrenciler her ilde; okçuluk, 

basketbol, dövüş sanatları, 

kayak, voleybol turnuvaları, tenis 

turnuvası, bisiklet turu vb gibi 

sportif etkinliklerle çuval yarışı, akıl 

oyunları, matrak, mangala, jenga, 

halat çekme, izci oyunları, uçuş 

simülasyonu, badminton gibi pek 

çok oyunla eğlendi. 

Grup aktiviteleriyle çocuklar hem 

bedensel gelişimleri hem de 

kendini ifade etme konusunda 

iletişim dillerini geliştirdiler. 

Vakfımızın 
gelenekselleşen 

programlarından biri olan yaz 
ve kış kamplarımızda çocuklar 
düşünce dünyalarını geliştirip 

yeni spor dallarıyla tanışır  
ve de yeni arkadaşlıklar  

edinerek kamptan  
hüzünlü ayrılır. 

Ortaokul Kış Kampı
    4 gün
    25 şehir
    1546 öğrenci

Lise Kış Kampı
    4 gün
    19 şehir
    1633 öğrenci
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Kahramanmaraş Temsilciliğimizin düzenlediği Genç-

lerin Medeniyet Tahayyülü konulu söyleşinin konuğu,  

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü 

Mahir Ünal, Zeytin Dalı Harekâtına ilişkin, “Hem sınır 

güvenliğimizi hem iç güvenliğimizi korumak adına 

büyük bir mücadele veriyoruz” dedi.

Türkiye’nin terör konusunda büyük bir mücadele ver-

diğini belirten Ünal, şunları kaydetti:

“Eğer biz bu mücadeleyi Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı 

ile vermeseydik, onlar bu yangını nereye taşıyacak-

lardı? Evimizin içerisine taşıyacaklardı. Eğer biz Ce-

rablus’a, El Bab’a gitmeseydik, Afrin’e gitmeseydik, 

onlar buraya geleceklerdi. Dolayısıyla şu anda ger-

çekten hem sınır güvenliğimizi hem iç güvenliğimi-

zi korumak adına büyük bir mücadele veriyoruz. Bu 

mücadelenin uluslararası alanda büyük bir diplomasi 

başarısıyla sürdürülmesinin altında yatan asıl ytbüyük 

gerekçe siyasi istikrardır. Eğer siyasi istikrarımız olma-

saydı, bu tehlikeyi bertaraf edemezdik” dedi.

Vakfımızın Ağrı Temsilciliğinde düzenlenen konfe-

ransta Gazeteci-Yazar Ilhami Işık, Zeytin Dalı Harekâtı 

ile ilgili “Bölgedeki terör örgütlerini çıkarları doğrul-

tusunda kullanan bazı ülkeler var. Herkesin silahla 

dolaştığı bir bölgede insanlık olmaz” dedi. 

“Askeri ve Stratejik Boyutları ile Zeytin Dalı Harekâtı” 

konulu konferansın konuşmacısı Gazetesi Ilhami Işık, 

katılımcılara harekât ve bölgedeki gelişmeler hakkın-

da bilgi verdi. Sorunun bir etnik mesele problemi de-

ğil, birilerinin orayı yönetme sorunu olduğunu ifade 

eden Işık, “Eğer Kürtlerin yönetmesi sorun olsaydı, 

Erbil ile onlarca yıl savaş halinde olurduk. Bu sorun, 

uluslararası güçlerin Suriye’de Türkiye’yi boğmak is-

teyerek yapmış oldukları bir nizamın bu ülkenin içiş-

lerine yansımasıdır. Bu yansıma da ülkenin bütün 

reflekslerini harekete geçirdi” şeklinde konuya dikkat 

çekti.  

Terör örgütü PKK’nın Kürtlerin temsilcisi olmadığını, 

bunun aksini düşünmenin büyük bir felakete imza 

atmakla eşdeğer olduğunu aktaran Işık, “Eğer PKK’yı 

temsilci olarak ifade ederseniz o zaman onların iste-

diği şeyi hayata geçirmiş olursunuz. Bu coğrafyada iç 

savaş yaşamayan tek ülke Türkiye’dir. Bunun nedeni 

bizim yüreğimizle dilimizin, gözlerimizin aynı şekil 

konuşmasıdır. Onun için Türkiye nefes borusudur, bu 

coğrafyada başı derde girenlerin geldiği son duraktır. 

Bizim de son durağımız kara topraktır. Bizim gidece-

ğimiz ikinci bir yer yok” diyerek ifade etti.

“BU COĞRAFYADA BAŞI DERDE GİRENLERİN GELDİĞİ SON DURAK TÜRKİYE’DİR”

 “ZEYTİN DALI HAREKÂTINDA HEM SINIR HEM İÇ GÜVENLİĞİMİZİ KORUMAK 

İÇİN MÜCADELE VERİYORUZ”

TÜGVA’da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile 

getiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat 

Albayrak, “Gençlik, bir ülkenin en önemli enerji 

kaynağıdır” diyerek genel merkezimizde ilk kon-

ferans veren konuğumuz oldu.

Gençlerin üzerine düşen sorumlulukların konu-

şulduğu söyleşide Albayrak, terör örgütleri nedeniyle 

insan kaynağımızın bir kısmının tasfiye edildiğini ifade 

ederek, “Büyük ve güçlü Türkiye bir kişi ile olmuyor. 

Kitleleri sürüklersiniz ancak bunun altını doldurmak 

lazım. Insan kaynağının daha nitelikli hale gelmesi ile 

ilgili bir süreç var. STK’ların gençlere erişimi ve onlara 

artı değerler kazandırması daha yeni başlayan bir sü-

reç” şeklinde görüş bildirdi.

Soru cevap şeklinde devam eden söyleşide, dünya 

çapında bir bilinç oluştuğunu Kudüs için yapılan BM 

oylamasının bunu gösterdiğini kaydeden Berat Albay-

rak, “Ortadoğu bilinmeze doğru sürükleniyor. Peki bu 

durumda Türkiye nerede diye düşünürsek. Ülkemizde 

100 yıl önce Kurtuluş Savaşı’nın ardından atılan beton 

çatladı. Bugün bizler her anlamda ve her alanda milli 

bir duruş için mücadele veriyoruz ve de şedit bir mü-

cadele içerisindeyiz. Bu sebeple retoriğe boğulma-

dan, eyleminde zekâ parıltısı barındıran bir gençliğe 

ihtiyacımız var” diye konuştu.

Milletvekili Orhan Miroğlu, TÜGVA Mardin Temsilcili-

ğinde, yeni çıkan kitabı “Yeni Yüzyıl, Kürtler ve Bağım-

sızlık” için düzenlenen imza gününe katıldı.

Miroğlu, burada gündemdeki konulara ilişkin değer-

lendirmelerde bulundu. Afrin’deki terör unsurları-

na yönelik sürdürülen Zeytin Dalı Harekâtının bölge 

ve Türkiye›nin geleceğine son derece etki eden bir 

hamle olduğuna dikkat çeken Miroğlu, 1916-1917›de 

bu topraklı terk eden devletin şimdi son derece fark-

lı bir anlayış ve hamlelerle geri döndüğünü kaydet-

ti. Afrin meselesinin sadece askeri bir harekât olarak 

görülemeyeceğine işaret eden Miroğlu, “Bu harekât 

önümüzdeki yıllarda Türkiye’nin Ortadoğu’da gelişen 

yeni rolü ve misyonunu önemli oranda belirleyecek 

bir hamle. Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi, Afrin’i 

terör guruplarından temizleyip, halkına teslim ede-

ceğiz. Türkiye’nin amacı yabancıların himayesinde ve 

kontrolünde olacak bir devlet oluşumu engellemek-

tir” şeklinde kaydetti.

“GENÇLİK, BİR ÜLKENİN EN ÖNEMLİ ENERJİ KAYNAĞIDIR”

MİROĞLU, MARDİN TEMSİLCİLİĞİMİZDE YENİ KİTABINI İMZALADI

http://www.haberturk.com/kurum/ak-parti
http://www.haberturk.com/kisi/mahir-unal
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Tarih Laboratuvarında Sultan  

Abdülhamid’e Bakışımız

Günümüzde Osmanlı Devleti tari-

hinin gelmiş geçmiş en çok konu-

şulan padişahlarından biri Sultan 2. 

Abdülhamid’dir. Osmanlı Devleti’nin 

34. padişahı olarak 33 yıl süren yö-

netimi, Ittihatçılar tarafından son-

landırılmıştır. Vefatının 100. yılında, 

dönemi halen tartışılmaya devam 

etmektedir.   

VEFATININ 100. YILINDA 
SULTAN’I RAHMETLE ANIYORUZ
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1876 yılında tahta çıktığında dünya büyük sarsıntılar ya-

şamaktaydı. Dönemin sayılı büyük devletlerinden biri 

olan Osmanlı’nın başına geçtiğinde Sultan Abdülhamid, 

93 Harbi diye anılan Osmanlı-Rus Harbi ve savaş sonucu 

gelen ağır anlaşma yükümlülükleri, azınlıkların isyan ha-

reketleri gibi pek çok büyük sorunu tahta çıktığı ilk yıllar 

üstlenmiştir.

33 yıl süren yönetimi süresince mahir bir denge diplo-

masisi ile devletlerarası dengeleri gözetmiş, yükselen 

milliyetçi akımlarla resmî ideolojiyi yeniden yorumlayarak 

devletin dağılma süresini uzatmıştır. 

Onun döneminde yapılanları özetle sıralamak gerekirse; 

Ülkeye ilk defa elektrik ve gaz gelmiş, dünyanın ilk met-

rolarından biri Karaköy-Taksim arasına yapılmıştır. Arke-

oloji müzeciliğini başlatmış, Kuduz aşısının bulunma-

sından sonra ülkemize ilk Kuduz Hastanesini (Istanbul 

Darü’l-Kelb Tedavihanesi) açtırmış, eğitimde büyük dü-

zenlemeler yaparak, kız okulları açtırmış, süt bankası ve 

çoban okulu kurulmuştur. Haydarpaşa Tren Istasyonu’nu 

yaptırmış, Istanbul’a ait binlerce fotoğraf çekilmiştir. Ülke-

nin dört bir yanına demiryolları yaptırmıştır. Bunlardan en 

bilineni Hicaz Demiryolu’dur. Modern anlamda eczane-

nin oluşumunu sağlamıştır. Kalkınmaya verdiği öncelikle 

sayısız eser ve altyapı yaptırmıştır.

Osmanlı’nın son dönemi ile Türkiye Cumhuriyeti’nin 

kuruluş dönemi bıçakla kesilir gibi ayrı değerlendiri-

lemez. 

 Milli Mücadele’nin önderleri ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 

kurucuları onun kurduğu ve reforme ettiği okullarda 

eğitim almıştır. Sultan 2. Abdülhamid hakkında Prof. Dr. 

Mim Kemal Öke şöyle der;

“Tarih devamlılık faktörlerini değişimlerden daha fazla 

ihtiva eden akışkan bir nehir. 2. Abdülhamid’i Ittihat ve 

Terakki’yi Milli Mücadele’yi birbirine bağlayan unsurla-

rı görmeden yakın dönemi, tarihimizi zincirlerinden ayrı 

düşünüp incelemeye çalışmak, bırakın Abdülhamid’e, ta-

rihe dahi ihanet olmayacak mıdır?

Onun tahttan indirilmesinin üzerinden 10 yıl geçmeden 

imparatorluğun dörtte üçünün elden çıkması, memleketi 

33 yıl nasıl idare ettiğinin en açık delilidir. Yine Abdülha-

mid Han’ın tahttan indirilmesiyle kan gölü haline çevrilen 

Ortadoğu’da hala huzur tesis edilememiştir.”

Kendisinden sonra kardeşi 5. Mehmet ve son olarak Sul-

tan Vahdeddin’in ardından devlet tarihe karışmıştır. Yöne-

timi ileride devralmaları için yetişen gençler, ancak onu 

devirip kendileri iktidarın zorluklarını gördüklerinde pa-

dişahın sıkıntılarını anlayabileceklerdir. Daha sonrasında 

Ittihatçıların onu Beylerbeyi’nde ziyareti ve vefatının ar-

dından yaşadıkları üzüntü bunu göstermektedir. Sultan’ın 

özel doktoru Atıf Hüseyin Bey’in anılarından bunu göre-

biliyoruz. 

Sonuç olarak tarihi dönemin şartları, kişileri ve ilişkileriyle 

değerlendirmek sorumluluğumuzdur. Sultan Abdülha-

mid toplumumuzun önemli yapıtaşlarından biridir. Tari-

hin doğal devinimi içerisinde Türkiye Devleti’ni kurup bu-

günlere getirenler de Osmanlı’nın torunlarıdır.

Gelenekten getirdiğimiz güçlü birikime ne 

oldu? Sultan Abdülhamid modernleşmenin 

arkasındaki dinamik olarak, manevi/

yerli değerlerin önemini ısrarla vurguladı. 

Cumhuriyet bu fikri mirası devraldı. Peki ya 

sonra ne oldu…

Batılılaşma sürecini Kemal Tahir şöyle anlatır;

Gelenekten getirdiğimiz güçlü birikimi 

bir safra olarak gördük ve her başımız 

sıkıştığında safraları dışarıya atarak, işimizin 

kolaylaşacağını zannettik. Sonradan anladık ki, 

fena halde yanıltılmışız.

Prof. Dr. İlber Ortaylı da Sultan 

Abdülhamid hakkında şu ifadelere yer veriyor: 2. 

Abdülhamid için söylenen «Kızıl Sultan», «Pinti 

Hamid» gibi ifadelerin yakışıksız olduğunu 

vurgulayan Ortaylı, «Sultan Abdülhamid Han 

tahta çıktığı zaman kendisinin istemediği ve 

çok vatanperver fakat yanlış bir politikayla 

sürüklendiğimiz bir harple karşılandı. Bunu 

önlemek durumu söz konusu değildi.» İmaj düzeltimi 2. Abdülhamid’in kamusal 

imajı tahttan indirilişi sonrasında 

muhalifleri tarafından şekillendirilmiştir.  

 

İktidarı süresince Jön Türkler ve 

diğer karşıtları tarafından oluşturulan 

imaj Avrupa’da etkili olmasına karşılık Osmanlı 

toplumunda ciddi kabul görmemiştir. 

Buna karşılık, 1909’da hal’olunmasını takiben 

İttihad ve Terakki, 1922 sonrasında ise Erken 

Cumhuriyet siyaset yapıcıları 2. Abdülhamid’i 

imparatorluğun dağılmasının temel 

sorumlusu haline getiren ve siyasetlerini 

onun psikolojisi üzerinden açıklamaya çalışan 

son derece olumsuz “imaj”ı ders kitaplarından 

medya değerlendirmelerine kadar her alanda 

topluma sunmuştur. 

 

Bu imajın marjinal itirazlar dışında 

eleştirilmesine de bilhassa tek parti rejimi 

altında müsaade olunmamıştır. Bu nedenle 

dönemin akademik tarih araştırmaları da 

nadir istisnalar dışında aynı imajı yeniden 

üretmiştir. 

 

Sultan’ın tüm olumsuzlukların kaynağı 

bir yarı meczup ve «gericilik sembolü” 

olarak resmeden bu “imaj” çok partili 

rejime geçiş sonrasında tartışmaya açılmış 

ve sorgulanmaya başlanmıştır. Bunun 

neticesinde popüler kültür düzeyinde 

yaşanan değişimin yanı sıra akademik 

çalışmalar da 2. Meşrutiyet ve Erken 

Cumhuriyet dönemlerinde tekelci biçimde 

inşa edilen algının derinlikten yoksun, abartılı 

ve tarihî gerçeklikle uyumsuz olduğunu 

ortaya koymuştur.

GELENEKTEN GETİRDİĞİMİZ GÜÇLÜ 
BİRİKİME NE OLDU?

DÖNEMİ KENDİ İÇİNDE  
DEĞERLENDİRMELİYİZ

PROF. DR. ŞÜKRÜ HANİOĞLU

https://www.sabah.com.tr/haberleri/sultan-abdulhamid
https://www.sabah.com.tr/haberleri/sultan-abdulhamid
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Vakfımızın Yalova Il Temsilciliği tarafından düzenlenen 

Sultan Abdülhamid Han bilgi ve resim yarışmasının final 

gecesi; Payitaht Abdülhamid dizisinin Tahsin Paşası Ba-

hadır Yenişehirlioğlu ve dizinin konsept danışmanı Sel-

man Kayabaşı’nın katılımıyla gerçekleşti. 

Liseler için düzenlenen bilgi yarışmasına katılan bin ka-

dar öğrenci ilde belirlenen okullarda sınava girdi. Bilgi 

yarışmasında Necip Fazıl Kısakürek’in Abdülhamid Han 

isimli kitabı okunarak değerlendirilmeye yönelik sorular 

soruldu. Ortaokul öğrencileri için resim, lise öğrencileri 

için de bilgi yarışmasında dereceye girenler ödüllerini fi-

nal gecesinde aldı. Her 2 yarışma için dereceye giren bi-

rincilere dizüstü bilgisayar, ikincilere tablet, üçüncülere 

bisiklet ve tüm katılımcılara da sürpriz hediyeler verildi. 

Osmanlı Imparatorluğu’nun 34’ncü padişahı Abdülha-

mid Han’ın 100’ncü seneyi devriyesinde anılmasına ve 

dönemin daha yakından tanınması adına etkinliği dü-

zenlediklerini ifade eden Il Temsilcimiz Muhammed Edib 

Özyılmaz, “Çıktığımız yolda Osmanlı hükümdarı Abdül-

hamid Han’ı unutmamak ve unutturmamak adına lise 

ve ortaokul öğrencilerimiz için bilgi ve resim yarışması 

düzenledik. Kardeşlerimiz atasını en güzel şekilde öğ-

renip, en güzel şekilde resmetti. Bunalımlı bir dönemde 

tahta çıkan Abdülhamid Han, Batı›ya karşı dengeci, Do-

ğu›ya karşı Islamcı politikalar izlemiş, ülke içinde mutla-

kıyeti güçlendirmiştir. Abdülhamid Han’ı 100’ncü seneyi 

devriyesinde anarken, sözlerimi onun sözleri ile bitirmek 

istiyorum; ‘Hiçbir fâni ihtirasım yok. Şu son günlerimde 

tek gayem, vatanı selâmet ve huzur içinde görmektir. 

Tecrübe, devlet hayatında büyük mazhariyettir. Ben hiz-

met arz etmezsem Allah ve tarih huzurunda mesul ve 

menfur olurum. Vebal, mani olanın olsun.”

Yazar Bahadır Yenişehirlioğlu ve Tarihçi Yazar Sel-

man Kayabaşı öğrencilerle buluştu

Konuşmaların ardından Abdülhamid Han dizisinin Tah-

sin Paşası Bahadır Yenişehirlioğlu ve Tarihçi Yazar Sel-

man Kayabaşı öğrencilerle buluştu. Bahadır Yenişehirli-

oğlu Abdülhamid Han dönemini anlatırken, Kayabaşı ise 

sultanın hayatını ve Osmanlı Devleti’nin yıkılma süreci, 

hanedanın yurt dışına sürgün edilmesinden bahsetti. 

ULU HAKAN’A  
ANLAMLI GECE
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Vefatının 100. yılında Sultan 2. 

Abdülhamid, Osmancık Temsilciliğimizce 

düzenlenen konferansta, Cumhuriyet 

döneminde devam eden pek çok yapının 

bu dönemin mirası olduğu ifade edildi.

Konferans konuşmacısı Hitit Üniversitesi 

Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Zekeriya Yrd. 

Doç. Dr. Işık, “Cumhuriyet inkılaplarını, 

Osmanlı Devleti’nden ayrı düşünmek 

tarihe ihanettir” diyerek, bu dönem 

yapılan yenilikleri şu şekilde açıkladı;

“Kız öğretmen okulları açıldı. Ziraat 

Bankası kuruldu. Şam-Halep Demiryolu 

dâhil devletin dört bir yanına demiryolu 

yapıldı. Hicaz Demiryolu ile İstanbul’dan 

kalkan tren 3 gün sonra Medine’ye 

ulaşabiliyordu. Medine’ye telgraf hattı 

kuruldu. Darülaceze hizmete girdi. Yine 

onun devrinde İstanbul’a Fransa’dan bale 

gösterileri gelirdi.”

“SULTAN 2.ABDÜLHAMİD  
DÖNEMİNDEN CUMHURİYET’E  
UZANAN KURUMLAR” SÖYLEŞİSİ 

Vakfımız ve Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) tarafından 

düzenlenen 100. sene-i devriyesinde Sultan Abdülhamit 

Han konferansına Sultan 2. Abdülhamit’in torunları Orhan 

ve Nilhan Osmanoğlu konuşmacı olarak katıldı. 

Orhan Osmanoğlu, son 15 yıldır ülkenin mirasına, aslına geri 

döndüğünü bildirerek, şöyle ifade etti;

“1970’li yıllarda Osmanlı’dan bahsetmek, hele hele Sultan 

Abdülhamit’ten bahsetmek çok zordu. 11 yaşımda ilk defa 

Istanbul’a geldiğimde Çemberlitaş’tan geçerken yanımda 

ağabey diyebileceğim kişi, ‘Bak deden burada yatıyor’ de-

mişti. Ben de o heyecanla Sultan Abdülhamit dedem diye 

bağırınca, ‘Aman kimse duymasın. Burada böyle bağırma’ 

dedi. Nereden nereye geliyoruz” 

Tokat Temsilciliğimiz tarafından düzenlenen Tarihçi Mustafa 

Armağan’ın konuk olduğu konferansa, katılım yoğun olunca 

dinleyicilerin bir kısmı ayakta kaldı.  

TARİHÇİ YAZAR BAHADIROĞLU;  
“2. ABDÜLHAMİD’E YAPILAN OPERASYON 
YİNE SAHNEDE”

Tarihçi-Yazar Yavuz Bahadıroğlu, Sultan 2. Abdülhamid 

hakkında öldükten 100 sene sonra bir padişah bu kadar 

çok anılıyorsa o defter kapanmamıştır” dedi.

Vakfımızın Denizli İl Temsilciliği’nce düzenlenen 

konferansta dinleyiciler salona sığmayınca sahneyi de 

doldurdu. Bahadıroğlu, Türkiye’de önemli bir sürecin 

yaşandığını, hep beraber tarihe şahitlik ettiğimizin 

üzerinde durarak, 100 yıl önceki senaryonun yine 

uygulanmaya çalışıldığını aktardı. 

100. SENE-İ DEVRİYESİNDE 
SULTAN ABDÜLHAMİT HAN KONFERANSI
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Senin için yazılıp, bestelenen bir şarkının 
ritmi olduk. İçinde gençliğin ritmini 

yakalayan, davet eden ve varoluşuna ve 
dünyaya değer katacak bir oluşumun 
parçası olabilirsin. Senin her halinden 

anlayan, fikirlerini dinleyen, hayallerine 
değer veren ve potansiyelini ortaya çıkaran 

bir oluşumun parçası olmak istiyorsan 
#SenGeleceksin! 

Bizimle var mısın?



BÜLTENI ELINE ALAN  
KARDEŞIM SÖZÜM SANA;
Toplumlar her daim gelecek tasavvuru 

kurmuş, bununla bunalımlı ve sıkıntılı dö-

nemlerin üstesinden gelmiştir. Umutlar 

en çok gençlerin etrafında şekillenmiştir. 

Gençlik gelecek olarak görülmüştür. Yazar 

Yusuf Kaplan konuyu iyi bir şekilde açık-

lıyor, “Gençlik, gelecek demektir. Gele-

cek, köklerde gizlidir. Gençlik de, geçmiş 

de toprak altındaki maden gibidir. Geçmiş 

bilinmezse, gençlik geçmiş bilinciyle di-

rilmezse, hazine yok olur, geleceğe emin 

adımlarla yürüyebilmek zorlaşır.”

Başıboş bir genç tasavvuru değil, gücünü 

köklerinden almasıyla kast ettiğimiz in-

sanlığın olumsuz deneyimlerinin tekerrür 

etmemesi, kültür ve kimliğin yaşatılması-

dır. Zira pek tabi teknolojik ilerlemeye ne 

kadar adapte olursak olalım, kültürel kim-

liğin kaybolmasıyla zamanı nehire benze-

tirsek eğer akıntının üstündeki kuru yaprak 

oluruz ancak. Kendimize varoluşumuza 

dair hiçbir iz bırakmadan çekilir gideriz. 

Yaşam, gelecek nesiller de fasit daire için-

de sürgit devam eder. 
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Günümüz kapitalist sistemi öncelik 

sıralamamızı alt üst etti. Ihtiyaç de-

ğil, istek ve arzu peşinde koşar olduk. 

Hedonist algı dimağımızı doldurarak, 

hareketlerimize yön vermeye başladı. 

Hâlbuki dinimiz Islam’da her şey için 

ölçü belirtiliyor. Ölçüyü Allah koyu-

yor ve onun korunmasını istiyor. Israrla 

“Ölçüyü aşmayın” diye tembih ediyor. 

(Rahman, 7-8) TÜGVA olarak gençle-

rin varoluş idealinin bilincinde, genç-

liğin başıboş ve arzu peşinde koşulan 

bir dönem olarak anlaşılmasından yana 

değiliz.

Gençlik deyince herkesin aklına ilk ola-

rak bitmek bilmez enerji gelir. Dünyada 

günden güne kötülük ve insanlık ihlal-

leri artarken, hatta çocukların vampir 

oyuncaklara bayıldığı ve cadı kız ol-

manın bile moda olduğu zamanlarda 

üstüne düşünülecek çok şey olsa ge-

rek. Bu sebeple diyoruz ki yaygın hale 

gelen hiçbir kötülüğü yadsımayacağız. 

Şahit olduğumuz kötülükler hayatın 

rutinliği içinde alışageldiğimiz rutinler 

olmayıp, şaşırmaya devam edeceğiz. 

Edeceğiz ki içimizdeki insanlık ölmesin.  

SON OLARAK;
Gençler olarak duygularımızdan emin 

olduğumuzda hayallerimize dair sağ-

lam adımlar atabiliriz. Zira yeni ne-

sil dünyamızda, güçlü duygular var ve 

bunların tanınmaya değer olduğunu 

düşünüyoruz. Hayallerinin anlaşılması 

ve karşılık bulmasının önemine inanı-

yor ve buna giden yolu seninle birlik-

te açmaya hazırız. Fikirlerini dinlemeli 

ve onlara gönül verdiğini görmeliyiz. 

Bu gönüllü birlikteliğin nasıl bir canlılık 

meydana getireceğini görmelisin. Birlik 

ve beraberliğin farkında olan için ay-

rımcılık şucu bucu olmak yoktur. Tar-

tışmayı değil münazarayı her daim ya-

pıyoruz. Bunun için kitap kahvelerimize 

bekleriz. Çünkü sen geleceksin.  

Kasım 2013’de kurulduğumuzdan 

bu yana ivmeyle büyüyen 

vakfımızın şu an 154. 667 aktif 

üyesi bulunmaktadır. Gençler 

tarafından kurulan, sürdürülen ve 

günden güne gelişen vakfımıza 

2017 yılında günde 315, her bir 

saatte de 13 kişi vakfımız ile 

tanıştı.
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Tanıtım kampanyası süresince 19 Şubat – 4 Mart 2018 
tarihleri arasında rakamlarla TÜGVA’ya ilgi şu şekildeydi;  

Bizi merak edenler arama motorlarında 
kampanyamızla ilgili  

461 kez arama yaptı.

 Sosyal medyada @tugvaTR ‘ye yeni takipçiler

3.197      

6.895 

858
1455

#SenGeleceksin! 

#SenGeleceksin! 
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tugva.org ziyaretçi trafiği   
Kampanya öncesindeki 15 gün 24.950 defa 

web sitemize girilirken, kampanya döneminde 
538.423 defa web sitemiz ziyaret edildi.

YENI ÜYELER
Kampanya 
öncesindeki  

15 gün  

3.820 yeni üye 
aramıza katılırken, 
kampanya süresince 

13.335 kişi 
TÜGVA’lı oldu.
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Spor kuruluşları etkinlik alanı itibariyle büyük işletmeler haline 

gelmiştir. Bu sebeple profesyonel bir şekilde yönetilmeleri ger-

ekmektedir. Spor kulüplerimizi geliştirerek, dünyadaki gelişmeleri 

takip eden spor yöneticilerine ihtiyaç duyulmaktadır.

 

TÜGVA Spor Kulübü’nün en başından kuruluş amacı her gencin 

en az bir spor dalıyla ilgilenmesi ve bu alanda profesyonel olarak 

kariyer yapmak isteyen milli sporcular ile spor yöneticileri-

nin desteklenmesi ve de eğitim faaliyetleridir. Kulübümüzün ilk 

çalışması olan akademinin adından ihtiyaç duyulan her alanda 

tamamlayıcı etkinlik ve eğitimler düzenlenecektir.

 

Ülkemizdeki spor örgütlerini geliştirme ideali taşıyan, spor bilim-

leri fakültesi öğrenci ve mezunlarının katılabileceği akademiye 40 

kişi seçilecektir. Katılımcılar uzman akademisyen ve spor yönet-

icilerinin bilgi ve deneyiminden yararlanacak. 7 hafta sürecek 

programı başarıyla tamamlayanlara staj imkânı da sunulacaktır.
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81 IL

Burada Kaliteli Zaman Geçirebileceğin  

Bir Ortam Var 

Il temsilciliğimiz 3 katlı olup; ortaokul, lise, 

üniversite, çalışan gençlik, eğitim, spor gibi 

birçok koordinatörlüklerin çalışmaları burada 

gerçekleşmektedir. Okuma grupları, kitap 

kritikleri, camide bir vakit buluşmaları, film 

günleri ve bunun gibi daha birçok faaliyeti burada 

bulmak mümkün. Binamızda 2 adet ders çalışma 

alanı, 2 adet kitap kafe, 1 adet  hobi atölyesi ve 2 

adet de mescit bulunmaktadır.

Burada başka neler mi var? Burada, 

“Geleceğin inşâsı,  gençliğin ihyâsı  ile 

mümkündür.” kaidesi sırrınca yapılan 

faydalı aktiviteler, konferanslar, programlar 

var. MEB destekli çeşitli kurslar ve hobi 

faaliyetleri var. Burada, sınırsız çay 

eşliğinde kitap okuyup, ders çalışabileceğin 

sıcak bir ortam var. Güzel arkadaşlıklar, 

istifâdeli programlar var. Kaliteli   zaman 

geçirebileceğin bir ortam var. Kısacası 

burada birlik, beraberlik, iyilik, güzellik var. 

Haydi sen de gel, çaylar bizden :)

ESKIŞEHIR

DIYARBAKIR

SIVEREK

Diyarbakır temsilciliğimiz, ferah bir ahşap 

yapı olup, içerisinde 2 adet kitap kafe ve spor 

kompleksi ile birçok temsilciliğimize göre daha 

geniş bir alandadır.  

Binlerce kitabın bulunduğu kitap kafemizden 

öğrenciler ödünç kitaplar alabilmektedir. 

Konferans salonunda her hafta Çarşamba günü, 

önde gelen isimlerle söyleşiler yapılmaktadır.  

Wushu’dan Arbane’ye kadar birçok konuda 

eğitim verilmektedir. 

Şu an temsilcilik binasında üyelerimizin 

katılımıyla küçük gruplara kickboks, wushu, 

masa tenisi, voleybol, Ingilizce A1, Osmanlı 

Türkçesi, hat, tezhip, işaret dili, Kur’an-ı Kerim 

ve tecvit, arbane, gitar ve bağlama dersleri 

verilmektedir.

Spor kompleksi de bulunmaktadır

Diğer temsilciliklerimizden ayrılan en önemli 

yanı spor kompleksine sahip olmasıdır. 

Burada vakfımızın üyeleri uzman eşliğinde 

spor yapabilme olanağına sahipler. Temsilcilik 

binamız sabah saat 07.00’den 00.00’a kadar 

açıktır.

Kitap Kafe

Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle 

Şanlıurfa’nın Siverek Ilçesi’nde açılan kitap 

kafemizle ilçelerde de yer almaya devam 

ediyoruz. Burada öğrenciler kendini geliştirip, 

okul ortamı dışında da güvenli bir şekilde verimli 

vakit geçirebiliyor.

TÜGVA olarak kuruluşumuzda verdiğimiz 

söze sadık kalarak gençlerin olduğu her yerde 

onlarla birlikte onlar için çalışmalarımıza devam 

ediyoruz. Ülkemizin tüm illerinde olduğu gibi 

ilçelerde de temsilci atamalarımız hızla devam 

ediyor ve ardından faaliyetlerimizi ivedi bir 

şekilde sürdürebileceğimiz temsilcilik ve kitap 

kafelerimizi açıyoruz.    

Öğrencilerin ders çalışıp, kütüphane ortamından 

faydalanabileceği, eğitim programlarına 

katılabileceği kitap kafemizde, kitap okuma 

alışkanlığının arttırılması hedefleniyor. 

Siverek kitap kafemizin yer aldığı tarihi taş 

bina, 1904 ve 1908 yılında lise olarak faaliyet 

göstermeye başladı. Ardından 1926 yılında 

ilkokul olarak hizmet veren bina, ardından 

yine lise olarak değerlendirilmiş, 2000 yılında 

kaymakamlık tarafından onarılarak bir süre konuk 

evi olarak da kullanılmıştır. 
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“Işimiz Çok, Yolumuz Uzun, Vaktimiz Yok!” sloganıyla 68 ilden Ankara’ya gelen  

yükseköğrenim gönüllülerimiz, bu yıl ikincisi düzenlenen buluşmada bir araya geldi.

7 bin kişiyi aşan üniversite teş-

kilatı buluşmasında, öğrencile-

rin enerjisi buluşmanın ruhuna 

yansıdı. Açılış konuşmasında 

vakfımızın Yükseköğrenim Ko-

ordinatörü Suat Kır, ‘Islam gü-

zel ahlak üzeredir’ hadisi şerifi 

doğrultusunda, ‘Fikir, ahlaksız 

olmaz’ başlığıyla konuşması-

nı gerçekleştirdi. Aktif üyelerin 

gayretli çalışmalarını güzel ah-

lak doğrultusunda yayacaklarına 

dair katılımcılardan söz aldı.

“Taş üstüne taş koyan herke-

sin destekçisi olacağız”

Taş üstüne taş koyan herkesin 

destekçisi olacağını, bu noktada 

TÜGVA’ya büyük sorumluluklar 

düştüğünü belirten Yüksek Isti-

şare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, 

yapılan fedakârlık ve gayretlerin 

sonucunda “21. yüzyıl kesinlikle 

inanıyorum ki; Türkiye’nin, Ana-

dolu insanının ve Müslümanların 

yüzyılı olacaktır” diye konuştu. 

Genel Başkan Ismail Emanet, 

‘Biz Ashab-ı Kehf’in adını koydu-

ğu gençleriz!’  başlığıyla gençlik 

kavramının Müslümanlar için ne 

ifade etmesi gerektiğini vurgula-

dı.

Buluşma, Kuran-ı Kerim tilave-

tiyle başlayıp, sinevizyon göste-

rimi, konuşmalar ve marş/ezgi 

dinletileriyle devam etti. Afrin’de 

Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında 

mukaddesatı ve vatanı için mü-

cadele eden askerlerimize des-

tek mesajları verildi. Vatanımızı 

korumak için şehit olan askerle-

rimize dua edildi.

TÜGVA Müzik Topluluğu ilk kez 

sahne aldı

Üniversite Teşkilat Buluşması’na 

birbirinden değerli sanatçılarda 

katılarak teşkilatın motivasyo-

nunu artırdı. Ammar Acarlıoğlu 

ve Grup Yürüyüş’ün de yer aldığı 

programda Yükseköğrenim Ko-

ordinatörlüğü tarafından kuru-

lan TÜGVA Müzik Topluluğu, ilk 

kez sahneye çıkarak yeni çıkan 

albümden marş ve ezgiler ses-

lendirerek, salonun coşkusunu 

arttırdı. 

FİKİR, OLUŞ, DİRİLİŞ BULUŞMASINDA  
ÜNİVERSİTELİ GÖNÜLLÜLERİMİZDEN COŞKULU BİRLİK

FİKİR AHLAKSIZ OLMAZ
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Vakfımızın üniversite gönüllüleri tarafından tüm üniversitelerde okunan ortak bildiriyle, 

üniversitelerde terörist sevicilerin vandallığının bir an önce önlenmesi istenmiştir. 

Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen askerleri rahmet ve minnetle andığımız kaydedilerek, 

“Buradan bir kez daha üniversite yönetimlerine sesleniyoruz; daha ne zamana kadar bu 

teröristlerin üniversitelerimizde yuvalanmalarına müsaade edeceksiniz? Daha ne zamana kadar 

ilmin ve medeniyetin yükselmesinin beşiği olan üniversitelerimiz, bu teröristlerin rahatça zorbalık 

yapabileceği mekânlar olmaktan kurtulamayacak? İlmin haysiyetini altüst eden ve milletimizin 

bütün değerlerini ayaklar altına alan bu teröristlerden üniversitelerimizi korumak için daha neyi 

bekliyorsunuz?” diyerek dikkat çekildi.

ÜNİVERSİTELERDE TERÖRİST İSTEMİYORUZ
Geçtiğimiz günlerde Zeytin Dalı Harekâtı’nda ülkemizin elde ettiğimiz zaferi kutlayan Boğaziçi 

Üniversitesi öğrencilerinin standı, terör seviciler tarafından saldırıya uğramıştır. Bu duruma da 

üniversite güvenliği ve yönetimi ilgili müdahalede bulunmamıştır. 
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Vakıf gönüllülerimiz Nevşehir’de ‘Benim Odam’ 

projesiyle 15 öğrencinin odasını yenileyerek, onlara 

yepyeni bir ortam hazırlardı.

Vakfımızın Nevşehir Il Temsilciliği, Gülşehir Gençlik 

Hizmetleri ve Spor Ilçe Müdürlüğü ile Gülşehir 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı birlikte 

gerçekleştirdiği ‘Benim Odam’ projesiyle yetim ve 

öksüz öğrencilere öncelik vererek, 5-15 yaş arasında 

yardıma ihtiyacı olan ailelerin çocuklarının odalarını 

yeniledi.

Öğrencilerin mutlu bir ortamda ders çalışarak, başarı 

düzeylerini arttırmayı hedefleyen çalışmayla belirlenen 

çocukların evleri ilk olarak ziyaret edildi. Ardından 

vakfımızın gönüllü gençlerinin katkısıyla odalar önce 

boyandı ardından çalışma masası ve sandalyesi, 

kitaplık, dolap, yatak ve bazadan oluşan yeni mobilya 

takımı hediye edildi. Odayla uyumlu bir şekilde perde 

ve halı da yerleştirilerek, çocuklar mutlu edilmeye 

çalışıldı. 

Yardıma ihtiyacı olan çocukların hayata daha güvenli 

bakabilmesi, sosyal yaşamda özgüven sahibi olmaları 

ve verimli ders çalışabilmesi için düzenlenen çalışmaya 

sonraki yıllarda da devam edilebileceği bildirildi. 

Orman yangını sonucu tahrip 

olan arazi, şehitlerimizin adına 

dikilen bin fidan ile yeniden hayat 

bulacak. 

Bolu’nun Göynük Ilçesi’nde Eylül 

2017’de çıkan yangında tahrip 

olan ormanlık arazi vakfımızın 

gönüllülerinin desteğiyle yüzlerce 

fidan toprakla buluşturuldu. Her 

bir şehidimizin adı verilerek dikilen 

fidanlardan oluşan orman ‘Şehitler 

Hatıra Ormanı’ şeklinde anılacak. 

Bolu Il Temsilcimiz Sadık Kuru, “Bu 

vesileyle vatanımız uğruna canını 

veren tüm şehitlerimizi rahmet ve 

minnetle anıyoruz» dedi.

HAYALLERİNDEKİ ÇALIŞMA ODASINA SAHİP OLDULAR

YANAN ORMANLIK ALAN ŞEHİTLERİN HATIRASI İLE YENİDEN YEŞERECEK

HABER

“Minik Kalpler Üşümesin” sloganıyla başlatılan 

kampanyayla hazırlanan atkı ve bereler ilk olarak Iznik’e 

bağlı Candarlı Mahallesi’nde bulunan ilk ve ortaokulda 

dağıtıldı. TÜGVA’lılar tarafından her bir öğrenciye 

teslim edilen atkı ve berelerden sonra öğrencilerin 

mutlulukları gözlerinden okundu.

Ilki Candarlı Mahallesi’nden düzenlenen etkinliğe, Iznik 

Belediye Başkan Vekili Öner Erim, Iznik Ilçe Temsilcimiz 

Yakup Yakut ile vakfımızın gönüllüleri katıldı. 

Soğuk kış günlerinde geleceğimiz olan minik 

kardeşlerimize destek olmak amacıyla atkı ve 

bere dağıtımını ilçede belirlenen okullarda 

gerçekleştirdiklerini ifade eden Yakut, 

“Çalışmalarımızla ve etkinliklerimizle geleceğimiz 

olan gençlerimizin eğitimlerine, sosyal 

yaşantılarına kısacası tüm hayatlarına katkı sunmak 

için elimizden geleni yapıyoruz. Milli ve manevi 

duygularına bağlı, vatanına, milletine ve bayrağına 

leke getirtmeyecek bir neslin yetişmesine katkı 

sağlamaya çalışıyoruz” dedi.

Atkı ve bere dağıtımı sonrasında kar manzarası 

eşliğinde öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı 

çektirildi.

MİNİK KALPLERİ ISITAN ETKİNLİK

Vakfımızın Eskişehir Il Temsilciliği ve Il Sağlık Müdürlüğü 

işbirliğiyle devlet hastanesindeki çocuk poliklinik ve klinik 

odaları masal kahramanları figürleriyle donatılacak, TÜGVA 

tiyatro grubu, tedavileri süren miniklere masallar anlatacak. 

Hastaneden korkan ve buraya gelmek istemeyen 

çocukların hastaneye ısındırılmasının amaçlandığı 

çalışmayla çocukların burada iyi vakit geçirip, eğlenmesi 

amaçlanıyor. Il Sağlık Müdürü Uğur Bilge ve TÜGVA Il 

Temsilcisi Fatih Sert tarafından arasında “Masal Bahçesi, 

Her Çocuğa Bir Masal” çalışması için ilgili protokol 

imzalandı. Çocukların hastanede geçirdikleri sürede 

daha keyifli bir ortamda tedavileri sürdürüleceklerini 

bildiren Bilge, çalışmanın devlet ve sivil toplum kuruluşu, 

yerel yönetim aktörlerinin işbirliğinin gerekliliğini ortaya 

koyan, gelecek nesil için farkındalığı olan bir sosyal 

sorumluluk projesi olduğunu ifade etti.

Projenin ilk aşamasında, masal kahramanlarıyla boyanıp 

süslenecek poliklinik girişlerine Nasreddin Hoca maketleri 

yerleştirilecek, klinik odalarına da masal ve boyama 

kitapları, çizgi film DVD’leri konulacak. Ikinci aşamada 

ise TÜGVA tiyatro grubu, belli günlerde, “Pamuk Prenses 

ve Yedi Cüceler, Nasreddin Hoca” kostümleriyle tedavi 

gören çocukları eğlendiren hikayeler anlatacak.

ÇOCUKLAR MASAL KAHRAMANLARIYLA TEDAVİ OLACAK
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KALKINMA PLANI IÇIN DOKA’YA KATKIDA 
BULUNULDU
On birinci Ulusal Kalkınma Planı hazırlık çalışmaları kapsamında Doğu 

Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın (DOKA) Giresun il toplantısına TÜG-

VA’lılar da katılarak, plana katkıda bulundu. 

Ülkemizin gelecek beş yıl içinde ulaşmak istediği hedefleri ortaya ko-

yacak olan 11. Ulusal Kalkınma Planı (2019-2023) hazırlıkları kapsa-

mında düzenlenen toplantıda 17 başlık üzerinden yapılan değerlen-

dirme sonucunda eğitim, sağlık, demokrasi-adalet-güvenlik, enerji ve 

tarım-kırsal kalkınma olmak üzere 5 öncelikli konu belirlendi. Gençler, 

bu önceliklere ne gibi politikalar eklenebilir ve nasıl tedbirler alınabile-

ceği üzerine fikir üretti.

“ERZURUM’U NE KADAR 
TANIYORSUN” BILGI VE 
KÜLTÜR YARIŞMASI
Erzurum Temsilciliğimiz kentteki 15 

lisenin katılımıyla “Erzurum’u ne ka-

dar tanıyorsun” konulu bilgi ve kültür 

yarışması düzenledi. 

Kentin tarihi ve kültürünün gelecek 

nesillere aktarılması ve gençlerin ya-

şadığı coğrafyanın bilincinde olma-

sı amacıyla düzenlenen yarışmada 

dereceye giren okullara altın hediye 

edildi.  

ASKER ABILERINE KALPTEN 
DESTEK
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) De-

nizli Il Temsilciliği tarafından başla-

tılan ‘Mehmetçiğe Mektup Projesi’ 

kapsamında bine yakın ortaokul öğ-

rencisi, Zeytin Dalı Harekatı’nda gö-

rev alan askerlere mektup yazdı.

Öğrenciler, mektuplarına Türk bayra-

ğı ve zeytin dalı taşıyan güvercin res-

mi de çizerek duygularını anlatmaya 

çalıştı. Öğrenci velileri tarafından as-

kerler için hazırlanan atkı ve bereler 

de mektuplarla kargoya verildi. TÜ-

GVA Il Temsilcisi Fatih Gün, “TÜGVA 

Denizli teşkilatı olarak, askerlerimize 

manevi anlamda destek olduğu-

muzu hissettirmek, onların yanında 

olduğumuzu göstermek için ortao-

kullarda okuyan kardeşlerimizin yaz-

dığı mektuplarla Denizli’den Afrin’e 

gönül köprüsü kurmak için böyle bir 

proje başlattıklarını ifade etti. 

HAYATTAKI ÖNCELIKLER VE KARIYER PLANI 
ÜZERINE SÖYLEŞI 
Vakfımızın Eruh Ilçe Temsilciliği’nde gençlere kişisel özellik 

ve yönelimlerine göre nasıl meslekler tercih edebilecekleri ve 

hayatta öncelikleri konusunda Kaymakam Murtaza Dayanç’ın 

katılımıyla samimi bir söyleşi gerçekleşti. Ülkemiz, gençlerin-

den çok şey beklendiğini kaydeden Dayanç, “Bize can veren 

değerlere bağlı kaldıktan sonra pozitif bilimlerde kendimizi ge-

liştireceğiz” dedi. 

ANKARA TÜGVA’DAN 60 ÜYEMIZ KIBRIS’I 
YAKINDAN TANIDI
Ankara TÜGVA’dan 60 üyemiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuri-

yeti’ne kültür gezisi düzenleyerek, bölgenin tüm önemli yer-

lerini yakından tanıma imkânı buldu.

Ana ve yavru vatan arasındaki dini ve milli bağların güçlendi-

rilmesi amaçlanan geziyle Kıbrıs ve Kıbrıslı Türklerin yaşadığı 

zorluklar, tarihi mirasa dair de bilgiler paylaşıldı. Güzelyurt 

Belediyesi ile kardeş olan Keçiören Belediyesi’nin desteğiyle 

22-30 Ocak tarihleri arasında düzenlenen gezi, 20’şer kişilik 

gruplarla 3 sefer halinde gerçekleşti. 

SAYFALARDAN GÖNÜLLERE 
ESEN RÜZGÂR 

Amasya Temsilciliğimizin Gençlik ve 

Spor Bakanlığı desteğiyle yürütmekte 

olduğu “Sayfalardan Gönüllere Esen 

Rüzgar” isimli projemizi ortaokul ve 

lise öğrencileri için düzenlemeye de-

vam ediyoruz. Projemizin birinci kıs-

mında ortaokul öğrencilerine kitap 

okuma, tahlil ve yazar buluşmasının 

ilki 180 öğrencinin katılımıyla yapıl-

dı. Ikinci kısmı ise lise öğrencileri için 

münazara eğitimi ve münazara yarış-

maları şeklinde devam edecek. 

GÖNÜLLÜLERIMIZDEN 
KÖY OKULLARINA YARDIM 
PROJESINE DESTEK 
Iyiliğin öncüsü ve destekçisi olan vak-

fımız, bu yöndeki çalışmalarda yer 

almaya devam ediyor. Van’ın Gevaş 

Ilçesi’nde “Köylerimiz Aydınlanıyor” 

projesine TÜGVA gönüllüleri destek 

vererek, 3 köyde çocuklara yardım ça-

lışmalarına katıldı. Şimdiye kadar 500 

öğrenciye kırtasiye yardımında bulun-

du. Akdamar Ortaokulu’nda dostluk 

kütüphanesi kuruldu.
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Vakfımızın Il Temsilciliği, Giresun Üniversitesi ve Milli Sa-

vunma Bakanlığı’nın desteğiyle düzenlenen “Milli Müca-

delede Milli Savunma” panelinde Aselsan, Roketsan, Ha-

velsan, TÜBITAK ve MKE’den yetkiler öğrencilere sunum 

yaptı. 

“En zor zamanlarımızda NATO’dan destek göremedik”

Milli savunmanın gelişimine vurgu yapan Bakan Canikli, 

“Bu teknolojileri dışardan almanın doğurduğu olumsuz 

sonuçları ülke olarak birçok defa gördük.  Bir NATO üye-

si olarak yıllarca Rusya’ya karşı NATO bloğunun ön saf-

halarında yer aldık. Bu durum Türkiye’nin yeri geldiğinde 

NATO ülkelerinden destek göreceği izlenimini doğurabi-

lir. Fakat bunun tam tersini yaşadık. Ne zaman kendi ege-

menliğimiz, kendi güvenliğimiz   için bu silahlara ihtiyaç 

duyduysak hiçbir NATO ülkesinden tam destek göreme-

dik. . Türkiye son 20 yılda o kadar çok olay yaşadı ki, ül-

kenin bekasını tehdit eden bu kadar çok olayın yaşandığı 

bir dönemde Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla sa-

vunma sanayinde önemli gelişmelerin adımları atıldı” diye 

konuştu. 

“Kötü komşu insanı ev sahibi yapar” diyen Canikli, 

bu olumsuzlukların milli teknolojilerin gelişmesi için 

kendilerini motive ettiğini söyledi.

Zeytin Dalı Harekatı’nda “Amerika’nın DEAŞ ile mücade-

lemizi yavaşlatıyorsunuz” söylemlerine yönelik Bakan Ca-

nikli, “Dostlarımız olarak bildiğimiz ülkelere bir kez daha 

sesleniyorum Giresun’dan. Türkiye’yi hedef alan terör ör-

gütleriyle ortaklık yapamazsınız eğer müttefikseniz. Böyle 

bir şey olmaz, böyle ilişki yürümez. Aksi halde hiç kimse 

bizden geçmişte olduğu gibi oyalama amacını güden bir 

takım içi boş söylemlere inanmamızı beklemesin. Daha 

önce yapılan açıklamalarda hem Amerikalılar hem Iraklılar 

resmi olarak ‘Irak ve Suriye’de DEAŞ bitmiştir’ çok küçük 

şeyler dışında DEAŞ’ın kalmadığını açıkladılar. Sanırım şu 

anda biraz DEAŞ’ı erken öldürmenin pişmanlığı içerisin-

deler. Çünkü DEAŞ hep malzeme olarak kullanıldı, koz 

olarak kullanıldı şimdi de efendim Afrin Operasyonu güya 

DEAŞ ile mücadelede dikkat dağıtıyormuş. Bizde diyoruz 

ki; DEAŞ kalmadı. Siz kendiniz diyorsunuz neyin mücade-

lesi daha, hangi DEAŞ’ın mücadelesi” ifadelerini kullandı.

“Afrin’i 2 haftada toz duman ederdik ama...” 

Sivillerin zarar görmemesi için operasyonun yavaş ilerle-

diğini ifade eden Canikli, Afrin Harekatı’nda TSK’dan kay-

naklanan bir tane sivil zayiatı olmadığını ve bunun da dün-

ya harp tarihinde dahi örneği olmadığını kaydetti. Bakan 

Canikli, “Operasyonun başlangıcında yalan yanlış birçok 

bilgi aktarılmaya başlandı. Böyle bir ortamda dahi şu mil-

letin asaletine bakın bir masum insan zarar görmesin diye 

harekâtı yavaşlatıyor. Yoksa 2 haftaya toz duman eder ve 

terör örgütünü tarumar ederdik” dedi.

“MİLLİ MÜCADELEDE MİLLİ SAVUNMA OLMAZSA OLMAZIMIZ”
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Türkiye’nin her geçen gün daha da büyüyüp güçlenen savunma 
sanayisini ve bu sürecin ülkemiz için önemini anlatarak, “Kendi savunma ihtiyacınızı karşılayacak; yerli ve 
milli bir sisteme sahip değilseniz, dışarıdan temin etme şanısınız, imkânınız olmaz” dedi. 

Il genelinde okullarda yapılan tanıtımların ardından 

başvurular değerlendirildi. Mülakatların ardından 

seçilen 55 öğrenci 15 hafta süresince Pazar günleri 

eğitim alıyor. Eğitimin ciddiyetini sağlamak adına, 4 

hafta devamsızlığı olanlar çalışmaya devam edeme-

yecek.

Ilk 4 hafta teorik eğitimlerin verileceği çalışmada, ilk 

olarak legolarla uygulamalı robotlar yapılacak. Elekt-

ronik devrelerinden kodlama yoluyla üretime kadar 

kapsamlı bir müfredat işlenecek. 

Ortaokul öğrencilerinin yaşlarına ve potansiyellerine 

göre 3 gruba ayrıldığı çalışmada, akademik seviyede 

eğitim verilecek.  

Program eğitimcileri; Milli Eğitim Müdürlüğü bünye-

sinde bulunan uzman eğiticiler ile vakfımızın gönüllü-

lerinden Elektronik, Yazılım ve Bilgisayar Mühendisli-

ği alanında yer alan gönüllülerimizden oluşmaktadır. 

TÜGVA teknoloji takımında en kapsamlı robot 

üretenler arasında bir beyin takımı oluşturarak 

yarışmalara kazandıracağız. 

Başarılı öğrencilerle araştırma-inceleme gezi-

si

Eğitim başarıyla tamamlayan öğrencilere Milli 

Eğitim Müdürlüğü ve TÜGVA onaylı sertifikaları 

verildikten sonra 2 ay içerisinde TAI, ROBOTSAN, 

ROKETSAN, ASELSAN ve HAVELSAN’dan biri veya 

birkaçına öğrenciler inceleme gezisine gidecek. 

Robotik dersinin konu başlıkları; LED, Buto, LDR 

(Işık), Mesafe Sensörü, RGB-LDR-Buzzer, Po-

tansiyometre, Servo Motor, LM35 ile Sıcaklık 

Ölçümü Uygulamaları hakkında bilgi verilirken, 

kodlamada bilgisayarın çalışma mantığı, yazılım, 

programlama araçları, algoritma yazım aşama-

ları, akış diyagramı, programlama yazılımının ara 

yüzü hakkında bilgi verecek.  

ELAZIĞ’DA ROBOTİK VE KODLAMA İÇİN ÖZEL EĞİTİM 
Hayatımızın hemen her aşamasında yer alacak olan robotik ve kodlama konusunda çocuklarda 
altyapı oluşturmak amacıyla Elazığ İl Temsilciliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte düzen-
lemiş olduğumuz eğitimlere başladık. 
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V
akfımızın genel merkez yö-

netim kurulu üyeleri, il ve ilçe 

teşkilat yöneticilerinden olu-

şan 2071 TÜGVA mensubu 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 

davetlisi olarak, Cumhurbaşkanlığı Kül-

liyesi’ne gitti. Teşkilat Buluşması’nda Er-

doğan, TÜGVA’nın kısa sürede kat ettiği 

mesafenin kayda değer olduğunu ifade 

ederek, “Vakıf çalışmaları gönül işidir. Aynı 

zamanda çok ciddi gayret ve üretkenlik 

gerektirir. Türkiye’nin milyonlarca gencin 

enerjisine, birikimine ihtiyacı vardır, bun-

dan sonra terör örgütüne kaptıracağımız 

her gencin vebali bizim ve sizin üzeriniz-

dedir” şeklinde konuştu. 

DUYGUDA KARDEŞLİĞİ  
YAŞAYANLAR BURADAYDI 

Birliğin gücüne inanan ve aynı amaç ile idealler etrafında birleşenler 
duyguda kardeştir. Onun içindir, ülkemizde mevzu vatan olduğunda 

veya onulmaz bir durum karşısında tanımadığı biri diğeri için ‘kardeşim’ 
diyerek onun hissiyatını taşır ve yardımcı olmaya çalışır. Bizler de aynı 

derdi taşıyan vakfımızın 2071 aktif gönüllü üyesi Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olarak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeydik. 

 “Geleceğimize ümitle 
bakmamız genç nüfusun 
bilinçli ve donanımlı 
şekilde yetişmesiyle 
mümkündür.”
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ama ülkemizde yaklaşık 11 milyon 

ortaokul ve lise öğrencisi, 7 milyonun 

üzerinde üniversite öğrencisi, bir o 

kadar da çalışan gencimiz olduğunu 

düşündüğümüzde yapılacak daha çok 

iş olduğunu görüyoruz. Türkiye’nin 30 

yaşın altında 38 milyonun üzerinde 

nüfusu bulunan bir ülke olarak 

geleceğine ümitle bakması ancak bu 

nüfusu bilinçli ve donanımlı şekilde 

yetiştirmemizle mümkündür” şeklinde 

bilgi verdi.

Eğitim ve öğretimin her işin başı 

olduğunu ancak bunun tek başına 

yeterli bulunmadığını vurgulayan 

Erdoğan, “Gençlerimize iyi bir eğitim 

Tüm Türkiye’nin gündemindeki Zeytindalı 

Operasyonu ile ilgili bilgi veren 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm şehitlere 

Allah’tan rahmet dileyerek, “El Fatiha” dedi.

TÜGVA’nın kısa sürede kat ettiği mesafenin 

şahidi olduğunu dile getiren Erdoğan, 

«Ülkemizin tamamında gerçekleştirilen 

faaliyetlerle çeyrek milyon gencimize 

ulaşılmış olması elbette önemlidir 

"Türkiye’nin milyonlarca 
gencinin her birinin 
enerjisine, birikimine, 
hayaline ihtiyacı 
vardır. Şu saatten 
sonra terör örgütlerine 
kaptıracağımız her bir 
gencimizin vebali bizim 
ve sizin üzerinizedir”
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ve öğretimle birlikte gönül dünyalarını 

dolduracak manevi bir iklim de 

sunmamız gerekiyor. Ruhsuz beden 

nasıl cesetten ibaretse gönül dünyası 

ihmal edilmiş bir gencimizin eğitim 

öğretimi de sadece maddi bilgilerle 

sınırlı kalır. Toplumların hedeflerine 

ulaşabilmeleri için bu iki hususun 

birlikte inşa edilmesi şarttır” diye 

konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuda en 

büyük desteği TÜGVA gibi sivil toplum 

kuruluşlarından beklediklerini ifade etti. 

"Üstadın dediği gibi, ‘Bu 
dava hor, bu dava öksüz, 
bu dava büyük. Ne ağır 
imtihandır başındaki 
Sakarya. Bin bir başlı 
kartalı nasıl taşır kanarya?’ 
Taşır arkadaşlar taşır. Şayet 
imanımız tamsa, inancımız 
kaviyse, yolumuz doğruysa 
bu kanarya bin bir başlı 
kartalı da taşır, yedi düveli 
de hizaya getirir.” 
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Son 15 yılda bu konuda attıkları 
adımların neticelerini yavaş yavaş 
almaya başladıklarına işaret eden 
Erdoğan, şunları kaydetti:
“Bu süreçte her alanda olduğu gibi sivil 

toplum faaliyetleri, bilhassa da eğitim-

öğretim konularında en büyük darbeyi terör 

“Asla adaletten 
ayrılmamanızı 
istiyorum” 

örgütlerinden aldık. Bölücü terör örgütüyle 

onun güdümündeki yapılar özellikle 

gençlerimizi hedef almışlar, onların zihin 

ve gönül dünyalarını karartmışlardır. Aynı 

şekilde FETO’nün de hedefinde gençlerimiz 

ve onların eğitim-öğretim süreçleri en 

başta yer almıştır. Devlet ve millet olarak 

yaptığımız müdahalelerle her iki örgütü de 

çökertmeyi, ülkemize verdikleri zararları bir 

noktada kesmeyi başardık ama bu mücadele 

sırasında her biri milletimiz için altın 

değerinde nice gencin terör örgütlerinin 

saflarında heba oluşuna da yüreğimiz 

yanarak şahit olduk. 

Gençlerin istikametinin Türkiye’nin 

istikameti olduğuna dikkat çeken Erdoğan, 

“Sizler istikamet üzere olacaksınız ki 

Türkiye’de doğru yola gidebilsin, hedeflerine 

ulaşabilsin. Gençlerimizin üzerine ağır bir 

yük verdiğimizi biliyorum. Salondakilerin 

“Reis bizi Afrin’e götür” demesi üzerine 

Erdoğan, “Inşallah beraber gideceğiz, 

gerekirse beraber gideceğiz” diye konuştu. 

Gençlerin, sosyal medyada 

mesajlarıyla, gazetelerde yazılarıyla, 

televizyonda yorumlarıyla, toplantılarda 

değerlendirmeleriyle mücadele etmeleri 

gerektiğini belirten Erdoğan, “Her 

platformda, her fırsatta davamızı anlatarak, 

ülkemizin ve milletimizin haklılığını ispat 

ederek mücadele edeceksiniz” ifadelerini 

kullandı.

“Asla adaletten ayrılmamanızı istiyorum” 

Terörle mücadeleyi, ihanet şebekelerinin 
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arkasında kim olduğuna bakarak değil, 

kalplerindeki inanca, yüreklerindeki cesarete 

bakarak başarıya ulaştırdıklarını vurgulayan 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

“15 Temmuz, ‘Imandır o cevher ki, ilahi ne 

büyüktür. Imansız olan paslı yürek, sinede 

yüktür’ anlayışıyla sokağa dökülen çıplak 

ellerin çeliğe galebe çalmasının adıdır. Bugün 

de Afrin’de mücadele eden 25 yaşlarındaki o 

kahraman Mehmetlerimiz, askerlerimiz aynı 

anlayışla o tepelerde, o zor coğrafyada tarih 

yazıyorlar. Türkiye›yi küçümseyenlere, yok 

sayanlara bizim burada olduğumuzu, hem 

de bin yıldır burada olduğumuzu hatırlatmak 

boynumuzun borcudur.

 “Gençliğimizin ihtiyaçlarına 
yönelik özel uzmanlık programları 
düzenliyoruz.”
164 temsilcilik binası, 61 yurt, 34 kitap kafe 

ve gençlik merkezleriyle toplam 239 yerde 

kültür, sanat, spor ve eğitim faaliyetlerinin 

hayata gerildiğini ifade eden TÜGVA 

Başkanı Ismail Emanet vakfın çalışmaları 

hakkında, “3 yıl gibi kısa bir sürede 81 ilde 

312 ilçede temsilcilerimizi atadık. Bir yandan 

yurtlarımızda 4083 kardeşimize barınma 

hizmeti verirken, yükseköğrenimine devan 

eden 4021 gencimize de burs imkânı 

sağlıyoruz. Bununla beraber gençlerin 

ihtiyaçlarına yönelik özel uzmanlık 

programları ile diplomat, akademisyen, bölge 

uzmanı, bilişimci ve medyacı yetiştirmeye 

devam ediyoruz” şeklinde bilgi verdi.
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#OkuruzBiz
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Okuma alışkanlığına dikkat çekmek amacıyla 
vakfımızın tüm illerde eş zamanlı gerçekleştirdiği 

kitap okuma eylemiyle kentlerin önde gelen 
mekânlarında onlarca genç bir saat süresince her 

şeye ara verip kitap okudu. 

Kütüphaneler Haftası dolayısıyla toplu kitap 
okuma etkinliğimizle topluma kitap okumanın 

zaruriliğini ve kütüphanelerin hak ettiği yeri 
edinmesini anlatmaya çalıştık. Tüm kentlerde 

okuduğumuz ortak bildirimizde dikkat çektiğimiz 
noktalar şu şekildeydi;
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Kitap okumak boş vakit aktivitesi değildir

Kitap bazen bugüne, bazen geçmişe, ba-

zen bir yabancıya bazen de kendimize ışık 

tutmaktır. Kitap bu bakımdan birçok âle-

me uzanan fiziki boyutuyla da küçük bir  

nesnedir. Merak ve ilgi duygusuyla sarıldığı-

mız, bilgi edindiğimiz ve düşünce dünyamı-

za bir tuğla daha eklediğimiz kitap ve kitap 

okuma eylemi onun için ciddi bir iştir. Bu se-

beple burada sizlere boş vakitlerinizde kitap 

okuyun demiyorum. Zira kitap okuyanlar çok 

boş vakitleri olduğu için kitap okumamakta-

dır. Biz istiyoruz ki, kitap okumak vazgeçil-

mez bir günlük faaliyetiniz olsun. Okumaya 

gerektiği önemi verelim.

Her kütüphane insanoğlunun yüzyıllar 

süren macerasını anlatır 

TÜGVA olarak kütüphaneleri hayatımızın 

içine alalım. Her kütüphane insanoğlunun 

yüzyıllar süren macerasını anlatır. Unutma-

yalım ki; teknolojinin geldiği seviyeye rağ-

men kitaplar kendini geliştirmek isteyenlerin 

vazgeçilmez hazineleridir. Bu eşsiz hazine-

ye sınırsız erişim sunan kütüphaneleri uğrak 

mekânlarımızdan biri haline getirmek; araş-

tırma ve inceleme ruhumuzun yaşaması için 

önem arz etmektedir. Tüm vakıf gönüllüle-

rimizle ülkemizin tüm kentlerinde aynı anda 

gerçekleştirdiğimiz bu eylemle bir kütüpha-

neye üye oluyor ve buradan aldığımız kitabı 

okuyoruz.
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“Herkesin aynı yerde durduğu ama farklı 

diyarlarda gezindiği bir etkinlikteyiz”

Vakıf başkanı Ismail Emanet’te kitap okuma 

etkinliğine Gaziantep’ten katılarak, “Dinimiz 

‘oku’ diyor, bilim ‘oku’ diyor, sosyal hayat 

‘oku’ diyor, kültürümüz ‘oku’ diyor, aklımız 

‘oku’ diyor, kalbimiz ‘oku’ diyor. Bu kadar çok 

‘oku’ denirken okuma alışkanlığından vaz-

geçmeyelim. Her kitap ayrı bir yolculuğa sü-

rükler bizi. Herkesin aynı yerde durduğu ama 

farklı diyarlarda gezindiği bir etkinlikteyiz” di-

yerek konuya dikkat çekti.

*Vakfımızda her proje katılımcımızın 

tamamlaması gereken kitap listesi vardır.

*Her il temsilciliğimizde bulunan Kitap 

Kahvelerimiz tüm üyelerimize açıktır.

*Her yaş seviyesi ve grup için okuma ve 

tahlil grupları bulunmaktadır. 

*Yepyeni projemiz olan Kitap Kurdu ile de 

ortaokul öğrencilerini kitapların büyülü 

dünyasına kazandıracağız. 

GENÇLERİ KİTAP OKUMA 
ALIŞKANLIĞI EDİNMELERİ 
KONUSUNDA TÜGVA NE YAPAR?



Şamatalı Köyün Çocukları – Astrid Lingren
- ORTAOKUL -
Her günü bayrama ve Şamatalı Köy’ü de bayram yerine çeviren 

çocuklar, bir kez daha neşenin uçarılığını gösteriyor ve bizi 

yaşanan güne, solunan havaya merhaba demeye davet ediyor. 

Çocuk edebiyatı denilince akla ilk gelen yazar Astrid Lindgren’den 

unutulmaz bir klasik.

“Bazı insanlar büyük, bazı insanlar da küçük olduğunuzu 

düşünüyorlarsa, belki de olmanız gereken yaştasınızdır.”

Motorlu Kuş – Cahit Zarifoğlu 
- ORTAOKUL -
Motorlu Kuş, hızlı uçmak için motor takan bir kuşun hikayesi..

Bir kırlangıca bazı yaratıklar tarafından bir küçük motor takılır. 

Kırlangıç çok sevinir buna. Zamanla kırlangıçlığını unutur. 

Kanatları güdükleşir, bedeni motoru etiyle kavrar. Motorun 

kuvvet levhasını gagalamaktan dolayı gagası özelliğini kaybeder. 

Günün birinde kırlangıç ölmesin diye son çare olarak motorun 

çıkarılmasına karar verilir. Kırlangıça motoru takanlar kimlerdi. 

Amaçları ne idi? Kırlangıç sonunda kurtulabildi mi? “Motorlu Kuş” 

bu serüveni anlatan ilginç bir kitap.

Avucunuzdaki Kelebek – Ahmet Şerif İzgören
- LİSE -
“Hepimiz kar taneleri kadar farklıyız.”

“Kişiliğiniz; hayattaki doyum ve başarınız da zekâdan daha 

önemli yer tutar.”

“Eğer gelecek hayallerinizi, hayat amacınızı ve değerlerinizi 

bilmiyorsanız; sıradan, doyumsuz bir hayat sürdürürsünüz.”

KİTAP ÖNERİLERİMİZ
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Kayıp Arkadaş – Kemal Sayar
- LİSE -
Bir şeyi kaybetmemiz onun bize ait olmadığını göstermez. 

Kaybedilen her şey aynı zamanda tekrar bulunabilir olandır. “Kayıp 

Arkadaş”, bir yönüyle hırslarımızla, bencilliklerimizle, endişelerimizle, 

korkularımızla egomuzla kendimizden uzaklaştırdığımız, 

ötekileştirdiğimiz bir yönüyle düşman ilan ettiğimiz ne varsa, hepsine 

bir de kendisi üzerinden bakılmasını istiyor. Son sözü yine “Kayıp 

Arkadaş” söylesin: “Güçlü duygular zıddına inkilap edebilir .Dolayısıyla 

nefretin az ilerisinde sevgi durmaktadır ve elimizi uzatsak belki de ona 

dokunabileceğiz. Düşman, kayıp arkadaştır.”

Üç Zor Mesele - İsmet Özel 
- ÜNİVERSİTE -
Yazar; teknoloji, medeniyet ve yabancılaşma olmak üzere  

3 zor meseleyi irdeleyerek bir tablo çiziyor. 

“...Yalnızca insandır ki bünyelerinde geçmişi ve geleceği 

taşırlar; zaman duygusunu bir akış olarak hisseden yaratık 

yalnızca insandır...”

Şarkiyatçılık – Edward Said
- ÜNİVERSİTE -
20. yüzyılın en sarsıcı kitaplarından biri olan Şarkiyatçılık'ta, 

"Batı"nın "Doğu"ya bakış tarzını büyük bir zihinsel güçle 

sorgulamaktadır Edward Said:

"Şarkiyatçılığın kusurunun, hem düşünsel hem de insani bir kusur 

olduğu kanısındayım; çünkü Şarkiyatçılık, önce dünyanın bir 

bölgesini kendine yabancı saymış, sonra ona dair değişmez bir 

yargı kurmuş, böylece insan deneyimiyle özdeşleşememe, dahası 

bunun insan deneyimi olduğunu görememe kusurunu işlemiştir. 

Eğer yirminci yüzyılda yeryüzündeki halkların pek çoğunun 

yaşadığı genel siyasi ve tarihi bilinç yükselişinden gereğince 

yararlanabilirsek, Şarkiyatçılığın dünya çapındaki hâkimiyeti ve 

temsil ettiği her şey karşı çıkılabilir hale gelecektir...”
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TÜGVA 5N1K, vakfımızın yakından tanınması adına "ne? ne 

zaman? nerede? nasıl? neden? kim?" sorularını içerir.  Her 

sayımızda, bu sorulara cevap vererek kendimizi anlatacağız. 

TÜGVA 2013 yılında kuruldu. 

Yılın 365 günü çalışmalarımıza devam ederiz.  Bir akşam 

vaktinde bir sohbete, sabah vaktinde duaya, hafta sonu öğlen 

vaktinde bir eğitim programına veya sosyal bir aktiviteye, 

günün verimli geçen bir anında kitap tahliline ve zamanın içine 

sığdıramadığımız tüm etkinliklerimize ansızın davet edilirsiniz. 

Bir genç için vakıf çalışmalarımızın herhangi bir saatine denk 

gelmek zor değildir. 

NE  |  NEDEN  |  NASIL  |  NE ZAMAN  |  NEREDE  |  KIM

NE ZAMAN?
TÜGVA Ne zaman kuruldu? 
Ne zaman çalışmalarını yürütür?
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