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Bir Ramazanın
Ardından
Ramazan-ı şerif ruhlarımıza güzellik ve gönüllerimize zenginlik
vermek, iradelerimizi eğitmek,
sabrımızı ve merhametimizi pekiştirmek, toplumsal hayatımıza huzur iklimi serpmek üzere
yücelerden bir kere daha teşrif
etti. On bir aylık bir bekleyişin
ardından onu umut ve heyecanla karşıladık; orucuyla, iftarıyla,
sahuruyla, teravihiyle, mukabelesiyle ve bayramıyla idrak etmeye
çalıştık. Kutlu ayı milletçe huzurlu, bereketli ve verimli bir şekilde
geçirmek için gayret sarf ettik.
Ancak Müslümanlar olarak bu yıl
ramazan sevincimize gölge düşmüş, mutluluğumuz hüzne ve
üzüntüye dönüşmüştür. İsrail’in
insafsız ve zalim saldırılarıyla

Gazze’ye yağan bombalar masum insanların yuvalarını başlarına yıkmış, annelerin gözyaşları
hiç dinmemiştir. Bundan belki
de daha acısı bazı İslam beldelerinde yaşanan krizler, siyasi
ve askeri gerilimler, mezhep ve
meşrep kavgalarıdır. Müslüman
Müslüman’ı katletmekte, vuran
“Allahü ekber” derken ölen “la
ilahe illallah” diyerek ölmekte, bu
manzara hepimizi derinden üzmekte ve endişelendirmektedir.
Hiçbir Müslüman bölgemizde
yaşanan bu sıkıntılar karşısında
sessiz kalamaz. Başkanlığımız da
ramazan ayından on gün kadar
önce tüm İslam ülkelerini sorunun çözümü için ortak hareket
etmeye davet amacıyla yedi dilde “Sağduyu, Barış ve Kardeşlik
Çağrısı” yapmış ve bu çağrımız
olumlu yankılar uyandırmıştır. 10
maddeden oluşan çağrının hemen akabinde dünyanın birçok
ülkesinden yüz elliyi aşkın bilgin,
kanaat önderi ve gazetecinin iştirakiyle Başkanlığımızın ev sahipliğinde İstanbul’da “Dünya İslam
Bilginleri Barış, İtidal ve Sağduyu
İnisiyatifi” adıyla bir forum düzenlenmiştir. Toplantıda sadece
karar almakla yetinilmemiş, yedi
asil ve üç yedek olmak üzere on
kişilik “Dünya İslam Bilginleri Barış, İtidal ve Sağduyu İnisiyatifi
Daimi Temas Grubu” oluşturulmuştur. Bu grup, hükümetler,
parlamentolar, uluslararası ku-

rum ve kuruluşlar, dini müesseseler, kamuoyu oluşumunda
etkin olan teşekküller, bilimsel
ve akademik çevreler nezdinde
temaslarda bulanacak olup İslam
coğrafyasında kalıcı bir barışın
sağlanması için atılması gereken
adımları içeren öneri paketini bir
mektupla ilgili çevrelere iletecektir. Aynı zamanda İslam dünyasındaki ulusal ve uluslararası
faaliyette bulunan teşekküllerin
katılım ve desteği için de bu delegasyon çağrıda bulunacaktır.
Mübarek ramazan ayında bölgemizde yaşanan vahşet ve katliamları durdurma adına Başkanlığımızın üstlendiği inisiyatif bütün
Müslüman ülkelere bir umut olmuştur. Bizim milletimiz tarihte
olduğu gibi bugün de mazlum ve
mağdur milletler için bir umuttur. Hastanelerin yaralılarla dolup
taştığı, ölenlerin çoğunun çocuk,
kadın ve yaşlılardan oluştuğu,
şehirlerin enkaz yığınına dönüştüğü, binlerce insanın barınma,
açlık, susuzluk problemi yaşadığı İslam beldelerine ulaşabilmek
amacıyla ramazan boyunca yurt
içinde ve yurt dışında yardım
kampanyası gerçekleştirilmiştir.
Türkiye Diyanet Vakfımız sadece
Gazze’de değil , Kazakistan, Bosna, Bangladeş, Pakistan, Telafer,
Kuzey Irak gibi 47 ülke ve 141
merkezde hayırsever milletimizin yardımları ile mahrumların

yanında bulunmuş, dünya çapında 232 noktada iftar sofralarını
milletleri kuşatan birer barış sofrasına dönüştürmüştür. Maddi
yardımlarla birlikte Singapur’dan
Moğalistan’a,
Moldova’dan
Lüksemburg’a kadar daha pek
çok noktaya mukabele ve hatimle teravih namazı kıldırmak için
ramazan görevlisi gönderilmiştir.
Başkanlığımız 2014 yılı ramazan
ayının temasını “Kimse Kimsesiz Kalmasın Bu Ramazan ve Her
Zaman” olarak belirlemiş ve bu
tema altında modern yalnızlar,
mülteciler, sokak çocukları, yetimler ve huzur evleri konusunda
farkındalık oluşturmayı amaçlamıştır. İl müftülüklerinin gayretleri ve Başkanlığımızın planlamasıyla oluşturulan 70 ekip, “Ramazan
Buluşmaları” adı altında tüm
yurtta bu başlıkları halkımızın
gündemine taşımış ve dikkatleri
bu hususa teksif etmiştir. Temamızı teoriden pratiğe, söylemden amele dönüştürebilme adına yedi bölgede sevgi evlerinde,
cezaevlerinde, huzurevlerinde,
darülacezelerde gerçekleştirilen
iftarlarda, engellilerle, gazilerle
ve şehit yakınlarıyla, yaşlılarla,
mültecilerle, romenlerle ve tarım işçileriyle aynı sofra etrafında
buluşmamız bu kutlu ayı coşku,
huzur ve kardeşlik içinde geçirdiğimizi göstermektedir. Eş zamanlı olarak Diyanet TV ve Diyanet
Radyonun ramazan boyunca ger-

çekleştirdiği kaliteli yayınlar ve
ramazan temamız ile ilgili dağıtılan kitaplarımız toplumumuzla
buluşmuştur.
Başkanlığımız, Türkiye İstatistik
Kurumu Başkanlığının katkılarıyla gerçekleştirilen ve alanında
Cumhuriyet tarihinden bu yana
yapılan en kapsamlı çalışma niteliği taşıyan “Türkiye’de Dini Hayat
Araştırması”nı ramazanda kitaplaştırmıştır. Üzerinde hassasiyetle
çalışılması, strateji geliştirilmesi
ve bundan sonraki hizmet planlamamıza yön vermesi açısından bu
araştırma son derece önemlidir.
Diyanet İşleri Başkanlığı olarak
personel istihdamımızı köy ve
kentlerdeki nüfus yoğunluğu ile
orantılı bir biçimde yönetmek,
din hizmetleri anlayışımıza yeni
bir perspektif ve ivme kazandırmak durumundayız. Bilhassa
şehirlerimizde camilerin fonksiyonları artırılmalı, ramazanda
kalabalıkla şenlenen camilerimizin yılın geri kalan döneminde
yalnız ve mahzun bir sessizliğe
gömülmesine engel olunmalıdır.
Bir ilçede yapılan büyük camilerin yanında insanların kolaylıkla
vakit namazlarına gidebilecekleri
mahalle cami ve mescitlerine de
ağırlık verilmeli, ibadethanelerimiz sosyal ihtiyaçlara da cevap
verebilecek şekilde inşa edilmelidir. Her cami ve mescit çocukları
kucaklamalı, çevresinde onların
ilgisini çekecek oyun alanlarına

ve parklara sahip olmalıdır. Ayrıca gençlik lokalleri, hanımlar
için etkinlik alanları ve cemaatin
bir arada sohbet edeceği mekanlarla camilerimiz zenginleştirilmeli, hayatın içine çekilmelidir.
Kentlerdeki yaşam biçimine ve
diline uygun din hizmeti modelleri geliştirmek Başkanlığımız
ve taşra teşkilatımız için önemli
bir sorumluluktur. Aksi takdirde
Kur’an kursu, cami ve müştemilatı insanların ilgisini çekemez,
cazibe merkezi olamaz, sadece
namazdan namaza açılan bir yer
olarak kalır. Halbuki imanın güçlü
birer sembolü olan camilerimiz,
secdeye varılan birer ibadethane
olmanın ötesinde, çeşitlenmiş rol
ve fonksiyonlarıyla bütün aile bireyleri için gündelik hayatın odak
noktalarını temsil etmelidir.
Kısa bir ramazan muhasebesi niteliğindeki bu duygu ve düşüncelerle okuyucularımızı bir kez daha
selamlarken, mazlum Müslüman
toprakları için barış ve esenlik
niyazında bulunuyorum. Bundan
sonraki ramazanları daha verimli
bir şekilde geçirebilmek ve gönül coğrafyamızda huzuru tesis
edebilmek için tüm din gönüllülerimiz şimdiden gelecek ramazanın hazırlıklarına başlamalarını,
ramazanın rahmetini, bereketini
ve mağfiretini bütün dünyada
hissettirebilmenin yollarını aramalarını, bunu kendilerine dert
edinmelerini diliyorum... 
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BU SAYIDA...
Yedi kıtada insanlığın hizmetinde anlayışıyla sosyal, eğitim, kültür ve
dini hizmetlere bulunan Vakfımızın bu sayısında son üç ay içerisinde
gerçekleştirdiği faaliyetlerini göreceksiniz.
Keseceği kurbanı ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak isteyen vatandaşlarımıza
yardımcı olmak, bu ibadeti dinî hükümler doğrultusunda yerine getirmek
maksadıyla Diyanet İşleri Başkanlığımız da halkımızın kurban ibadetini
kolaylıkla yerine getirebilmesi amacıyla Türkiye Diyanet Vakfı işbirliği ile
Vekâlet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu düzenlemektedir. Vekaletle
Kurban Kesim Organizasyonu ön çalışmalarını bültenimizde bulacaksınız .
Kitap fuarları Vakfımızın geleneksel hâle gelmiş etkinliklerinden biridir.
Yıllardır İstanbul ve Ankara’da kitap fuarları düzenleyerek Ramazanın
manevî havasına kitap tozu, kitap kokusu katmaya çalıştık. Dergimize
İstanbul ve Ankara’da düzenlenen 33. Kitap ve Kültür Fuarlarını tanıtarak
başlıyoruz. Ayrıca Vakfımız, uluslararası kitap fuarlarına da katılıyor.
Frankfurt’tan Pekin’e, Kahire’den Tahran’a birçok kitap fuarında Vakfımız
ülkemizi temsil ediyor. Yine bu sayıda Vakfımızın Pekin’deki fuara katılımın
göreceksiniz.
Eğitim konusu Vakfımızın varoluş sebeplerinden biridir. Eğitim hizmetlerine
maddî destek, burslar, yurt dışı eğitim hizmet ve kampanyaları, bunlarla
ilgili haberler bu sayının konuları arasında yer alıyor.
Vakfımız artık uluslararası bir kuruluş oldu. Türkiye’nin adının duyulduğu
her yerde Diyanet ve Vakfımız mutlaka kendini gösteriyor. Cami yapımı,
öğrencilerin eğitimlerine katkı, doğal afetlerde insanî yardım. Bunlarla ilgili
haberlerimize devam ediyoruz.
Vakfımızı ziyaret eden, kişi ve kuruluşlarla ilgili haberler, bizden ziyaretlerle
ilgili görseller sayfalarımızda yer alıyor.
Din hizmetlerinde yardımcı bir marka olan Vakfımıza halkımızın güveni
ve desteği devam ettiği sürece daha güzel ve milletimize yakışır hizmetleri
sunmaya devam edeceğiz.
Gelecek sayıda buluşmak üzere.
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Türkiye Diyanet Vakfı (TDV)
vekâlet yoluyla kurban kesim
organizasyonu kapsamında yurt
içinde 160 il ve ilçe merkezinde,
yurt dışında da 61 ülke, 500 bölge de kurban kesecek.
Organizasyon kapsamında gelmesi beklenen kurban vekâletlerine
göre 150 bin hisse kurban dağıtımı yapılacak.
Vatandaşların vekâlet kurbanlarının, dini usullere uygun şekilde
ihtiyaç sahiplerine ulaşması için
vakıf personeli görevlendirilirken organizasyonlarda gönüllüler de yer alacak.
TDV Mütevelli Heyeti İkinci
Başkanı Mazhar Bilgin, İslam
dininde yapılan ibadetlerin bir
yandan Allah’a yaklaştırırken diğer yandan pek çok güzelliği de
bünyesinde barındırdığını söyledi.
Allah için edâ edilen kurban ibadetinin de içerisinde çok sayıda
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hikmeti barındırdığını vurgulayan Bilgin, “Kurban ibadeti toplumda kardeşlik, yardımlaşma
ve dayanışma ruhunu canlı tuttuğu gibi bayram yapamayanları
bayram sevincine ortak ederek
sosyal adaletin gerçekleşmesine
önemli derecede katkıda bulunmaktadır” dedi.
Kurban ibadetinin, bireyin malını Allah rızası için harcamanın
yanı sıra başkalarıyla paylaşma

bilincini de geliştirdiğini vurgulayan Bilgin, “Kurban, bireylerin ihtiyaç sahibi insanlara
yaklaşmasına vesile olmaktadır.
Sadece akrabaları, komşuları
ve dostları değil, yeryüzündeki bütün kardeşlerimizi birbirine yakınlaştırmanın yanı sıra
Afrika’dan Asya’ya, Uzak doğudan Güney Amerika’ya, adını
bile duymadığımız ülkelerde hiç
görmediğimiz ve tanımadığımız
kardeşlerimize uzattığımız bir

yardım eline vesile olan bir ibadettir” diye konuştu.

rek etleri ihtiyaç sahibi insanlara
dağıtılmıştır. ‘’

Kurban bedeli yurt içi 575
yurt dışı 400 TL

Diyanet İşleri Başkanlığı ve
Türkiye Diyanet Vakfı olarak
dini esaslara uygun, güven ve
emanete riayet şiarıyla her yıl
vekâlet yoluyla kurban kesim
organizasyonu gerçekleştirdiklerini hatırlatan Bilgin, şöyle konuştu:

61 ülke 500 bölgede 150
bin hisse kurban

Mazhar bilgin, vekâlet yoluyla
kurban kesim organizasyonu
kapsamında bu yılki kurban bedellerinin de belirlendiğini vurgulayan Bilgin, “Vakfımız yurt
içinde 575 TL, yurt dışında da
400 TL olarak vekalet yoluyla
kurban kesim bedellerini belirledi. Vatandaşlarımız, www.
diyanetvakfi.org.tr adresinden
online bağış yapabilmenin yanı
sıra il ve ilçe müftülüklerimize,
cami görevlilerimize, PTT şubeleri ile Ziraat, Vakıfbank, Halkbank İş Bankası, Akbank, Garanti, Albaraka, Türkiye Finans
ve Kuveyt Türk bankaları aracılığıyla da vekalet yoluyla kurban
organizasyonuna katılıp vekalet
yoluyla kurbanlarını kestirebilecek. Ayrıca 0312 416 90 00 çağrı
merkezini arayarak kurban bağışında bulunabilecekler” dedi.

“Geçen yıl vekâleten kesilen
kurbanların bir bölümü ülkemizde, bir bölümü de yurt dışında
açlık, yoksulluk ve iç çatışmaların yoğun olarak yaşandığı Afrika, Afganistan, Pakistan, Arakan
başta olmak üzere Balkanlar,
Türk Cumhuriyetleri, Kafkasya
ve dünyada 55 ülkede, 165 bölgede 89 bin 362 hisse kurban
görevlilerimiz tarafından kesile-

Bu yıl da vatandaşların desteğiyle, Türkiye’nin mazlum coğrafyalarda ümit ışığı olacağını
vurgulayan Bilgin, “TDV olarak
2014 yılı kurban organizasyonu kapsamında gelmesi beklenen Kurban vekaletlerine göre
150 bin hisse kurban dağıtımını planlıyoruz. Yurtdışında 61
ülke ve bu ülkelerin toplamda
500 bölgesinde Türkiye’den görevlendirilecek personelimiz ve
gönüllülerimizle birlikte kurban
kesim ve dağıtımı yapacağız.
Yurtiçinde ise yaklaşık 160 il ve
ilçemizde kurban kesim ve dağıtımını gerçekleştireceğiz.” dedi.
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Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti II. Başkanı Mazhar Bilgin:

“Milletimizin emanetlerini
40 yıldır ihtiyaç sahiplerine
ulaştırıyoruz”
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV),
vekâlet yoluyla kurban kesim organizasyonu kapsamında yurt
içinde tanıtım ve bilgilendirme
toplantıları gerçekleştirdi.
TDV Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı Mazhar Bilgin, daha çok ihtiyaç
sahibi insana kurban ulaştırmak
için yurt içinde Diyarbakır, Sakarya, Konya, Ankara, İstanbul, İzmir,
Van, Erzurum, Samsun, Adana ve
Trabzon’da il ve ilçe müftüleri, vaizler, din görevlileri, cami ve dernek yöneticilerinin yanı sıra sivil
toplum kuruluşu temsilcileri yer
aladığı bölge toplantıları düzenlediklerini söyledi.
Almanya, Hollanda, Danimarka,
İsveç, Norveç, Fransa, Belçika,
Avusturya ve İsviçre’de tanıtım
toplantılarını tamamladıklarını
hatırlatan Bilgin, 61 ülkenin 500
bölgesinde kurban kesimi ve dağıtımı yapacaklarını kaydetti.
Bilgin, Türkiye Diyanet Vakfı’nın,
980 şubesi ile Türkiye’de ve 100’ü
aşkın ülkede gerçekleştirdiği faaliyetlerle hizmette 40 yılına ulaştığını söyledi.
Bilgin, vakıf olarak Diyanet İşleri
Başkanlığı’nın yurt içi ve yurt dışı
hizmetlerinin süratli ve etkin bir
şekilde yürütülmesi için imkânlar
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ölçüsünde her türlü desteği sağladıklarını belirterek, “Toplumu din
konusunda aydınlatmaya yönelik
irşat hizmetleri, Hac ve Umre hizmetleri, müftülük, Kur’ân kursu,
eğitim merkezleri, cami hizmetlerinin yanı sıra hayri ve sosyal projeleri de gerçekleştiriyoruz” dedi.
Kerkük’ten Gazze’ye kadar dünyadaki bütün mazlumların yanında olduklarını vurgulayan Bilgin,
vatandaşların emanetlerini en
güzel şekilde ihtiyaç sahiplerine
ulaştırdıklarını söyledi.

2 bin 634 hisse kurbandan,
150 bin hisse kurbana
1993 yılından beri, Diyanet İşleri
Başkanlığı’nın TDV ile vekâlet yoluyla Kurban kesim organizasyonu
düzenlediğini vurgulayan Bilgin,
“1993 yılında 2 bin 634 hisse ile
başlayan Kurban organizasyonumuzda bugüne kadar toplam 558
bin 588 hisse kurbanın kesim ve
dağıtımı gerçekleştirdik. 2013 yı-

lında 89 bin 27 kurban vekâletini
yerine getirdik. Bu yıl ise 150 bin
hisse kurban hedefliyoruz” dedi.
Mazhar Bilgin, konuşmasına şöyle
devam etti:
“Vakfımız tarafından kesilen kurbanlar, hiçbir kurum, kuruluş ve
şahsa devredilmemekte, müftülüklerimiz,
büyükelçiliklerimiz,
TİKA, müşavirliklerimiz, ataşeliklerimiz ve koordinatörlüklerimiz
ile irtibata geçilerek görevlilerimizin nezaretinde kestirilmekte ve dağıtılmaktadır. Vakfımıza
vekâlet verilen Kurbanlar dini
esaslara uygun bir şekilde kesilerek, görevlilerimizin nezaretinde
yurt dışında öncelikle açlık, yoksulluk ve iç çatışmaların yoğun
olduğu Afrika’dan Orta Asya’ya,
Balkanlar’dan Kafkasya’ya, Uzak
Doğu’dan Latin Amerika’ya kadar
uzanan coğrafyalardaki kardeşlerimize dağıtılırken yurt içinde de;
fakirlere, Kur’an Kurslarına, öğrenci yurtlarına, engellilere dağıtılmaktadır” diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı ve Türkiye Diyanet Vakfı
Mütevelli Heyeti Üyesi Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz:

“Kardeşlik duygusunu kesilen
kurbanlarla yaşatacağız”
Türkiye Diyanet Vakfı’nca (TDV),
vekâlet yoluyla kurban kesim organizasyonu kapsamında tanıtım
ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Topkapı’daki
1453
Sosyal
Tesisleri’nde Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan toplantıda, kurbanla ilgili sinevizyon gösterimi
yapıldı.
Toplantıda konuşan Diyanet İşleri
Başkan Yardımcısı ve Türkiye Diyanet Vakfı mütevelli Heyeti Üyesi
Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, 1993
yılında başlattıkları vekâletle kurban kesimi organizasyonunun
yurt içinde ve özellikle İstanbul’da
başarılı olduğunu belirtti.
İslam’da kurbanın önemine değinen Yılmaz, kurbanı ayetlerle
açıkladı. Kurban Bayramı’nın kardeşlik ve yardım demek olduğunu
ifade eden Yılmaz, Allah’ın ancak
takva sahibi olanların kurbanını
ve dualarını kabul edeceğini anlattı.
Yılmaz, Kurban Bayramı’nda kardeşlik duygusunun kesilen kurbanlarla yaşanacağını dile getirerek, “Büyük bir milletiz. Bin yıllık

mazisiyle bu ümmete ve bu yüce
dine onurlu hizmetler yapmışız.
Bizim ülkemizden son 2 yıldır
Balkanlar’dan Afrika’ya kadar yardımlarımızı ulaştırdık. Geçen sene
90 bin kurbana çıkardık. Bu sene
hedefimiz, vekaletle kurban dağıtımını 150 bine çıkarmaktır” diye
konuştu.

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Rahmi Yaran da Kurban Bayramı’nda
vekaletle kurban kesen birçok kurum ve kuruluş olduğunu söyledi.
Müftüler ve din görevlilerinin kurban konusunda vatandaşları doğru bilgilendirmesi gerektiğine işaret eden Yaran, şunları kaydetti:

ti mi kesmedi mi?’ gibi endişeleri
oluyor. Türkiye Diyanet Vakfı ise
zekat, fitre ve kurban için İslami
kurallar çerçevesinde yöntemi
olan bir kurumdur. Bu nedenle
kamuoyunu da doğru yöne yönlendirme adına mesuliyetiniz
var. Yardımlar sayesinde yurt içi
ve yurt dışı dahil Avrupa ve Afrika, Balkanlar ve Türk cumhuriyetlerinin birçok bölgeye kurban eti gidiyor. Yurt dışında da
kurban etinden daha öte bir bağ
kuruluyor.”

İstanbul ve çevre illerden gelen
müftü ve din görevlilerinin vekaletle kurban kesimi konusunda bilgilendirildiği toplantıya,
TDV Genel Müdür Yardımcısı
Mustafa Tutkun da katıldı. Tutkun da programda vakfın yurt
içi ve yurt dışındaki hizmetleri
konusunda katılımcılara sunum
yaptı.

“Vatandaşlarımızı kurban kesimi için yönlendireceğimiz birinci
yerimiz Diyanet İşleri Başkanlığı
ve Türkiye Diyanet Vakfı olması
lazım. Çünkü vatandaşların bazı
zamanlarda ‘Kurban verdim, kes-
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BAŞKANDAN

FİLİSTİN

Gazze
İnsanlığın vicdanını onarmak için
gelin Gazze’yi yeniden imar edelim

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet
Görmez, Gazze için başlattıkları
yardım kampanyası kapsamında bugün itibarıyla 52 milyon
900 bin lira toplandığını belirterek, “Yeni başlığımız ‘İnsanlığın vicdanını onarmak için gelin
Gazze’yi yeniden imar edelim.’
Bu sadece halkımıza bir sesleniş
değildir, bu aynı zamanda bütün
Müslüman kardeşlerimize bir
sesleniştir, çığlıktır” dedi.
Görmez, TİKA Başkanı Serdar
Çam ve Eski Filistin Evkaf ve Din
İşleri Bakanı İsmail Said Rıdvan
ile Gazze’ye yönelik başlatılan,
Türk İşbirliği ve Koordinasyon
Ajansı (TİKA) koordinasyonunda
devam eden Gazze’ye yardım
kampanyasına ilişkin Başkanlık Konferans Salonu’nda basın
toplantısı düzenledi.
Görmez, Başkanlığın Konferans
Salonu’ndaki toplantıda, ramazan ayı boyunca İslam dünyasının çok zor zamanlar geçirdiğini
söyledi.

“Diyanet İşleri Başkanı ve bir
Müslüman olarak, İslam dünyasında olup bitenleri izah etmekte ve sorulan sorulara cevap
vermekte zorlanıyorum” diyen
Görmez, şunları kaydetti:
“Bilhassa Suriye ve Irak’ta ortaya
çıkan bazı oluşumları dikkate aldığımızda, adının başında İslam
kelimesi olan bir takım oluşumlar, arkasındaki oyunlar ve oyuncular ne olursa olsun, kim olursa
olsun ‘ama’ ve ‘fakat’ demeden
şunu açıkça ifade etmek isterim
ki şiddeti kutsayan, vahşeti takdis eden, farklı inançlara karşı
soykırım düzenleyen, savaşta da
olsa ahlak ve hukuk tanımayan,
peygamber mezarlarını bombalamayı dahi ibadet telakki eden
bir düşünce bizim tarihimizde
yoktur. Böyle bir düşünce bizim
dünyamıza, tarihimize, medeniyetimize ait değildir.”

Bütün bunlar olurken bir taraftan da ramazan boyunca Gazzelilerin başına insanlık dışı yöntemlerle bombalar yağdırıldığını
dile getiren Görmez, binlerce
insanın öldüğünü, milyonlarca
insanın mağdur hale geldiğini
bildirdi.
Bütün savaşlarda olduğu gibi bu
savaşın da en büyük mağdurlarının masum çocuklar olduğuna
işaret eden Görmez, “Katledilen
2 bini aşkın insanın içinden 600700’ü çocuk, masum kadınlar,
yaşlılar. İlk defa, okullara sığınan, BM’nin okullarına sığınan
insanların başına bombalar yağdı, orada insanlar katledildi ve
bunlar devam ediyor, bir devlet
terörü olarak, insanlığa karşı suç
olarak ve insanlık dışı yöntemlerle” dedi.

İslam dini ve Müslümanların
tarihin en zor süreçlerinden
geçtiğini belirten Görmez, “Bir
taraftan yanı başımızda kardeş
katline sahne olan topraklar,
Suriye’de, Irak’ta çok acı hadiseler yaşanırken bir taraftan
da Müslümanlar arasındaki bu
ihtilaf adeta silahlara dönüşüp,
ramazan boyunca Gazze’nin başına bomba olarak yağmaya devam etti” diye konuştu.
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GAZZE

Gazze’nin adeta açık hava hapishanesine dönüştürüldüğünü
belirten Görmez, “Bir taraftan
muhasara altına alarak adeta
aç ve susuz bırakacaksın, susuz ve elektriksiz, ilaçsız, gıdasız bırakacaksın bir taraftan da
bütün insanlığın gözü önünde
bu insanların başına bombalar

yağdıracaksın. Bütün bunlar da
medeni, çağdaş insanlığın gözü
önünde olup bitti. Hepimiz bunları izledik” ifadelerini kullandı.
Milletin daima, mağdurların,
mazlumların yanında yer aldığını belirten Görmez, Başkanlık
olarak ne zaman, hangi konuda,
dünyanın hangi mazlumu için
yardım kampanyası başlatırlarsa başlatsınlar hiçbir zaman
mahcup olmadıklarını vurguladı.
Yardımları toplarken din, dil,
ırk gözetmediklerini belirten
Görmez, Endonezya, Pakistan,
Haiti, Filipinler için yapılan
yardımlara değindi.
-”Bilhassa petrol zengini
Müslüman kardeşlerimize sesleniyorum”
Gazze için TİKA’nın
koordinasyonuyla
yardım kampanyası
başlattıklarını ifade
eden Görmez, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Halkımızın gösterdiği teveccühe, ilgiye müteşekkiriz. Bugün
itibarıyla 52 milyon 900 bin lira
gibi bir meblağ
bizim hesapları-

mızda toplanmış durumda. Bunun yarısına yakınını, ramazan
ayı içinde ve sonrasında acil
yardımları bütün zorluklara rağmen Gazze’ye ulaştırmak için
TİKA Başkanlığımız büyük özveriyle çalıştı.
Sayın Bakanla yaptığımız toplantıda, 6 milyar dolarlık zarar
olduğunu ifade ettiler. Gazze’de
5 büyük mahalle tamamen yok
oldu. Nice aileler nüfustan silindi. Bugün Gazze tamamen
elektriksiz. Işık, su, ilaç, gıda
yok. İşin en üzücü tarafı dünyadan ses yok, uluslararası yardım
kuruluşlarından ilgi yok, çok
daha kalbimi yaralayan husus
ise İslam dünyasından ses yok.”
Bu nedenle Başkanlık ve TİKA
olarak yardım kampanyasını
sürdürmek istediklerini anlatan Görmez, “Yeni başlığımız
‘İnsanlığın vicdanını onarmak
için gelin Gazze’yi yeniden imar
edelim.’ Bu sadece halkımıza bir
sesleniş değildir, bu aynı zamanda bütün Müslüman kardeşlerimize bir sesleniştir, çığlıktır. Bilhassa petrol zengini Müslüman
kardeşlerimize sesleniyorum.
Sadece bir aylık israflarımızı önlersek, inanıyorum ki Gazze’yi
yeniden imar ederiz. Müslüman
ülkelerin büyük bir kısmı sadece bir aylık israflarını önlerse
Gazze’yi yeniden imar eder”
diye konuştu.

FİLİSTİN

Gazze
Eski Filistin Evkaf ve Din İşleri Bakanı İsmail Rıdvan, Filistin
meselesini sahiplenen, Filistin
halkının dertleriyle dertlenen
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan,
Görmez, Çam ve Türk halkına teşekkür etti.

-”Konut ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik proje”
TİKA Başkanı Serdar Çam ise
Gazze’ye yardım çalışmalarıyla
ilgili sürecin Türkiye adına onur
verici şekilde devam ettiğini
söyledi.
Bombalamanın başladığı günden itibaren Gazze’nin yanında
olduklarını ifade eden Çam, acil
ve insani yardımların, içeriden
tedarik edilerek yoğun şekilde
sevkiyatının yapıldığını bildirdi.
Bugün 12 kamyonluk gıda ve
temizlik ürünleri malzemesinin
de içeri gireceğini anlatan Çam,
Gazze’de her alanda büyük ihtiyaçlar bulunduğuna işaret etti.
Acil ve insani yardımlar tamamlandıktan sonra kalıcı ve sürdürülebilir yaşamı sağlayacak
projelere devam etmek gere-

keceğini belirten Çam, “Bugüne
kadar 15 bin aileye gıda sevkıyatı yapıldı. Filistin Acil Yardımlar
Masası koordinasyonuyla 17 bin
ailelik acil yardımlar desteği yapıldı. Yaklaşık bir ay günlük sıcak
yemek çıkarıldı. İftar ve günlük
yemek olarak. 15 bin kişiye,
daha sonra 25 bin kişiye kadar
çıkacak sıcak yemek servisi yapıldı” dedi.
Gazze halkının acıların en büyüğünü yaşadığını ifade eden
Çam, bundan sonraki süreçte
konut ihtiyaçlarının karşılanmasına dönük çalışma yapılması
gerektiğini, bununla ilgili proje
hazırlıklarının devam ettiğini
bildirdi. Çam, tarım, hayvancılık
ve mesleki konularda, üretime
dönük projelerin de geliştirileceğini kaydetti.

Filistin’de düşman saldırılarından kaynaklanan çok büyük afet
yaşandığını dile getiren Rıdvan,
bugün itibarıyla 2 bin kişinin şehit olduğunu, 10 bin 200 kişinin
yaralandığını, yarım milyon insanın yaşadığı bölgeyi terk ettiğini
ve evsiz kaldığını, 11 bin meskenin, 65 caminin yıkıldığını, 141
okul, 6 üniversite binası ile çocukların gıda ihtiyaçlarının karşılandığı bisküvi ve süt fabrikalarının hedef alındığını kaydetti.
“Biz iradesi kırılamayacak, yıkılamayacak bir toplumuz. Çok
ciddi direniş gösteren ve sabırlı
bir halk var karşınızda” ifadesini
kullanan Rıdvan, Filistin halkının
düşmanca saldırılar ve ambargonun sona ermesini istediğini
belirtti.

-”Biz iradesi kırılamayacak bir
toplumuz”
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FUAR

33. KİTAP VE KÜLTÜR FUARI İSTANBUL’DA AÇILDI
Ramazan ayının
vazgeçilmez bir unsuru
olan ve Türkiye Diyanet
Vakfı tarafından
bir gelenek haline
dönüştürülen kitap ve
kültür fuarının
33.sü İstanbul Beyazıt
Meydanı’nda açıldı.

Açılış töreninde Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı ve Vakfımız
Mütevelli Heyeti Üyesi Prof. Dr.
Mehmet Emin Özafşar, Ak Parti
İstanbul Milletvekili İsmet Uçma,
İBB Başkanvekili Ahmet Selamet
ve Basın Yayın Birliği Başkanı Münir Üstün törende birer konuşma
yaptı.

Türkiye Okuyan Bir Ülke
Törende ilk konuşmayı yapan Basın Yayın Birliği Başkanı Münir Üstün, Türkiye’nin okuyan bir topluma dönüştüğünü vurgulayarak son
yıllarda yayıncılığımızda yaşanan
gelişmeleri rakamlarıyla ortaya koyan Üstün, “Türkiye geçtiğimiz yıl
beş yüz milyonun üzerinde kitap

yayımladı ve iki buçuk milyon ciro
ile de dünyada on üçüncü sıraya
yükseldi. Bu rakamlar da gösteriyor ki artık Türkiye kitap okunan
bir ülkedir.” dedi.

Beyazıt Kültür Merkezine
Dönüşüyor
İBB Başkanvekili Ahmet Selamet,
çeyrek asrı deviren fuara her geçen gün ilginin arttığını vurgulayarak, 150’den fazla yayınevinin
kitaplarının sergileneceğini ve
fuarın önemli bir kültür hizmeti
olduğunu belirterek “Ramazan
güzelliklerin yaşandığı bir ay. Bu
ruhla âdeta her yıl yenileniyoruz.
Türkiye Diyanet Vakfı’nın 1983
yılından bu yana kesintisiz olarak

bu geleneği sürdürmesi takdire şayandır.” dedi.
Kitabı tarihî mekânlarda okuyucusuna sunmanın son derece önemli
olduğunu ve fuarın yeni yayınları
izlemek açısından da kayda değer
bir hizmet sunduğunu ifade eden
Ahmet Selamat, Beyazıt’ın Ramazan boyunca âdeta bir kültür merkezine dönüştüğünü, fuarın bereketli, Ramazan’ın ise birlik ve beraberliğimize vesile olmasını diledi.

Özgürlük Gelişmenin
Anahtarı
Ak Parti İstanbul Milletvekili İsmet
Uçma, Ramazan’ın İslam dünyasına ve bütün dünya mazlumlarına
hayırlar getirmesini dileyerek sözlerine başladı. Ramazanın, kitap ve
caminin medeniyetimizin ayrılmaz
üç unsuru olduğunu ve fuarın bu
önemi yansıttığını belirten Uçma,
dinimizin kitabî bir din olduğunu
vurgulayarak “Daha on yıl öncesinde kitapla ilgili rakamlarımız
son derece düşük seviyelerdeydi.
Özgürlük alanlarının genişletilmesiyle yayıncılığımız da gelişti. Çünkü özgürlüğü daraltırsanız hayatın
bütün alanları daralır. Kazanılmış
özgürlüklere çok değer vermek
lazım. Aksi takdirde medeniyet
bileşkesinde ağırlık teşkil etme
imkânımız ortadan kalkar.” dedi.
Kültür yönetiminin önemine vurgu yapan Milletvekili İsmet Uçma,
fuarı verimli, bereketli ve medeniyetimize katkı sağlayan bir etkinlik
olarak gördüğünü belirtti.

Fuar Uluslararası Olmalı
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı
ve Vakfımız Mütevelli Heyeti Üyesi Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar,
İstanbul’un, ilmin, sanatın, ede-

biyatın ve kültürün harmanlandığı eşsiz bir kültür şehri olduğunu
kaydetti. İstanbul’a yapılan yatırımların da son on yılda büyük
artış gösterdiğini anlatan Özafşar,
İstanbul’un dünyanın başkenti
olabilecek niteliklere tek tek kavuşmaya başladığını dile getirdi.
Fuarın tarihçesinden bahseden
Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar,
Türkiye Kitap ve Kültür Fuarlarının
okuyucu ile yazarları ve yayınevlerini buluşturduğunu belirterek, İslam dininde ilim öğrenme ve kitap
okumanın önemini vurguladı ve
sözlerini şöyle sürdürdü:
“Dünyanın büyük şehirlerinde olduğunu gibi ülkemizde de büyük
bir dünya kütüphanesinin meydana getirilmesini talep ediyoruz.
Buna mukabil her yıl Ramazan’da
yapılan bu fuarımızı da uluslararası kitap ve kültür fuarına dönüştürdüğümüzde geleceğe daha umutlu bakabiliriz. Türkiye’nin parmakla gösterilen bir ülke olabilmesi
için bilim ve ilim alanlarında üst
sıralara yükselmemiz büyük önem
teşkil ediyor. Fuarın herkese hayırlı olmasını diliyorum.”
Özafşar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ahmet Se-

lamet, AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma İstanbul Müftüsü
Prof. Dr. Rahmi Yaran ve protokoldeki heyet ile birlikte kurdele
keserek, fuarın açılışını gerçekleştirdi.
Törenin ardından açılışta hazır bulunan başta Diyanet İşleri Başkan
Yardımcısı ve Vakfımız Mütevelli Heyeti üyesi Prof. Dr. Mehmet
Emin Özafşar olmak üzere, Ak
Parti İstanbul Milletvekili İsmet
Uçma, 29 Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Kafi Dönmez, Hollanda Rotterdam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akgündüz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Selamet,
Vakıflar İstanbul Bölge Müdürü İbrahim Özekinci, İstanbul Müftüsü
Prof. Dr. Rahmi Yaran, Kültür İşleri
Daire Başkanı Abdurrahman Şen,
Kültür A.Ş. Genel Müdürü Nevzat
Kütük, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Başdanışmanı Sabri
Dereli, Vakfımız Genel Müdürü
İsmail Palakoğlu, Vakfımız Yayın
Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi
Müdürü Ömer Kara, Basın Yayın
Birliği Başkanı Münir Üstün, Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları
Derneği (ESKADER) Başkanı Şerif
Aydemir fuarı gezdi.
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33. KİTAP VE KÜLTÜR FUARI ANKARA’DA AÇILDI
33. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarının Ankara’da gerçekleşen açılış törenine Başbakan Yardımcısı
Prof. Dr. Emrullah İşler, Diyanet
İşleri Başkan Yardımcısı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli
Heyeti Üyesi Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti II. Başkanı
Mazhar Bilgin, Vakıf Genel Müdürü İsmail Palakoğlu, yayıncılar
ve kitap dostları katıldı.

Kocatepe Cami avlusunda düzenlenen 33. Türkiye Kitap ve
Kültür Fuarı’nın açılışında konuşan İşler, 33 yıldır kitapla mabedi buluşturan bu geleneğin çok
daha gelişerek bir silsile halinde
devam ettiğini belirtti.

Açılış Töreninde Emrullah İşler,
Hasan Kamil Yılmaz ve TDV Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi Müdürü Ömer Kara birer
konuşma yaptılar.

“İlk emri ‘oku’ olan bir dinin
mensupları olarak kitaba ve ona
ait tüm değerlere sahip çıkmak
birincil görevimiz olmalıdır” ifadesini kullanan İşler, kitapların,
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İşler, başta Türkiye Diyanet Vakfı
ve Diyanet İşleri Başkanlığı mensupları olmak üzere fuara katkıda bulunanları kutladı.

Prof. Dr. Emrullah İŞLER
Başbakan Yardımcısı

zihnin ve gönlün ihtiyaçlarını en
kestirme yoldan karşılayan kıymetli bir hazine olduğunu söyledi.
Son birkaç asırdır engin bir
ufka ve zengin bir medeniyet
tasavvuruna sahip İslam coğrafyası üzerinde, pek çok ahlak
dışı operasyonlar gerçekleştirildiğini kaydeden İşler, “Tüm bu
yapılanlarla bizi varlık, anlam
ve amacımızdan uzaklaştırmak
istediler. Medeniyet havzamızı
daraltmak, düşünmemizi engellemek suretiyle varlığımız ve
yaşamımız anlamsızlaştırılmak
istendi. ‘Dert etme’, ‘kafana takma’ mantığıyla ot gibi yaşamayı,
amaçsız, boş hayatları imrenilecek bir hayale dönüştürme
gayreti içerisine girdiler” diye
konuştu.
Okumak ve düşünmenin adeta
ayıplanan birer ritüel olarak servis edildiği çok zorlu süreçlerden geçildiğini, tüm alim ve mütefekkirlerin yok edildiğini ya da
susturulduğunu belirten İşler,
buna karşın toplumun kitap ve
ilimle olan bağlarını koparmadığını vurguladı.
”Az okuyoruz”
“Üzülerek belirtmeliyim ki ‘Oku’
diye başlayan bir kitabın mensupları olarak bizler maalesef
az okuyoruz” diyen İşler, şöyle
devam etti:
“Sadece millet olarak bizim değil
İslam dünyasının özellikle kitap
okuma oranları ile başka dünyaların kitap okuma oranlarını mukayese ettiğimizde İslam’ın bize
kazandırmak istediği hedeften

uzak olduğumuz görülmektedir. Az evvel zikrettiğim nedenler ve teknolojinin gelişmesiyle
görselleşen çağımızın kuşkusuz
bunda etkisi vardır. Ancak artık
her evde bir kütüphane oluşturmanın elzem olduğunu idrak
etmeliyiz. Ürettiğimiz bilgilerin
evrenselleşme vakti gelmiştir.
Ürettiklerimiz sadece ülke sınırları içinde kalmamalı, Türkiye’de
yayınladığımız kitapları dünyanın bütün dillerine çevirerek
dünya ile buluşturmamız gerekmektedir. Şahsen başka dillere tercüme edilmeyi hak eden
yüzlerce, binlerce yayınımız olduğuna inanıyorum. Dolayısıyla
bu ve benzeri kitap fuarları son
derece önemli bir fırsat olarak
değerlendirilmelidir.”
Bugün İslam coğrafyasının büyük buhranlar geçirdiğini, İslam
beldelerinin her bir köşesinde
kan, gözyaşı ve adeta soykırım
niteliğinde olaylar yaşandığını
vurgulayan İşler, “Kuşkusuz tüm
bu hadiseler için pek çok neden
zikretmemiz mümkündür. Ancak şahsen en önemli nedenin
eksik okumaya bağlı olarak az

düşünmek olduğu kanaatindeyim” diye konuştu.
”Müslüman kardeşini katleden
zihniyet”
İslam dininde düşünmenin sadece bir hak veya herhangi bir
ritüel değil, aynı zamanda mecburiyet olduğunun altını çizen
İşler, “Mümin erkek ve kadınlara
okumanın farz olduğu bir dinde
düşünmek de farz sayılmaz mı?
Allahuekber nidalarıyla Müslüman kardeşini katleden zihniyet
hangi hakikatli düşünmenin bir
ürünüdür? Tüm bunlar dinimizin emrettiği okumayı, düşünmeyi ne kadar ihmal ettiğimizi
açıkça ortaya koymaz mı? İşte
bunun için düşünmek zorunda
olduğumuz hakikati yeniden idrak etmeli ve hayatımıza tatbik
etmek durumundayız” değerlendirmesinde bulundu.
İslam coğrafyasının içine düştüğü akıl tutulmasından bir an
evvel kurtulması gerektiğini
vurgulayan İşler, aklın olmadığı
yerde değişimin de olmayacağını söyledi.
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İşler, “Bizler bir insanın yaşamını bütün insanlığın yaşamına
bedel sayan bir hakikatin mensuplarıyken, öldüremeyiz. Yok
edemeyiz. Oysa değişim adına
yapılan tüm bu faaliyetler, değişimi engellediği gibi, bilinçli bir
projeyle İslam’ı terörize etmek
isteyen dinamiklerin ekmeklerine de yağ sürmektedir” diye
konuştu.
Bu gafletten uyanmanın yegane
yolunun kitaplarla dünyayı yeniden birleştirmek ve yeniden
kitap gibi insanlar yetiştirmek
olduğunu belirten İşler, şunları
kaydetti:
“Bu çerçevede partimizce kurulan tüm hükümetler eğitime
verdiği önem ve destekle bu
anlayışla hareket ettiğini ortaya
koymuştur. Bizler esas gücün
ilim ve onun üretimleri olan
müspet icatların olduğunu düşünüyoruz. Nitekim bugün ülkemizdeki eğitim düzeyi, eğitim
kalitesi ve okuma oranlarındaki
muazzam artışlar bu anlayışımızın neticeleridir.
Şüphesiz bugün her zamankinden daha fazla okumaya ihtiyaç
duymaktayız. Kapanan kapıları
yeniden açmak, yıkılan umutları
yeniden yeşertmek ve yeniden
yaşanılabilir bir dünya için tüm
insanlık olarak daha fazla okumalıyız. Bu yıl 33’üncüsü düzenlenen bu ve benzer diğer kitap
fuarlarının büyük fırsat olduğu
kanısındayım.”
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Prof. Dr. Hasan Kamil YILMAZ
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı
TDV Mütevelli Heyeti Üyesi

İnsanoğlunun kitapla olan serüvenin suhuflarla başladığını belirterek konuşmasına başlayan
Hasan Kamil Yılmaz okumanın
önemine değinerek “ Hz. Adem’e
Hz. Şit’e Hz. İbrahim’e ve diğerlerine gönderilen suhuflarla başlayan bu serüven aslında insanoğlunun merakını izale edecek,
kendisini, yaşadığı evreni, alemi
yakından tanımayı gerçekleştirecek imkanlar sunuyor kendisine.
İnsan alem kainat ve kitap bu
üçü de ayrı ayrı okunmaya değer şeyler. Alem ayrı bir kitap ve
şairin ifadesiyle “bir kitabullah-ı
Azam’dır Serazel Kainat , hangi
harfi yoklasan manası Allah’tır.”
İnsan ayrı bir kitaptır. O da okunması gereken bir kitaptır. Hem
alemin hem insanın okunmasını
ve anlaşılmasını sağlayan özel ki-

taplar, suhuflarla başlayan güzel
kitaplar insanoğluna önce kendisini tanıtmayı hedeflemektedir
ki, Kitab-ı Kerimimizin ilk ayetleriyle bu mesajı verdik. “Oku
Rabbinin adıyla oku. O Rabbin
ki insanı ve seni ana rahminde
tutunan emriyolar yaratandır.”
ifadeleriyle okunması istenen
ilk şey insanın kendisidir. Çünkü
aslonan insanın kendisini okuması, kendisini tanıması, kendini
bilmesidir. “İlim ilim bilmektir.
İlim kendin bilmektir. Sen kendin
bilmezsin bu nice okumaktır.”
İfadeleriyle Yunus’un anlattığı
gerçek de budur. Dolayısıyla bu
alemdeki insan- kitap - kainat üçlüsünü birbirlerine sürekli sunduğu anlama anlaşılma hizmetleri bulunmaktadır. Kitap gözle
okunan, gözle temaşa eden ve
ayetlerden oluşan önemli mesajdır.” dedi.
Okunması gereken ve okumaya
vesile olan organın kalp ve beyin
olduğuna vurgu yapan Hasan
Kamil Yılmaz “Biz kalbiyle okuyan bir milletiz. Bazen gözüyle
okumak yerine kulağıyla okumayı, şifahi kültür geleneğinden
beslenmeyi de kendisine yol
edinmiştir. Daha çok kalple okumayı gönülden okumayı seçmiş
bir milletiz. Zaten Kitab-ı Kerimimiz de gözün, kulağın ve kalbin
yaptıklarından sorumlu olmasını
ifade eden ayetiyle adeta bize
okumalarımızın da hem gözle
hem kulakla daha çok kalple ve
zihinle olması gerektiğini ifade
ediyor.” dedi.

kitapla buluşmayı sağlayacak faaliyetlerde bulunmak durumundayız.

Hasan Kamil Yılmaz konuşmasını şöyle sürdürdü:

maalesef yerini imaja gösteriye ve şova terkediyor. Görmek
bakmak yerine seyretmeyi, gözatmayı tercih ediyor. Okuduğu
zaman da sadece gözle okuyor.
Zihinle ve kalple okumayı unuttuk. Biz şifahi kültürden okumaya tam erişemeden seyretmeye
başladık. Bu seyretmeyle birlikte okumadan çok daha uzaklaşan bir toplum olduk. Aslında bu
kitap fuarlarının amacı okumayı,
sadece bir kitabı anlatan kitapları okumayı hedeflemekte ve
insanımızı kitapla buluşmasını
sağlamaktır.

“Bu günkü yaşadığımız artık hayat okumanın da dinlemenin de

Biz okumayı teşvik edecek faaliyetler yapmak, insanımızı

Tören konuşmalarından sonra
fuarda yer alan stantlar gezildi.

Hz. Mevlana’nın Mesnevisine
Kur’an’ın oku emrine mukabil
dinle emriyle başladığını belirten Yılmaz, “Kur’an oku ile başlamış ama neyin okunacağını
ifade etmeden mutlak manada
okumayı öneriyor. Okunması
gereken ne varsa herşey o demektir. Mevlana da okuma karşısında dinle diyor. Aslolan hem
gözümüzle hem de kalbimizle
okumaktır; okumak kalp ile okumak zihnimize ve kalbimize okumayı yerleştirmektir.” dedi.

Son yıllarda iletişim araçlarının
artmasıyla,
yaygınlaşmasıyla
insanların yalnızlaşması sorunu
doğmuştur. Bu yüzden Diyanet
İşleri Başkanlığı “Hiç kimse Kimsesiz Kalmasın, Bu Ramazan ve
Her zaman” sloganıyla yola çıktı.
Amacımız yalnızlaşan dünyamızın insanları kitapla, okumayla,
dostlukla, kardeşlikle buluşturmak ve onların gönül dünyalarına hitap etmektir. Yalnız olmadıklarını hissettirmektir.”
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BAŞKANDAN
PEKİN KİTAP
FUARI’NDA
TÜRKİYE
DİYANET
VAKFI
ESİNTİSİ
Türkiye’nin, onur
konuğu olduğu
Pekin Kitap Fuarı’nda
Türkiye Diyanet Vakfı
yayınlarının tanıtımı
yapıldı.

Çin
Uluslararası
Fuar
Merkezi’nde düzenlenen fuara
Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi Müdürü
Ömer Kara, Ticaret ve Pazarlama Müdürü Önder Sancak
katıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları’nın
fuarda büyük ilgi gördüğünü
belirten Kara, Türkiye’nin 932
metrekarelik alana kurulan üç
ayrı stantta sunumları gerçekleştirdiğini söyledi.

Fuarda Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Çince’ye çevrilen
‘Ahlakım, İbadetim, Peygamberim, İnancım, Temel Dini
Bilgiler ve Kur’anı-Kerim Meali
CD’si’ büyük ilgi gördü. Bu yayınlar ücretsiz olarak kitapseverlere dağıtıldı.

Kara, vakıf olarak katılımcılara
Çince’ye çevirisi yapılan dini
eserlerden ücretsiz olarak dağıttıklarını kaydetti.

Türkiye 3 bin kitap
20 yayın eviyle katıldı
Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi Müdürü Ömer Kara “Bütün Renkleriyle Türkiye” sloganıyla kitap
fuarının onur konuğu olan
Türkiye’nin, 3 bin kitap, 20 yayınevi ve çok sayıda sergiyle
ziyaretçilerin beğenisini kazandığını söyledi.

TÜRKİYE DİYANET VAKFINDAN
EĞİTİME DESTEK
Türkiye Diyanet Vakfı’nın (TDV)
eğitime desteği sürüyor.
Her yıl burs verdiği öğrenci sayısını artıran vakıf, geçen sene
15 bin 526 öğrenciye 7 milyon
21 bin 750 lira burs verdi. Bu
seneki burs başvuruları ise
ekimde alınacak.
Vakıf, üniversitelerde öğrenim
gören başarılı öğrencilere özel
destek başarı bursu ve eğitim
yardımı yapacak.
TDV Genel Müdür Yardımcısı
Mustafa Tutkun, yaptığı açıklamada, vakfın kurulduğu günden beri eğitime büyük önem
verdiğini söyledi.
Vakıf olarak milli ve manevi
değerlerle sahip gençlerin yetişmesi için çalıştıklarını belirten Tutkun, “Üniversite öğrencileri, rahat şekilde öğrenimlerini tamamlamaları için maddi
kaynağa ihtiyaç duyuyor. Vakıf

olarak 2013-2014 eğitim döneminde 15 bin 526 öğrenciye
7 milyon 21 bin 750 lira burs
verdik. Her yıl burs verdiğimiz
öğrenci sayısı artıyor” dedi.
Tutkun, vatandaşların destekleriyle her yıl binlerce öğrencinin yüzünün güldüğünü dile
getirerek, “Bugüne kadar 220
bin öğrencimize milletimizin
destekleriyle 44 milyon 347
bin lira eğitim ve burs yardımı yaptık. Bu yıl da üniversite
öğrencilerine burs ve eğitim
yardımı yapacağız” ifadelerini
kullandı.

Müracaatlar ekimde
başlıyor
Burs duyurularının bu ay içinde “www.diyanetvakfi.org.tr”
adresinden yapılacağını, ekim
ayında ise müracaatların alınacağını kaydeden Tutkun, başvuruların internet üzerinden
gerçekleşeceği bilgisini verdi.

Gerçekten ihtiyacı olan öğrencilere bursların verilmesi konusunda titiz şekilde çalışma
yapıldığını vurgulayan Tutkun,
üniversiteye yeni kayıt yaptıranlar arasında ilahiyatın yanı
sıra hukuk, tıp, mimarlık ve
mühendislik fakülteleri öğrencilerinin de burslara başvurabileceğini anlattı.

Özel destek başarı bursu
Vakfın ayrıca başarılı 266 öğrenciye 2 yıldır 300 lira özel
destek başarı bursu verdiğine
dikkati çeken Tutkun, şunları
kaydetti:
“Bu burstan yararlanacak öğrencilerimizi, gelecekte kurumumuz ya da benzer kurumlarımızda kariyer yapabilecek
kişilerden seçiyoruz. Burs süresince öğrencilerimizin genel
başarı durumlarını takip ediyoruz. Kendini geliştiren, yeniliğe
açık, bilgili, manevi yönden
donanımlı bu kardeşlerimizi
yetişmiş insan kaynağı olarak
kurumlarımıza kazandırmak
için çalışıyoruz.”
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TDV BURSLU ÖĞRENCİLER
YIL SONU DEĞERLENDİRME KAMPLARI
Türkiye Diyanet Vakfı Özel Destek Öğrencilerinin yıl sonu değerlendirme kampları 10 farklı
ilimizde planlandı. Eğitim Kültür
Müdürlüğümüz birimi uzmanları ve Eğitim koordinatörlüklerimizdeki personel gözetiminde
diyanet işleri başkanlığı Eğitim
merkezleri ve Kuran Kurslarımız
ile Vakfımız öğrenci yurtlarında organize edilen kamp programları Ağustos ayı boyunca
İstanbul, Ankara, Bursa, Konya,
Kayseri, Samsun, Erzurum Elazığ
Van ve Urfa ilerinde gerçekleştirildi. Her ilde iki gün süren bu
kamplarımıza, Tıp, Hukuk, Mimarlık, Mühendislik ve İlahiyat
alanındaki lisans öğrencilerimiz

ile ilahiyat alanındaki, Yüksek Lisans, Doktora öğrencilerimiz ve
Kalkınmada Öncelikli İller burslusu öğrencilerimizden oluşan
yaklaşık 300 civarında öğrenci
iştirak etti.
Kamp Programımızda öğrencilerimiz Vakıf tanıtım programı
bölümüyle Vakfımızı daha yakından tanıma imkanı buldular.
Daha önceden Vakfımızın bu
kadar geniş bir coğrafyada hizmet verdiğini bilmediklerini ve
çok etkilendiklerini ifade ettiler.
Vakfımız Eğitim Kültür Müdürlüğü tarafından organize edilen
kamplarda ayrıca öğrencilerin
bir yıllık performansları birebir
yapılan mülakatlarla değerlen-

dirildi. Gelecekte Diyanet İşleri
Başkanlığımız, Vakfımız müftülüklerimiz ve üniversiteler
bünyesinde iyi bir akademisyen
iyi bir öğretmen iyi bir diyanet
mensubu olmaları için eğitimleri yakından takip edilen öğrencilerimizin, genel başarı durumları, bulundukları ildeki Başkanlığımız, Vakfımız yada diğer
kurumlarca yapılan sosyal ve
kültürel faaliyetlere iştirak edip
etmedikleri, kültürel birikimlerini artırmaya yönelik gayretleri,
ve alanlarıyla alakalı ilgi, bilgi
seviyelerine dair ve değerlendirmeler yapıldı.
Kamp programında ayrıca “21.
Yüzyılda İlahiyatçı İhtiyacı” ve

“21. Yüzyılda Kadın Algısı” , “21.
Yüzyılda Ataerkil Din Algısı” “Bilim ve İslam” konulu öğrencilerimizin iştirakiyle çalıştaylar yapıldı. Öğrencilerimiz, karşılıklı fikir
alışverişinde bulundukları ve
görüşlerini tartıştıkları bu etkinliklerden büyük bir keyif aldıklarını ve bu çalışmanın bilgi ve
birikimlerine katkılar sağladıklarını dile getirdiler. Ayrıca Eğitim
Kültür Müdürlüğü uzmanlarımız
tarafından sunulan “Bilinç Temrinleri”” adlı sunumda öğrencilerin büyük beğenisini kazandı.
Sunumda, yaşadığımız çağdaki
din algısı ve Müslüman toplumun dini yaşantısındaki şuur ve
bilinç düzeyleriyle ilgili çarpıcı
fotoğraflar çerçevesinde tespitlere ve değerlendirmelere yer
verildi.
Kamp programının kültür gezisi
bölümünde öğrencilerimiz bulundukları şehirlerdeki kültürel
mekanları ve kültürel değerlerimizi yakından görme imkanı
elde ettiler.

Kamp programlarımıza il müftülerimiz davet edilerek öğrencilerimizle tanışma ve buluşma
fırsatı elde ettiler. Ayrıca birer
ilahiyatçı olarak öğrencilerimizden toplumun beklentileri
hakkında tespitlerini aktararak
burslu öğrencilerimize tebriklerini iletip başarılarının devamını
dilediler.
Kampa katılan öğrenciler bu ve
benzeri kamp programlarının
ileriki yıllarda daha uzun süreli
olması konusundaki temennilerini dile getirerek ayrıca Vakfımızın özellikle kurban, ramazan
ve yurt içi, yurt dışı eğitim çalışmalarına gönüllü olarak
katılmak istediklerini
bildirdiler.

EĞİTİM

TÜRKİYE DİYANET VAKFININ
MOGADİŞU’DAKİ OKULUNA
SINAVLA ÖĞRENCİ ALINDI
Türkiye Diyanet Vakfı Şeyh Sufi
İmam Hatip Lisesi’nin 20142015 Eğitim-Öğretim Yılı öğrenci
seçimleri Mogadişu’da yapıldı.
Türkiye Diyanet Vakfı tarafından
Somali’nin Mogadişu şehrinde,
Somali halkının manevi gelişimine katkı sağlamak ve modern
ilimlerle mücehhez din adamı yetiştirmek amacıyla açılan
İmam Hatip Lisesine öğrenci almak üzere gerçekleştirilen mülakata 413 öğrenci katıldı.
Türkiye Diyanet Vakfı ile T.C. Mili
Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi
Genel Müdürlüğü yetkilerinden
oluşan komisyon tarafından yapılan yazılı sınav ve mülakatların
neticesinde tamamı yetim olan
122 öğrenci seçildi.
Sınavda başarılı olan, 25’i kız,
97’si erkek olan yetim öğrencilerden 46’sı lise, 76’sı ise ortaokulda eğitimlerine devam edecekler.
Dört yıl süreyle Türkiye Diyanet
Vakfının Mogadişu’daki okulunda yatılı olarak okuyacak yetim
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çocukların bütün ihtiyaçları da
vakıf tarafından karşılanacak.
Somali’de camilerin inşası ile
insani yardımlarda bulunan ve
bir koordinatörlüğü olan Türkiye
Diyanet Vakfı Mogadişu’da açtığı okulun yanısıra Somali’den
ülkemize öğrenci getirerek burada eğitim ve öğretimlerini de
sağlamaktadır.
Dönemin Başbakan Yardımcısı
Bekir Bozdağ, Kalkınma Bakanı
Cevdet Yılmaz ve Vakfımız Ge-

nel Müdür Yardımcısı Mustafa
Tutkun’un katıldığı bir törenle
24 Şubat 2013 tarihinde açılan,
240’ı yatılı 400 öğrenci kapasiteli okulun müştemilatında; 10
derslik, 13 yatakhane, yemekhane, mescit, İdari bürolar, kütüphane, kafeterya, Revir, bilgisayar
ve fen laboratuvarları, oyun sahası ve 8 öğretmen lojmanı yer
almaktadır.
Halen okulda 204 öğrenci öğrenim görmektedir.

VAKFIMIZDAN
SOMALİLAND’DA
EĞİTİM ATAĞI
Vakfımız Somaliland Hergeisa’da
İmam Hatip Yetiştirme Merkezi
ve Yatılı Lise inşa ediyor.
İnşası devam eden Somaliland
Bilal İmam ve Hatip Yetiştirme
Merkezi’nde dini bilgi ve birikim
açısından yeterliliğe sahip, toplumda kardeşlik ve kaynaşma
duygularını yeşertecek imamların yetiştirilmesi amaçlanıyor.
Vakfımızca inşa edilen lise, toplumun ahlaki, dini ve içtimaı
sorumluluğunu arttırmak, cami
ve cemaat ilişkilerinin kuvvetlenmesine katkı sağlamak üzere
hizmet verecek.

rama şehrinde beşeri ve İslami
ilimlerin öğretileceği Yatılı Fatih
Sultan Mehmet Pilot Lisesi inşaatını da yürütüyor. Pilot Lise;
eğitim imkânı olmayan ve şehre
ulaşımı kısıtlı olan öğrencilerin
eğitim alabileceği, aynı zamanda belli sayıda öğrencinin de
yatılı kalabileceği toplamda 700
öğrenciye hizmet verecek bir
eğitim kurumu olacak.
19 sınıf, 11 oda, 2 mutfak, 1 yemekhane, 3 idari oda, kütüp-

hane, oyun sahası ve mescidin
oluşacak lisede öğrenciler hem
dini hem de beşeri eğitimler
alabilecek.

İnşaat çalışmalarına hızla devam edilen Bilal İmam ve Hatip
Yetiştirme Merkezi, 1200 m2
alan üzerine iki katlı, 4 sınıf, 1
bilgisayar odası, çok amaçlı salon, kütüphane, medya odası
ve 4 idari işler odasını da ihtiva
eden günlük 500 kişinin istifade
edeceği bir merkez olacak.
Vakfımız ayrıca, Somaliland sınırları içerisinde yer alan Bo-
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ÜLKELERİNE TÜRKİYE
SEVGİSİYLE DÖNÜYORLAR
Milli Eğitim Bakanlığı ile Vakfımız arasında yapılan protokol kapsamında 57 farklı ülkeden
getirilerek Uluslararası Mustafa Germirli Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde öğrenim gören
ve yaz tatili nedeniyle ülkelerine dönecek konuk öğrenciler, hem ailelerine kavuşmanın
heyecanını hem de Türkiye’den ayrı kalmanın üzüntüsünü bir arada yaşıyor.

Uluslararası Mustafa Germirli
Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde
eğitim gören 57 ülkeden 410
öğrenci, yaz Uluslararası Mustafa Germirli Anadolu İmam
Hatip Lisesi Müdürü Hayrettin
Şahin 2006 yılından beri dünyanın dört bir tarafından gelen yabancı öğrencilere eğitim
verdiklerini, Türkiye sevgisini
aşıladıklarını söyledi.
Okul Müdürü Şahin: “Hayatlarının en güzel, verimli dönemlerini burada geçiren öğrenciler yazın tatile gittiklerinde
veya mezun olup ülkelerine
döndüklerinde
Türkiye’nin
güzelliklerini, burada yaşa-

dıkları güzel anılarını anlatıyor. Türkiye’yi hiç görmeyen,
bilmeyen insanların ülkemize
karşı sempatiyle yaklaşmasını
sağlıyor”
Birleşmiş Milletler’i andıran
okulda Asya, Balkanlar, Afrika
ve Uzakdoğu ülkeleri başta olmak üzere 57 ülkeden 410 öğrenciye eğitim verdiklerini ve
her yıl yaklaşık 160 öğrenciyi
mezun ettiklerini ifade eden
Şahin, mezun olan öğrencilerin yerine yeni öğrenciler aldıklarını vurguladı.
Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı arasında

yapılan protokol kapsamında
farklı ülkelerden öğrencilerin
Türkiye’ye getirildiğini belirten
Şahin, okulda eğitim dilinin
Türkçe olması nedeniyle öğrencilere ilk yıl Türkçe öğrettiklerini dile getirdi.
Şahin, öğrencilerin tamamının
okulun pansiyonunda kaldığını, beslenme ve barınma ihtiyaçlarının Milli Eğitim Bakanlığı, ülkelerine gidiş-geliş ücretleriyle harçlıklarının ise Türkiye
Diyanet Vakfı tarafından karşılandığını ifade etti.
Farklı renklerde, farklı kültürlerde ve farklı dilleri konuşan
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sına katkı sağladıklarını ifade
eden Şahin, şöyle devam etti:

öğrencilerin 4 ay gibi kısa bir
sürede Türkçeyi öğrenebildiklerini belirten Şahin, “Öğrencilerin Türkçeyi öğrenmesinde
vatandaşların da katkısı oluyor.
Çünkü boş zamanlarında halkın arasında olan öğrencilerimize insanımız çok büyük ilgi
gösteriyor onlarla konuşup iletişim kurmak istiyorlar. Bu da
öğrencilerin Türkçeyi öğrenmesini hızlandırıyor” şeklinde
konuştu.

Türkiye’nin gönül elçileri
4 yıllık eğitimin ardından başarıyla mezun olan öğrencilerin
Türkiye’de istedikleri üniversitelere yabancı kontenjanından
girebildiklerine dikkati çeken
Şahin, bir öğrencinin ortalama
4 ile 10 yıl arasında Türkiye’de
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kaldığını, bu süre içerisinde
sadece Türklerle değil, diğer
ülkelerden gelen arkadaşlarıyla da iletişim halinde oldukları
için o ülkelerin de kültürünü
öğrendiklerini vurguladı.
Verdikleri eğitimle önemli bir
kültürel etkileşim yaşanma-

“Birbirlerini hiç tanımayan insanlar kalıcı dostluklar kurabiliyor. Bu da farklı kültürlerin
kardeşliğinin pekişmesini sağlıyor. Hayatlarının en güzel,
verimli dönemlerini burada
geçiren öğrenciler yazın tatile
gittiklerinde veya mezun olup
tamamen ülkelerine döndüklerinde Türkiye’nin güzelliklerini, burada yaşadıkları güzel
anılarını anlatıyor. Türkiye’yi
hiç görmeyen, bilmeyen insanların ülkemize karşı sempatiyle
yaklaşmasını sağlıyor. Ayrıca
dönen öğrenciler ülkelerinde
çok önemli görevlerde bulunuyor. Bunun da önümüzdeki
yıllarda Türkiye ile o ülkelerin
ekonomik ve siyasi ilişkilerinin
gelişmesine katkı sağlayacağını ümit ediyoruz.”

Öğrenciler, Türkiye’den
ayrılmak istemiyor
Nijer’den gelen ve lise ikinci sınıfta okuyan İbrahim Davudo,
Türkiye’yi çok sevdiğini ve Müslüman bir ülkede eğitim görmekten çok mutlu olduğunu söyledi.
Öğretmenleri başta olmak üzere Türk insanın kendisine çok iyi
davrandığını belirten Davudo,
Türkçe konuşmayı da sevdiğini
ve çarşıda gezerken insanların
kendisiyle konuşup ilgi göstermesine çok sevindiğini ifade etti.

Mozambikli Ömer Calisto da
Türkiye’yi çok sevdiğini ve tatil
için ailesinin yanına gittiğinde
Türkiye’yi, Türkiye’deki arkadaşlarını çok özlediğini dile getirdi.
Mozambik’teyken

Türkiye’ye

gelmek için can attığını belirten
Calisto, “Türkiye’den ayrılırken
sevinç ve hüznü aynı anda yaşıyorum. Aileme kavuşacağım için
sevinirken, eğitim gördüğüm
okulumdan, öğretmenlerimden
ayrı kalacağım için çok üzülüyorum” diye konuştu.

Kırgızistan’dan gelen ve Uluslararası Mustafa Germirli Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden
mezun olduktan sonra Bursa
Uludağ Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi’nde eğitimine devam eden Ömer Abdullahoğlu,
“Türkiye’de farklı ülkelerden insanları tanıma imkanımız oldu.
Ülkeme döndüğümde buradaki
atmosferi, Türkiye’yi çok özlüyorum. Onun içinde Türkiye’den
ayrılmayı hiç istemiyorum. Burası benim ikinci vatanım” şeklinde konuştu.
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YURTLAR
TÜRKİYE DİYANET VAKFINDAN
YÜKSEKÖĞRENİM ÖĞRENCİ YURDU ATAĞI
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV),
ülke genelindeki tüm illerde
yükseköğrenim öğrenci yurdu
açılması için çalışmalara hız verdi.
Halen 10 ilde 12 yükseköğrenim
öğrenci yurdu ile hizmet veren
TDV, ilk etapta, 3 yıl içinde yurt
sayısını 20’ye çıkararak, öğrencilerin hizmetine sunmayı hedefliyor.
TDV Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı Mazhar Bilgin, Türkiye’de
2003 yılında 70 olan üniversite
sayısının 2014 yılında 184’e çıktığını belirterek, üniversitede
okuyan öğrenci sayısının 5 milyon 439 bine ulaştığını kaydetti.
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Üniversiteye kayıt olan her bir
öğrencinin öncelikli gündeminin
konaklama sorunu çözmek olduğunu vurgulayan Bilgin, TDV
olarak öğrencilerin barınma ihtiyacının giderilmesi için her ilde
öğrenci yurdu açma çalışmalarına hız verdiklerini söyledi.

rımızın toplam kapasitesi 4 bin
878’e ulaştı. Vakıf olarak, yükseköğrenim gençliğine huzur
içinde kalabilecekleri yer temin
etmeyi amaçlıyoruz. Yurtlarımız, sunduğu hizmet ve sağladığı güven ortamı sebebiyle öğrencilerin ilgi odağı haline geldi.

Bilgin, ‘’Vakfımıza ait 10 ilde
12 adet yükseköğrenim öğrenci yurdumuz var. Geçen yıl yurt
sayımız, 6’sı kız, 3’ü de erkek olmak üzere 9 yurtta bin 900 öğrenci kapasitemiz vardı. Bu yıl İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nin
Ümraniye’de bin 640 yatak kapasiteli yurdumuz ile Muğla ve
Ankara’daki kız yurtlarımız da
hizmete girecek. Şu an yurtla-

Önümüzdeki 3 yıl içerisinde 20
ilimizde yurtlarımızın kurdelesini kesmek istiyoruz. Sonrasında
da tüm illerimizde TDV yurtlarını öğrencilerimizin hizmetine
açmayı hedefliyoruz’’ dedi.
TDV yurtlarının öğrencilere aile
ortamı sunduğunu vurgulayan
Bilgin, ‘’Güvenilir, sağlıklı, modern bir yurt; öğrencinin başarı
çıtasını yükseltir. TDV Yurtlar ve
Sosyal Tesisler İktisadi İşletmesi
öğrenci yurtlarında bu tür konulara titizlikle yaklaşmaktadır.
Yurtlarımızda öğrenciyi başarısızlığa, derslerine çalışmasını engellemeye yönelik hiç bir
olumsuz duruma meydan verilmemektedir. Bütün öğrencilerimize birer anne-baba şefkati ile
sahip çıkılmaktadır. Öğrencilerimizin sosyal-kültürel yönlerden
yetişmesi için geziler, sportif faaliyetler, bilgi yarışmaları, konferanslar da düzenliyoruz. ‘’diye
konuştu.

1.600 öğrenci kapasiteli
Ümraniye kız öğrenci
konukevi

Çağın ihtiyaçlarına göre yurtların şekillendiğini vurgulayan Mazhar Bilgin, Türkiye
Diyanet Vakfı (TDV) tarafından kurulan İstanbul 29 Mayıs
Üniversitesi’nin Ümraniye’de
bin 600 yatak kapasiteli Kız Öğrenci Konukevi’ni de hizmete
açtığını kaydetti.

Bilgin, yurtta başka yükseköğretim kurumlarında okuyan kız öğrencilerin de kalabileceğini, kayıt
hakkında www.29mayis.edu.tr
adresinden bilgi alınabileceğini
belirten Bilgin, modern şekilde
tasarlanan yurtta, öğrencilerin
üniversite öğrenimlerini rahat,
zamanlarını en verimli biçimde değerlendireceğini kaydetti.
Bilgin, ‘’Yurdumuz, öğrencilerin
bütün ihtiyaçları düşünülerek
projelendirilmiştir. Tesisimiz bin
600 yatak kapasiteli. Yurdumuzda standart odalar 4 kişilik. 3 ve
6 kişilik odalar da mevcut. Bütün
odalar internet erişimi ve merkezi klima sistemi ile donatılmış
olup odalardaki banyo tuvalet
ile lavabolarda 24 saat sıcak su
mevcuttur.’’ dedi

Muğla’ya 528 kapasiteli
öğrenci yurdu kampüsü
Bilgin, vakıf olarak en son Muğla’ya
kız öğrenci yurdu kampüsü açtıklarını belirterek, şöyle konuştu:
‘’Yurt kampüsümüzde market, fitness salonu, kuaför, internet cafe
bulunuyor. 8 blokta, 1+1 ve 2+1
olmak üzere toplamda 128 daire
bulunuyor. Çok amaçlı salon, etüt
salonları gibi öğrencilerimizin rahat ders çalışabileceği salonlar
mevcut. Yurdumuz toplamda 528
öğrenciye hizmet verebilecek. Tesisimiz üniversite kampüsüne oldukça yakın. Ülke genelindeki öğrenci
yurtlarımız için ön kayıtlar, www.
diyanetvakfiyurt.com.tr adresinden başladı.’’

BAŞKANDAN

RAMAZAN 2014
Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Ramazan ayında uygulanan “Hiç Kimse Kimsesiz Kalmasın
Bu Ramazan ve Her Zaman Zekat ve Fitre Kardeşlerimize Ulaşıyor” kampanyası çerçevesinde yurt içinde ve yurt dışında Ramazan faaliyetleri gerçekleştirildi. Ramazan bereketini yurt
içinde kardeşlerimizle birlikte yaşamak ve uzak
diyarlarda bulunan kardeşlerimize de Ramazan
bereketini ulaştırmak amacıyla yoğun bir Ramazan geçirdik.
Dünyanın hangi köşesinde olursa olsun insana
yardım eli uzatmak, çok uzaklarda da olsalar birileri açken tok yatmamak, insanlığın birlik ve
dirliği için elimizdeki nimetleri paylaşmak ve
mesafeleri hiçe sayarak gönül köprüleri kurmak
için her yıl olduğu gibi bu yılda Diyanet Vakfı
ekipleri dünyanın her köşesine ulaştırdı.
Yardımların organizeli ve belli bir disiplin içerisinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için her
türlü tedbiri alan Diyanet Vakfı, mü’minler
arasında dayanışmanın oluşması ve sürdürülmesi için Ramazanın sonuna kadar Afrika başta
olmak üzere, Latin Amerika, Asya, Avrupa, Ortadoğu ve Balkanlar’da Müslümanlarla Rama-

zanın bereketini paylaştı, kurduğu iftar sofralarıyla kardeşlik duygularının pekişmesine katkı
sağladı.
Ramazan ayında ümitle gözlerini gelecek yardımlara çeviren fakir ve yetimlerin, muhtaç
ve düşkünlerin temel ihtiyaçlarını karşılamak,
onların Ramazan sevincini yaşamasına vesile
olmak ve milletimiz için onların hayır dualarını
almak gibi ulvi bir amaçla hareket eden Diyanet
Vakfı, toplumdaki kimsesiz, fakir ve düşkünlere
yardım elini uzatarak Ramazan bereketinin her
tarafa ulaştırılması için çalışıyor.
Vakfımız Bangladeş’ten Brezilya’ya, Çad’dan
Filipinler’e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden
Kazakistan’a, Arnavutluk’tan Filistin’e kadar
47 ülkede 141 bölgede 30.965 aileye gıda kolisi dağıttı, 232 bölgede ise 55.292 kişiye iftar
yemeği verdi. Ayrıca gidilen bölgelerde yetimhane, Kur’an kursu ve okullar ziyaret edilerek
ihtiyaçları imkânlar nispetinde karşılandı.
Vakfımız tarafından bu yıl Ramazan ayında; yurt
içinde 3.613.484 TL, yurt dışında 2.771.117 TL
olmak üzere toplamda 6.384.601 TL’lik yardım
faaliyeti gerçekleştirildi.

RAMAZAN2014
Prof. Dr. Mehmet Görmez:

Türkiye Diyanet Vakfı
47 Ülkede Ramazan
Boyunca İftar
Sofraları Kuracak
denilebilecek bir hukuk oluşturarak, bunu miras bıraktı.”

Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Görmez:
“Gazze’ye yönelik saldırıları
üzüntüyle izliyoruz. 75 insan füze
yağmuruyla katledildi. 21 tanesi
masum çocuklar. Daha önce başka yerlerde de benzer hadiseler
yaşandı ama unutmayın bütün
bunlar geçecektir” dedi.

ların ne dinde ne de akılda yeri
yoktur. Bunlar arızi durumlardır.
Aklıselim galip gelecektir” diye
konuştu.

Görmez, İstanbul Müftülüğü’nce,
Beykoz Hidiv Kasrı’nda verilen iftar yemeğindeki konuşmasında,
ramazanın insanlara unuttuğu
değerleri hatırlattığını söyledi.

“Her zaman, zulme uğramışların
umudunu bağladığı bir ülke olmuşuz. Bugün de öyledir. Yeter
ki birliğimizi, beraberliğimizi bozmayalım. Tüm ibadetlerin bir gayesi var, yeryüzünü bir selam yurduna dönüştürmek ama ibadetlerin ruhunu kaybedince bunu
da kaybediyoruz. Bu tür ibadetlerle manevi dünyamızı ayakta
tutamayız. Herhangi bir dinin
mensupları, yeryüzünü başka
bir dinin mensupları için yaşanmaz kılma hakkına sahip değildir.
Peygamberimiz, Medine’ye ayak
bastığı zaman, burada Yahudiler
de Hristiyanlar da yaşıyordu ama
o, bütün dünyanın ilk anayasası

Allah’ı unutanın kendisini de
unutacağını vurgulayan Görmez,
“Ramazan yalnızlığımızı gidermeye gelir. Ramazan bize özgürlüğümüzü getirir çünkü insanın
en büyük esareti tutkularına köle
olmasıdır. Mal, makam, güç, iktidar hırsına esir olan özgürlüğü
kaybeder. Ramazan bu özgürlüğümüzü kazandırmaya gelir. Son
yıllarda her ramazana buruk giriyoruz ama ümitsizliğe yer yok.
Bugün İslam dünyasında olan-
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“Hangi dinden, mezhepten, düşünceden olursa olsun, biz dünyanın her tarafında tarih boyunca mazlumlara ümit olmuş bir
milletiz” diyen Görmez, şöyle
devam etti:

Görmez, İslam topraklarında
farklı mezhepten diye insanların
katledildiğini anlatarak, “Çağdaş
dünya, bunun nedenlerini İslam
tarihinde, Şiiliğin ya da Sünniliğin
öğretilerinde aramaya kalkışmamalı. Bunun, son yıllarda savaşların gölgesinde, hapishanelerde,
işkencehanelerde
yaralanmış
boş bilinçlerin, cehaletle kin ve
öfkesini din üzerinden göstermesinden başka izahı yoktur” ifadelerini kullandı.
İsrail’in Gazze’ye saldırısı
Görmez, Diyanet Vakfı’nın 47 ülkede ramazan boyuca iftar sofraları kurduğunu dile getirerek,
şunları söyledi:
“Son zamanlarda olanlardan
üzgünüz, kalplerimiz yaralı.
Gazze’ye yönelik saldırıları üzüntüyle izliyoruz. 75 insan füze
yağmuruyla katledildi. 21 tanesi
masum çocuklar. Daha önce başka yerlerde de benzer hadiseler
yaşandı ama unutmayın bütün
bunlar geçecektir. Yeter ki dünyaya umut olmaya devam eden
çocukları unutmadan aramızdaki
birlik ruhumuzu ayakta tutalım
ve mazlumlara el uzatmaya devam edelim. “ dedi.

KOCATEPE’DE İFTAR SOFRASI KURULDU

Ramazan ayında yapılan iftarlar
ayrı bir güzellik ve coşku kaynağıdır. İftarlar, hem bireysel hem
ailesel hem de toplumsal açıdan
birlik, beraberlik ve kardeşlik
duygularının yaşandığı önemli
anlardır. Bireysel açıdan, insanın
diğer insanlarla aynı duyguları
yaşamasına; toplumsal açıdan
birlik, beraberlik ve bütünlük
duygularının oluşmasına vesile
olur. verilen iftar yemeği, kardeşliğin ve samimiyetin artma-

sını ve olumlu duygu ve düşüncelerinin gelişmesini sağlar. Bu
amaç doğrultusunda Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yıllardır
bir gelenek haline getirilen ve
Ramazan ayının vazgeçilmezlerinden olan iftar sofrası bu yıl da
ihtiyaç sahipleri ile buluştu.
Türkiye Diyanet Vakfı, bu yıl
Kocatepe Cami avlusunda aynı
anda 1000 kişinin yemek yiyebileceği bir çadır kurdu. Toplumun
her kesiminden vatandaşların
katıldığı iftar sonrasında Ramazan bereketi paylaşıldı.
Türkiye Diyanet Vakfının düzenlediği Ramazan İftar Sofrasına
bir çok hayırsever de katkı sağladı.

Ramazan boyunca cami avlusunda kurulan iftar çadırında
her gün üç çeşitten oluşan farklı
iftar yemekleri hazırlanarak ikram edildi. Bu yıl vatandaşlarımızın iftarlarını beklemeden ve
çok süratli bir şekilde gerçekleştirmesi için dört ayrı girişten
iftar yemekleri dağıtıldı.
Ramazan soframıza katkı sağlayan hayırseverlerimizin hayırlarının kabul olmasını Yüce
Mevla’dan niyaz ederiz.
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DİYANET İŞLERİ BAŞKANI GÖRMEZ,
ANKARA MÜFTÜLÜĞÜNÜN İFTARINA KATILDI
Ankara Müftülüğü ve Türkiye
Diyanet Vakfı Ankara Şubesinin
ortaklaşa düzenlediği iftar programına Başbakan Yardımcısı
Emrullah İşler ve Diyanet İşleri
Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez de katıldı.
İftar programında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Görmez,
Türkiye Diyanet Vakfının mazlumların ve mağdurların hizmetinde olduğunu belirtti. Türkiye
Diyanet Vakfının yedi kıtada
insanlığa hizmet götürdüğünü
kaydeden Başkan Görmez, şöyle
konuştu;

“Türkiye Diyanet Vakfımızın
dünyanın neresinde bir mazlum, mağdur varsa yardımına
ulaşması, din hizmeti ve din eğitimi ihtiyacını karşılamak üzere
yedi kıtada insanlığın hizmetinde olması hepimize bir iftihar
kaynağıdır. Biz burada iftarımızı
yaparken Rusya’da, Balkanlarda, Afrika’da, Latin Amerika’da,
Filipinlerde bizim adımıza gidip
oradaki Müslüman kardeşlerimize milletimizin selamını ve
yardımlarını götüren arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.”

Şii ve Sünni âlimler bir iftar
sofrasında buluşacak…
Ramazan ayında Diyanet İşleri Başkanlığının öncülüğünde,
İslam dünyasındaki alimleri bir
iftar sofrasında buluşturacaklarını kaydeden Başkan Görmez,
şöyle devam etti;
“İslam dünyasında olan bitenlerden dolayı her Ramazana buruk giriyoruz. Milletimizin her
ferdinin bu acıyı hissetmesi bize
umut veriyor. Bütün dualarında
buna yer vermesi insanlık adına

fazlasını yapacak potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Bunun
için de sizlere büyük görevler
düşüyor. İslam coğrafyasında
büyük acılar yaşanıyor. Bizim de
sorumluluklarımız var. Bizlere
de görevler düşüyor. Bu bilincin
farkındayız. Allah’tan bu akan
kanın bir an önce durmasını diliyorum.”

umudumuzu artırıyor. Bu ayın
17’sinde tüm dünyadan Şii’siyle, Sünni’siyle İslam âlimlerini
Diyanet’in öncülüğünde toplayarak bir ‘Barış, itidal, sağduyu
inisiyatifi’ oluşturmaya çalışacağız.”
İftar programına katılan Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler ise,
Diyanet Vakfının hem Türkiye’de
hem de dünyanın dört bir yanında büyük hizmetler veren,
dünyadaki muhtaçlara yardım
elini uzatan bir kurum olduğunu
belirterek, Türkiye’nin insanlığın
sesi haline geldiğini kaydetti.

sik, insanlık… Ahlak ve etik dediğimiz hususlar eksik. İnsanlık
ölmüş, uluslararası politikada
her şey çıkar olmuş. İnsanlığın
ölmüş olduğu bu dünyada insanlığın sesi olan bir Türkiye var.
Dünyada yaşanan acılara baktığımız zaman Türkiye’nin daha

İftar programına Başbakan Yardımcısı İşler ve Diyanet İşleri
Başkanı Görmez’in yanı sıra Din
İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Dr.
Hüseyin Kayapınar, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz, Ankara Müftüsü Prof. Dr. Mefail Hızlı, Türkiye
Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti
ll. Başkanı Mazhar Bilgin, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü
İsmail Palakoğlu ve çok sayıda
davetli katıldı.

İslam dünyasında yaşanan acılara da değinen Başbakan Yardımcısı İşler, şunları söyledi;
“Dünya hızla ilerledi. Bütün bu
ilerlemenin yanında bir şey ek-
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TÜRKİYE DİYANET VAKFINDAN

SOMA’DA

İFTAR YEMEĞİ

Diyanet İşleri Başkanı
Prof. Dr. Mehmet
Görmez, Manisa’nın
Soma ilçesinde meydana
gelen maden kazasında
hayatını kaybeden
işçilerin yakınlarıyla iftar
sofrasında buluştu.
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Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfınca Soma 13
Eylül Parkı’nda verilen iftara katılan Görmez, Soma’da yakınlarını kaybedenlerin yüreklerinin
hala yaralı olduğunu belirtti.

Soma’da yaşanan facianın yürekleri yaktığını belirten Başkan
Görmez, hayatını kaybeden işçilerin, ruh köklerimize hala ne
kadar bağlı olduğumuzu öğrettiklerini ifade etti.

Soma’da meydana gelen maden
kazasında hayatını kaybeden
işçilerin defnedildiği şehitlikte
dua eden Diyanet İşleri Başkanı
Görmez, ziyaretin ardından Din
Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve
Türkiye Diyanet Vakfı’nın ortaklaşa düzenlediği iftar programına katıldı.

Hayatını kaybeden işçilerden bu
milletin çok şey öğrendiğini, büyük dersler çıkardığını kaydeden
Başkan Görmez, şöyle konuştu;
“Soma bizlere hala ruh köklerimizi kaybetmediğimizi gösterdi…”
Elli gün önce Soma’da her birimizin yüreğini yakan bir facia
yaşadık. Ancak şunu ifade etmek isterim ki, ebediyete giden
kardeşlerimiz aynı zamanda bize
büyük dersler vererek gittiler.
Biz çok şey öğrendik onlardan.
Rabbimiz her birini cennetine
koysun. Rabbimiz her birisine
gani gani rahmet eylesin. Onlar bize çok şey öğrettiler. Ama
öğrettikleri en büyük şey, millet
olarak ruh köklerimize hala ne
kadar bağlı olduğumuzu gösterdiler. Soma’ya ateş düştü.
Soma’ya düşen ateş Türkiye’nin
her bir yanında yaşayan her kardeşimizin yüreğine düştü.

Soma bize gösterdi ki, Allah’a
hamd olsun ruh köklerimizi
kaybetmedik. Biz sevinçlerimizi
paylaştığımız gibi hüzünlerimizi
ve üzüntülerimizi de paylaşıyoruz. Birimizin acısı hepimizin
acısı oldu. Rabbimiz milletçe
bize daima bu şuuru ihsan etsin. Hiçbir zaman birimizin, herhangi bir şehrimizin başına bir
musibet geldiği zaman seferber
olmayı onlarla aynı acıyı hissetmeyi nasip etsin.
“İlkokullardan çocukların Soma
için yazdığı mektuplar, vicdanını kaybetmiş insanlığa bir derstir…”
Türkiye’nin ilkokullarından çocuklarımızın bu acı üzerine

Soma’ya gönderdiği mektuplar, vicdanını kaybetmiş bütün
insanlığa büyük bir derstir. O
mezarlığa çocukların bıraktığı
mektupların bazılarına gözlerim
ilişti. Okumakta zorluk çektim.
Annelerine babalarına mektup
yazan çocuklarımız var. Onların
yazdığı mektuplar vicdanını kaybetmiş insanlığa bir derstir.
“Soma’da hayatını kaybeden işçilerimizin acısı milletçe hepimizin acısıdır…”
Burada bulunan evlatlarını cennete gönderen babalar, bilin ki
o yavrular hepimizin yavrularıdır. Yürekleri dinmek bilmeyen
anneler, bilin ki sizin acınız bu
topraklarda yaşayan bütün an-

nelerin acısı olmuştur. Hayatın
çilesini birlikte çeken eşleri hanımefendilere tekrar başsağlığı
diliyorum. Sevgili çocuklar bilin
ki babalarınız sizin için helal rızık elde etmek için, yeryüzündeki en meşakkatli işleri görürken
Allah onları cennetine aldı. Ama
bilin ki sizler asla yalnız kalmayacaksınız. Siz babanızın yeryüzüne bıraktığı o güzel mirası en
güzel şekilde yaşatarak, ailenize
sahip çıkarak, insanlığa faydalı
olacaksınız. Rabbim sizleri korusun. Milletçe bu acıyı biz unutmadık. Acılarınızı paylaşıyoruz.
Bunu söylemek için bugün buraya geldim.
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Türkiye Diyanet Vakfı
Bangladeş’de
Yüzleri Güldürüyor
Ramazan ayının bereketini paylaşmak üzere
ekiplerini Bangladeş’e gönderen Türkiye
Diyanet Vakfı düzenlediği iftar sofraları,
dağıttığı gıda kolileriyle Ramazan sevincinin
yaşanmasına vesile oluyor.

Yaşanan zulüm ve işkencelere dayanamayıp ülkelerini terketmek zorunda kalan ve zor şartlarda
kamplarda yaşayan Arakanlı mültecileri sevindiren
Türkiye Diyanet Vakfı, Kutupalong kampında yaşayan 1000 Arakanlı aileye gıda dağıtımında bulunarak 200 kişilik iftar sofrası kurdu. Arakan’da ayrıca
erkek çocuklarının kaldığı yetimhanede 200 çocuk
Türkiye Diyanet Vakfının kurduğu iftar sofrasına misafir oldu.
Vakıf görevlileri Bangladeş’in Cox Bazar şehrinde
erkek öğrenci medresesinde eğitim gören 150 öğrenciye, kız çocuklarının bulunduğu yetimhanede
ise 100 kız çocuğuna iftar yemeği verdi. İftar yemeğine katılan çocuklara çeşitli hediyeler verildi.
Bangladeş’in Teknaf ve Dakka şehirlerine de giden
Türkiye Diyanet Vakfı görevlileri Teknaf şehrinde
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500 aileye gıda dağıtımında bulunarak 200 kişilik iftar yemeği verdi. Başkent Dakka’nın fakir bir mahallesinde gıda paketi dağıtımını gerçekleştiren ekip
okul ziyaretlerinde bulunarak öğrencileri sevindirdi.
Bangladeş’te yardım çalışmalarına kesintisiz devam
eden Türkiye Diyanet Vakfı ekipleri, ihtiyaç sahibi insanların, özellikle yetimlerin uzak diyarlardan
kendilerine açılan iftar sofrasında keyifle yemek
yediklerini, onlara Ramazan bereketini yaşatan hayırseverlerin büyük bir hayra vesile olduğunu ifade
etti.
Türkiye Diyanet Vakfı tarafından gönderilen uzman
ekipler Ramazan faaliyetlerinin yansıra önümüzdeki
yıl Uluslararası İmam Hatip Lisesinde eğitim görecek Bangladeşli öğrencilerin belirlenmesi için öğrenci mülakatları gerçekleştirdi.
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Brezilya ve Hondurasdaki yardım ve faaliyetlerinden
etkilenen 3 kişi İslamiyeti seçti
Bu yıl 47 ülkede Ramazan organizasyonu düzenleyen Türkiye Diyanet Vakfı Ramazan bereketini Latin Amerika’nın Brezilya ve Honduras ülkelerine de
ulaştırdı.
Yardım organizasyonu için Brezilya’da bulunan Türkiye Diyanet Vakfı Hayri ve Sosyal Hizmetler Uzmanı
Carlos Camilo CLAVIJO, Federation of Muslims Associations in Brazil kuruluşu ile birlikte Brezilya’nın
Sao Paulo ve Rio de Janairo şehirlerinde 500 yoksul
aileye gıda kolisi dağıttıklarını ve 2000 kişiyi iftar yemeğinde buluşturarak ülkede bulunan Müslümanları bir araya getirdiklerini söyledi.
CLAVIJO; yardım organizasyonu esnasında yaşadığı
olaylardan çok etkilendiğini belirterek konuşmasını
şöyle sürdürdü; “Ramazanın sevincini paylaştığımız
sırada bir Bayan Müslümanların yaşam tarzı, birbirlerini düşünmeleri, paylaşma ve yardımlaşmalarından etkilendiğini belirterek Müslüman olmaya
karar verdiğini söyledi ve şehadet getirerek Müslüman oldu. Ramazanın sevincine bir de yeni Müslüman olan kardeşimizin sevinci eklenince iki sevinci
birlikte yaşadık” dedi.

Tegucigalpa ve La Paz şehirlerine geçtiklerini, bu
şehirlerde Asociación de Musulmanes de Honduras derneği ile birlikte organizasyon düzenlediklerini belirten CLAVIJO, konuşmasını şöyle sürdürdü;
“Tegucigalpa ve La Paz’da gıda kolileri dağıttık ve iftar programları organize ettik. Amacımız Hondraslı
Müslümanlar ile ramazanın coşkusunu yaşamaktı.
Elhamdülillah bu ülkede gerçekleştirilen organizasyonlardan etkilenen iki kardeşimiz Müslüman oldu.
Bir kez daha gördük ki çekilen zahmetler, gidilen
yollar boşuna değildir. Bize ve Türkiye’mize bu sevinci, bu coşkuyu yaşattığı için Allah’a şükrediyorum” dedi.

Brezilya’dan sonra 3000 Müslümanın yaşadığı
8.725.000 nüfusa sahip olan Honduras’ın başkenti

Türkiye Diyanet Vakfı Haber Bülteni

|

39

ET
İY

RAMAZAN2014
BAŞKANDAN

YA
OP

Türkiye Diyanet
Vakfından Etiyopya’ya
Gıda Yardımı
Türkiye Diyanet Vakfı’nın (TDV), Etiyopyalı
ihtiyaç sahiplerine Ramazan yardımı
dağıtımına başkent Addis Ababa’dan başlandı.

Addis Ababa’da toplam 450 aile, yardımlarını Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve TİKA yetkililerinden imza
karşılığı teslim aldı.
Yardımları aldıktan sonra Türkiye Diyanet Vakfı’na
teşekkür eden Etiyopyalılar, ramazan ayında
Türkiye’nin kardeşliğini gösterdiğini ifade etti.
Yetkililere duygularını anlatan Fatima Zehra Kassari
adlı ihtiyaç sahibi, “Allah, Ramazan ayında bizlere
yardım gönderen Türkiye’ye daha fazla imkan versin. Türkiye’den bize yardım gönderen veya gönderemeyen herkese selamlarımı iletiyorum” dedi.
Vakfın insani yardım dağıtımının Cumartesi günü
Etiyopya’nın fakir bölgelerinden Affar kentinde devam edeceği bildirildi.
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Yardımların dağıtımına katılan Türkiye Diyanet Vakfı
görevlisi Yüksel Sezgin, “Bildiğiniz gibi Türkiye Diyanet Vakfı, İslam coğrafyasının 47 ayrı ülkesinde
yardım organizasyonu düzenliyor. Bugün burada
yaptığımız yardımlar da bunun bir parçası. Etiyopya,
hoşgörüsü ile bilinen Kral Necaşi’nin ülkesi. Bugün,
Necaşi’nin torunlarına vefa borcumuzu bir nebze
olsun ödemek için buradayız” dedi.
Başkent Addis Ababa ve Affar Bölgesi’ne toplamda 21 ton gıda yardımı yapılacağını belirten Sezgin,
Türkiye Diyanet Vakfı’nın bu yardımları İslam dünyasındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın mutluluğunu yaşadığını bildirdi.
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Türkiye Diyanet Vakfı
Etiyopya’nın Afar
Bölgesinde
Türkiye Diyanet Vakfı Etiyopya’nın Afar
Bölgesinde Ramazan yardımında bulundu.

500 aileye toplamda 10 ton gıda kolisi dağıtan Türkiye Diyanet Vakfı, Afar bölgesinde sevinç yaşattı.
Sabah saat 06:00’da başlayan dağıtım çalışması
gün boyu devam etti. Bir ailenin bir aylık ihtiyacını karşılayacak şekilde hazırlanan gıda kolileri vakıf
yetkilileri tarafından ailelere teslim edildi. Sıcaklığın
45 derece olduğu bölgede, oruçlu insanların küçük
çocuklarıyla saatlerce gıda kolisi almak için beklemeleri dikkat çekiciydi.

hayvancılık yaptıklarını ve hayatta kalma mücadelesi verdiklerini söylediler. Ramazan ayı içerisinde
Türkiye’nin kendilerini unutmayarak bölgeye yardım göndermesinin çok anlamlı bir kardeşlik göstergesi olduğunu vurgulayarak, yardımda bulunan
herkese gönülden dua ettiler.

Küçük kulübelerde yaşayan ve hiçbir geliri olmayan
Afarlı Müslümanlar Türkiye’nin Ramazan yardımı
göndermesinden çok etkilendiklerini belirterek dua
ettiler. Kendilerinin unutulduğunu ve hiç kimsenin
yardım etmediğini belirten Afarlı Müslümanlar bölge şartlarından dolayı ekim olmadığını, küçük çaplı
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Türkiye Diyanet Vakfı
Iraklı Türkmenlere
Bayram Sevinci Yaşattı
Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyanet Vakfı,
Irak’ın Kerkük kentinde iç çatışma mağduru
500 sığınmacı aileye bayramın ilk günü
gıda ve giysi yardımı yaptı. Bin çocuğa da
bayramlık elbise hediye etti.
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Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyanet Vakfı, Irak’ın
Kerkük kentinde, iç çatışma mağduru 500 sığınmacı
aileye bayramın ilk günü gıda ve giysi yardımı yaptı.
Yardımlar, Ramadi, Felluce, Selahaddin, Tazehurmatu ve Beşir köyünden Kerkük’e gelen ailelere dağıtıldı. Kerkük’ün Musalla ve Birhaziran semtlerinde,
500 aileye yapılan bakliyat ve temizlik malzemesinin yanı sıra bayramlık elbiselerle bin çocuğun yüzü
güldürüldü.
Diyanet Vakfı Hayır ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
Uzmanı Selçuk Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 500 aileye, bir hafta yetecek kadar gıda ve
temizlik malzemesi yardımı yaptıklarını söyledi.

ğinde düzenlenen yardım kampanyasında 600 Suriyeli Türkmen aileye 25’er kiloluk 15 ton gıda yardımı dağıtıldı. 40 bin lira değerindeki kumanyalar bir
TIR’la Suriye’ye gönderildi.

İnsanlık Dramı Yaşanıyor

Irak’a geldiklerinde, evlerinden olan insanların sığındıkları bölgelerde çok kötü şartlarda kaldıklarına
tanıklık ettiklerini aktaran Öztürk, “Diyanet Vakfı
olarak bundan sonra da Iraklı kardeşlerimizin yaralarını saracağız” dedi.
Bir süredir çatışmaların ve otorite boşluğunun yaşandığı Irak’ta, IŞİD öncülüğündeki silahlı gruplar,
Musul ve Tikrit gibi bazı kentlerde kontrolü ele geçirmiş, çatışmalar yüzünden yaklaşık 1 milyon sivil,
bölgeden göç etmek zorunda kalmıştı.

Türkiye Diyanet Vakfından Türkmenlere 40
Bin Liralık Yardım

Suriye’de insanlık adına utanç verici olayların yaşandığını belirten Abdülkadir Keşvelioğlu, “Suriye’de
binlerce çocuk, yaşlı, genç iç savaşta hayatını kaybetti. 2 buçuk milyon insan ülkelerinden göç etmek
zorunda kaldı. Suriye’de tam anlamıyla bir insanlık
dramı yaşanıyor. Biz de elimizden geldiğince devletimizin önderliğinde yardım kuruluşlarıyla Suriye’ye
yardım elimizi uzatmaya çalışıyoruz” dedi.

40 Bin Liralık Gıda Paketi
Suriye’ye gönderilecek TIR’ın içerisindeki kumanyalarla ilgili bilgi veren Keşvelioğlu, “Suriye’de yaşayan
600 Türkmen aileye bu yardım paketlerimiz ulaşacak. İzmit ilçe müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı
olarak 600 ailemiz için yaklaşık 25 kiloluk kumanyalar hazırladık. Kumanyalarımızın toplam değeri 40
bin lirayı buluyor.” açıklamasında bulundu.

Türkiye Diyanet Vakfı İzmit Şubesi 600 Suriyeli Türkmen aileye göndermek üzere 40 bin lira tutarında
kumanya hazırladı. Vakfın İzmit şubesi tarafından
toplanan yardımlar Ramazan Bayramı’nın birinci
günü ihtiyaç sahiplerine ulaşacak.
Türkiye Diyanet Vakfı İzmit Şubesi Ramazan
Bayramı’na yaklaştığımız bu günlerde Suriye’de
yaşanan iç savaştan etkilenen Türkmen ailelerini
unutmadı.
Türkiye Diyanet Vakfı İzmit Şube Başkanı ve İzmit
İlçe Müftüsü Abdülkadir Keşvelioğlu’nun önderli-
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RAMAZAN2014
BAŞKANDAN

Türkiye Diyanet Vakfı
Fildişi Sahilleri’nde

Türkiye Diyanet Vakfı
Filipinler’de

Türkiye Diyanet Vakfı hayırsever vatandaşlarımızın zekat ve fitrelerini Fildişi Sahillerinin yoksul bölgelerinde
yaşam mücadelesi veren kardeşlerimize ulaştırdı.

Türkiye Diyanet Vakfı, Hiç Kimse Kimsesiz Kalmasın...
Bu Ramazan ve Her Zaman anlayışı ile Filipinler’de
meydana gelen doğal afet neticesinde sıkıntı içeresinde hayata tutunmaya çalışan Müslümanlarla iftar sofrasında buluştu.

Ramazan çalışmalarını “Hiç Kimse Kimsesiz Kalmasın
Bu Ramazan ve Her Zaman” anlayışıyla 49 ülkede yürüten Diyanet Vakfı ekipleri Batı Afrika’nın okyanus kıyılarında yer alan Fildişi Sahillerindeki kardeşlerimizi de
unutmadı.
Hayırseverlerin emanetlerini ulaştırmak üzere yola çıkan Türkiye Diyanet Vakfı ekipleri Fildişi Sahillerinin
Abobo Biabou, Adjoufou, Assouinde, Avocatier, Maca,
Tiassale şehirlerinde bulunan yoksul bölgelerde 500 aileye gıda paketi dağıttı. Türkiye Diyanet Vakfı ekipleri
Ramazanın coşkusunu ülkede bulunan Müslümanlarla
paylaşmak üzere kurduğu sofralarda yaklaşık 350 kişiye
iftar yemeği verdi.
Türkiye Diyanet Vakfı ekipleri ayrıca Abidjan Kapalı
Cezaevini de ziyaret ederek mahkumlara 50 adet gıda
paketi dağıttı. Ramazan gıda paketi dağıtımı ve iftar
programları ülkenin ulusal ve yerel basını tarafından da
takip edildi.
Ramazanın bereket elinin ülkelerine ulaşmasından
duydukları memnuniyeti dile getiren Fildişili kardeşlerimiz, kendilerini unutmayan hayırseverlere minnettarlıklarını ifade ederek selam ve dualarını iletti.
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Ramazanın hemen başında ekiplerini Filipinler’e gönderen Türkiye Diyanet Vakfı, özellikle Müslümanların
yoğun olarak yaşadığı Cebu, Ormoc ve Baybay’ şehirlerinde gıda kolileri dağıtarak iftar sofraları kurdu, bugüne kadar bölgede 1850 gıda kolisi dağıtarak, 1000
kişilik iftar yemeği verdi.
Filipinler’i vuran tayfunun üzerinden aylar geçmesine
rağmen felaketin bölgedeki derin izleri uzun süre silineceğe benzemiyor. Bölge sakinleri, felaketin ardından
hayata kaldığı yerden devam etmek için büyük çaba
sarfediyor. Türkiye Diyanet Vakfı’nın Ramazan ayında
Filipinli kardeşleriyle birlikte olması, onlarla iftar sofralarında buluşması ve Ramazanın bereketini paylaşması
bu sıkıntılarla yaşama tutunma çabasında olan Filipinlileri sevindirdi.
Ayrıca Türkiye Diyanet Vakfı, Ormoç şehrinde tayfundan zarar gören ve kullanılamaz hale gelen iki caminin
de onarımını üstlenmişti, cami inşaatları hızla devam
ediyor.
Türkiye Diyanet Vakfı Tayfunun hemen ardından “Şimdi
Filipinlere Yardım Zamanı” kampanyası başlatarak bölge halkının yaralarını sarmaya çalışmıştı.
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Türkiye Diyanet Vakfı
Morolu Müslümanlara
3 Bin Gıda Kolisi Dağıttı
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Filipinler’in
Mindanao Adası’nda yaşayan ihtiyaç sahibi
Morolu Müslümanlara gıda yardımında
bulundu.

TDV görevlileri, Mindanao’da altı farklı bölgede yardım ve iftar programları düzenledi.

gün iftar verdi ayrıca ülke genelinde 6 bin iftar organizasyonu yaptı.

Kotabato kentinde yardıma muhtaç ailelere, her
biri 5 kilogram olan 3 bin gıda kolisi dağıtıldı.

TDV görevlisi Murat Uyar, yaptığı açıklamada, “Biz
bütün Müslümanların birbiri üzerinde hakkı olduğunu düşünüyor, dünyanın neresinde olursa olsun
bu kardeşlik hukuku çerçevesinde üzerimize düşenleri yerine getiriyoruz ve buradan hareketle Türkiye’deki hayırseverlerin hayırlarını kardeşlerine iletiyoruz” dedi.

Filipinler’in güneybatı bölgesinde bulunan, çoğunlukla Müslümanların yaşadığı şehrin en yoksul bölgelerinde, birçok evde su ve elektrik gibi hizmetlerin dahi bulunmadığı sokaklarda dağıtılan yardımlarla TDV’nin ülke genelindeki ramazan yardımı
programını tamamladığı kaydedildi.
Türkiye’den gelen yardımdan duydukları memnuniyeti dile getiren Morolular, Diyanet Vakfı’na teşekkür etti.
Vakıf, Ramazan boyunca Filipinler Devlet Üniversitesi İslami Araştırmalar bölümü öğrencilerine her

TDV’nin bölgedeki çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Ulusal Müslüman Koalisyonu
Başkanı Yasmin Busran, vakfa teşekkürlerini iletti.
Filipinler nüfusunun yaklaşık yüzde 10’unu oluşturan Müslümanların çoğu Mindanao Adası’nda yaşıyor.
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Türkiye Diyanet
Vakfından Macaristan’a
Gıda Yardımı
Türkiye Diyanet Vakfı, Macaristan’ın başkenti
Budapeşte’de yaşayan Müslümanlara
Ramazan yardımı dağıttı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Macaristan Din Hizmetleri
Koordinatörü Hüseyin Ersoy’un gözetiminde gerçekleşen yardımdan, çok sayıda Türk, Macar ve diğer milletlerden ihtiyaç sahipleri yararlandı.

Türk-Macar İşadamları Derneği, Macaristan İslam
ve Kültür Derneği, Macaristan İslam Cemiyeti yetkilileri ve diğer Türk dernek ve cemiyet temsilcileri
katıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Macaristan Din Hizmetleri Koordinatörü Hüseyin Ersoy, yaptığı açıklamada,
Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türk Diyanet Vakfı’nın
yurt dışında yaşayan ihtiyaç sahibi Türklere ve diğer Müslümanlara Ramazan yardımı yaptığını ve bu
kapsamda bu yıl ilk defa Budapeşte’de de yardımların yapıldığını söyledi.

Yaklaşık 400 kişinin bir araya geldiği iftar programında konuşan Diyanet Budapeşte Din Hizmetleri
Koordinatörü Hüseyin Ersoy, Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfımız mübarek Ramazan ayında yurt
dışındaki vatandaşlarımızı, soydaş ve dindaşlarımızı
bir araya getirmek için iftar, yardım ve destek için
gıda paketi dağıtımı gibi programlar planlamış ve
temsilciliklere proje önerisi sunmuştur. Bizim de
Macaristan Din hizmetleri Koordinatörlüğü olarak
sunduğumuz 400 kişilik iftar ve 300 kişilik Ramazan
gıda paketi projemiz kapsamında bu iftar programı
gerçekleşmiştir. Başkanlığımıza ve Diyanet Vakfımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Yardım dağıtımı, Macaristan Yaşayan Anadolu Derneği ve Macaristan İslam Cemiyeti mescidinde gerçekleşti.
Akşam saatlerinde Budapeşte’de yaşayan Türkler
ve diğer milletlerden Müslümanlar, Türkiye Diyanet
Vakfı (TDV) tarafından verilen iftarda bir araya geldi.
Türkiye Diyanet Vakfı tarafından düzenlenen ve Budapeşte Din Hizmetleri Koordinatörlüğünün organize ettiği iftar programına Türkiye’nin Budapeşte
Büyükelçisi Şakir Fakılı, Büyükelçilik ve Konsolosluk
mensupları, Türk-Macar Sanayi ve Ticaret Odası,
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Türkiye’nin Budapeşte Büyükelçisi Şakir Fakılı ise
konuşmasında, Ramazan ayının huzur ve barış ayı
olduğunu belirterek, Ramazan Bayramının da huzur
ve barış ortamında kutlanmasını temenni etti. Ayrıca Fakılı, Budapeşte’de yapılması planlanan cami
için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Türkiye Diyanet Vakfından
Nijerlilere Yardım
Türkiye Diyanet Vakfı’nın ramazan yardımları Nijer’e
ulaştı. Vakıf yetkilileri ülkenin Tondikoireye, Soudoure, Gorou Banda, Bangoula, Tondibiya ve Niamey
bölgelerinde yaşayan 400 ihtiyaç sahibi aileye temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan gıda yardımında bulundu.
Dünyanın en fakir ülkelerinden biri olan Batı Afrika ülkesi Nijer’de açlık sınırının altında yaşayan
insanlar, Türkiye’den gelen yardımlardan duyduğu
memnuniyeti ifade ederek Türkiye Diyanet Vakfı’na
teşekkür etti.
Ülke nüfusu 16 milyon olan Nijer’de nüfusun
%95’ini Müslümanlar oluşturmaktadır.
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Türkiye Diyanet Vakfı
Yardımları Uganda’da
Bu yıl Ramazan bereketini dünyanın dört bir köşesine ulaştıran Türkiye Diyanet Vakfı Ugandalı Müslümanların da sofralarına katkı sağladı.
Gönderdiği ekiplerle, Uganda’nın Başkenti Kampala başta olmak üzere Jinja, Kamuli, Kaliro, Luwero
ve Kawempe şehirlerinde yaşayan Müslümanlara
Ulaşan Türkiye Diyanet Vakfı 1250 aileye gıda kolisi
dağıttı.
Uganda da yetimleri de unutmayan Diyanet Vakfı
yetim ve öksüz öğrencilerin çoğunlukta olduğu Kawanda Kofs İslamik adlı okulda iftar yemekleri verdi.
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Sudan’da İftar Sofraları
Kurduk
Türkiye Diyanet Vakfı Sudan’da yardım kolileri dağıtıp, iftar sofraları kurdu.
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Türkiye Diyanet Vakfı
Tanzanyalı Müslümanları
Sevindirdi

Türkiye Diyanet Vakfı Sudan’ın doğusunda yer alan
ve Başkent Khartoum’a 625 km uzaklıktaki en yoksul eyaletlerinden biri olan Kassala’da yoksul Müslümanlara yardım kolileri dağıttı.

Orta Afrika’nın yoksul ülkelerinden Tanzaya’da Müs-

Daha çok Eritreli Mültecilerin yaşadığı Wadsharfy
mahallesinde bulunan yetimhane de çileli bir yaşam sürdüren Müslümanlara 300 adet gıda kolisi
dağıtan Türkiye Diyanet Vakfı, buradaki mültecilerin
dualarını aldı.

nın dört bir yanına gönderen Diyanet Vakfı gıda yar-

Wadsharfy, Mukram ve Amiriye mahallelerinin cami
avlularında iftar sofraları da kuran Türkiye Diyanet
Vakfı buralarda 2.000 kişiye verdiği iftar yemeği ile
Ramazan bereketinin uzak diyarlara ulaşmasını sağladı.

müşterek Ramazan faaliyetleri gerçekleştiren Diya-

Gıda paketi alan aileler ve iftar sofralarına katılan
Sudanlılar Türkiye’ye teşekkür ederek, unutulmadıkları ve kendilerine yardım gönderdikleri için Türk
halkına dua ettiler.
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lümanların yüzleri Diyanet Vakfı ile güldü.
Ramazanın ilk gününden itibaren ekiplerini dünyadımında bulunmak ve iftar sofraları kurmak üzere
Tanzanya’ya da ekip gönderdi.
Tanzanya’da faaliyet gösteren Rehema Vakfı ile
net Vakfı bugüne kadar Tanzanya’da 15 bin Dolarlık
gıda yardımında bulundu.
Hayatları açlık, susuzluk ve sıkıntı içinde geçen Tanzanyalı Müslümanlar özellikle Ramazan ayında unutulmayarak kendilerine yardımda bulunulmasının
çok anlamlı olduğunu belirterek Türkiye’deki kardeşlerine dua ve selam gönderdiler.
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Ramazan Yardımları
Zimbabwelilere Ulaştı

Türkiye Diyanet Vakfı Çad’da
Yardım Kolileri Dağıttı

Güney Afrika’nın yoksullukla mücadele eden ülkesi
Zimbabwe’ye yardım götüren Türkiye Diyanet Vakfı
yetkilileri şehir merkezine yaklaşık 250 km uzakta,
zor şartlar altında yaşayan 850 aileye temel ihtiyaç
malzemelerinden oluşan ve bir ailenin yaklaşık 1
aylık ihtiyacını karşılayacak gıda paketi dağıttı.

Türkiye Diyanet Vakfı Çad’ın Başkenti Encemine’de
toplam 1000 adet yardım kolisi dağıtımı yaptı.

Vakıf yetkilileri, yardımları ulaştırmak için gittiği bölgelerde yardım almaya gelemeyecek durumda olan
ailelerin evlerine kadar gıda paketlerini ulaştırdı.
Türkiye Diyanet Vakfı yetkilileri ülkenin farklı bölgelerinde kurduğu iftar sofralarında 400 kişiye iftar
yemeği ikram ederek, Ramazan’ın sevincini Zimbabwelilerle birlikte yaşadı.
Yardımların dağıtımında görev alan Türkiye Diyanet Vakfı yetkilisi Taner Yıldız, “Zimbabwe dünyada
enflasyon, işsizlik ve bulaşıcı hastalıkların en yüksek
olduğu bir ülkedir. Ramazan ayında kardeşlerimizin
yaşadığı yoksulluğu bir nebze olsun gidermek, onları sevindirmek ve İslam kardeşliğinin bize yüklediği
sorumluluğu yerine getirmek için buralara kadar
geldik. Bu insanların gözlerinde gördüğümüz mutluluk bizi ziyadesi ile mutlu etmiştir, vakfımız aracılığı ile zekat, fitre ve bağışlarını buralara kadar ulaştıran hayırseverle teşekkür ediyorum” dedi.

Orta Afrika Cumhuriyetinde yaşanan mezalim sonucunda sırf Müslüman oldukları için evlerini terk
etmek zorunda kalan ve Encemine’ deki mülteci
kampına sığınan Müslüman kardeşlerimize yardım
kolilerini ulaştıran Türkiye Diyanet Vakfı, Müslüman
kardeşlerimize büyük bir moral ve destek verdi.
5 ila 7 bin kişinin kaldığı kampta yapılan gıda kolisi
dağıtımına T.C. Çad Büyükelçisi Prof. Dr. Ahmet Kavas da iştirak etti.
Diyanet Vakfı Orta Afrikalı mültecilerin yanısıra Encemine’deki İslam Konseyinin belirlediği yardıma
muhtaç ailelere de 330 gıda paketi dağıtıldı. Bu dağıtım sırasında yapılan programda Çad Yüksek İslam
Konseyi Başkanı Hüseyin Hassa ABAKOR; Türkiye’nin
her zaman Müslüman kardeşlerinin yanında olduğu, sadece Çad’da değil pek çok Müslüman ülkede
yardımlarda bulunduğunu, bu yüzden Türkiye ye ve
Türk halkına müteşekkir olduklarını belirtti.
Türkiye Diyanet Vakfı Encemine’nin civar köylerine
de yardım götürerek, Ramazan bereketini ülkenin
her bölgesine ulaştırdı.
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KAGEM
TDV KAGEM GENÇLİK FORUMU DÜZENLEDİ
Vakfımız Kadın Aile ve Gençlik
Merkezi tarafından Gençlik Forumu düzenlendi.
Gençlerin, din ve değerler, eğitim, siyaset, medya, istihdam,
sivil toplum gibi alanlarda var
oluş şekilleri, sorunları ve rollerinin ele alındığı forumda,
Türkiye’de gençlerin yakın geçmişteki deneyimleri, günümüzdeki var oluş şekilleri ile gelecek
Türkiye ve dünya tasavvurundaki sorumlulukları, sosyal, siyasal
ve ekonomik zeminlerde masaya yatırıldı.
Diyanet İşleri Başkanı ve Vakfımız Mütevelli Heyeti Başkanı
Prof. Dr. Mehmet Görmez ile
Vakfımız Mütevelli Heyeti II.
Başkanı Mazhar Bilgin’in de iştirak ettiği panele çok sayıda genç
katıldı.
Forumda bir konuşma yapan Diyanet İşleri Başkanı ve Vakfımız
Mütevelli Heyeti Başkanı Prof.
Dr. Mehmet Görmez, günümüzde gençliğin, tek taraflı sadece
bir yerden tavsiyeleri dinleyen
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bir gençlikten çok doğrudan
konuşmayı, bir diyalog haline
geçerek kendisini ifade etmeyi
seçen bir gençlik haline geldiğini
ifade etti.
Gençlerin bir nesil öncesinin
dünyasını kendileri için dar gördüğünü, bunu dikkate alarak
yeni bir dil ve üslup üzerinde
çalışmanın önemine değinen
Başkan Görmez, panelin başlıkları olan ‘Aidiyet, Dönüşüm ve
Gelecek kavramları ile ilgili de
şunları söyledi;

kiyor. Bir Müslüman topluma aidiyetten, bireyden oluşan yahut
bireysel bir mümine doğru bir
evrilme yaşıyoruz. Sosyologların
tespiti de bu yönde. Müslüman
bir toplumda kendisini özgür bir
birey olarak tarif eden bir mümine doğru evrilme yaşıyoruz.
Bu evrilmenin bize nelere mal
olacağı, ne tür sıkıntılara yol
açacağı yahut ne tür umutlar
doğuracağı üzerinde düşünmemiz gerektiğini ifade etmek istiyorum.

“İslam, kendisini bir yol olarak
tarif eder ve yolun hareket eksenine çok önem verir…”

“Gençler, hem özgür bir birey
hem de üst değerlere bağlı gönüllü bir aidiyet duygusu taşımalılar…”

Bazen aidiyetler insanı yoldan
çıkarabilir. Onun için İslam, kendisini bir yol olarak tarif eder
ve yolun hareket eksenine çok
önem verir. Yolun sınırlarını
tespit etmede, yolun hareket
eksenine önem verir. Bugün
hem İslam dünyasında hem de
Türkiye’de farklı bir gençlikle
karşı karşıyayız. Aslında Arap
Baharının yaşandığı ülkelerde
gençlik hareketlerine dikkat kesilmek gerekiyor, Türkiye’de de
gençlerin davranışlarına, gençlik hareketine dikkat kesilmek
gerekiyor. Bunları dikkatle incelediğimizde aslında aidiyet bakımından çok ciddi bir evrilme
geçirdiğimizi fark etmemiz gere-

Şimdilerde sanki İslam dünyasında hem aidiyetten hoşlanmayan hem de birey olmaya
düşkün, özgürlüğüne düşkün bir
gençlik türüyle karşı karşıyayız.
Bu durumu çok iyi anlamak ve
bu aidiyeti en azından burada
kendi medeniyetine, kendi değerlerine aidiyetle birlikte bu
bireysel özgürlüğü yaşamasına
yardımcı olmanın ben daha doğru olacağını düşünüyorum. İfade etmek istediğim husus, hem
birey olacak hem de üst değerlere bir aidiyeti olacak ve o aidiyet de gönüllü bir aidiyet olacak.
Bugünkü gençlik, bir nesil öncesinin dünyasını kendisi için dar

görüyor ve kabul edilemez buluyor, bunu dikkate alarak yeni bir
dil ve üslup üzerinde çalışmak
durumundayız. Bugünkü gençlik, birey oluşuna çok büyük
bir değer atfediyor, bunun onu
bireyselleştireceği, onu kendisinden uzaklaştıracağı tehlikesi
ayrı bir mesele, ama bunu veri
bir durum olarak kabul ederek,
üzerinde çalışmamız gerekiyor.
Özel yaşamına müdahale istemiyor, saçına, sakalına, küpesine, dövmesine kimse karışsın
istemiyor ve aslında bunlarla da
uğraşmak gerekmiyor.
“Dinin mübah alanlarına, fazla
müdahale etmemek gerekir…”
Dinin mübah alanlarına, fazla
müdahale etmenin doğru olma-

dığını düşünüyorum. İnsanların
kendi özgür iradesine bırakılan
haram ve helal kısımları çerçevesinde verilemeyen hususları,
dinin sınırları içerisine koyarak
cevap vermenin doğru olmadığını düşünüyorum, bunun
dini yaşanmaz kıldığını düşünüyorum. Herhangi bir gencin
kılığına, kıyafetine, küpesine,
dövmesine müdahale değil,
doğrudan onun düşüncesiyle
karşılaşmak lazım, kalbiyle onun
zihin dünyasıyla iletişim kurarak
sohbet ve muhabbet etmek gerektiğini düşünüyorum. Bugünkü gençlik özgürlüğüne o kadar
düşkün ki rol model istemiyor
fakat özgürlük asla rol modele
sahip olma ile tezat teşkil et-

mez. Belki bizim kapatan model
değil, açan model olmamız gerekiyor yani zihnini, kalbini belli
bir yere kapatıp ona bir hayat
tarzı çizen bir model olmaktan
çıkıp önünü açan, kendisini keşfetmesini sağlayan bir model olmamız gerekiyor.
Forum; ‘Gençlik, Din ve Değerler’, ‘Gençlik ve Eğitim’, ‘Gençlik
ve İstihdam’, ‘Gençlik ve Siyaset’, ‘Gençlik ve Medya’, ‘Gençlik ve Sivil Toplum’
konuların altı oturum
halinde ele alındı.

KAGEM

TDV KAGEM ANKARALILARI
NURİ PAKDİL İLE
BULUŞTURDU
Lise yıllarındayken çıkardığı
“Hamle” dergisiyle adından söz
ettiren ve “sükut suretinde”,
“Ahid Kulesi” gibi şiir kitaplarının yanında “Bir Yazarın Notları”
“Edebiyat Kulesi” “Kalem Kalesi” gibi denemeleri ile tanınan
Nuri Pakdil yine duayen isimler
tarafından anlatıldı.
Vakfımız konferans salonunda
Nuri Pakdil’in de onur konuğu
olarak yer aldığı ‘Birazdan gün
doğacak’ adlı programa Diyanet İşleri Başkanı ve Vakfımız
Mütevelli Heyeti Başkanı Prof.
Dr. Mehmet Görmez de katıldı.
Nuri Pakdil’i en yakından tanı-

yanlardan biri olan ve “Gül Yetiştiren Adam” kitabıyla özdeşleşen Rasim Özdenören’in “Nuri
Pakdil’in Devrimciliği”,
Arif
Ay’ın “Nuri Pakdil’in Söz Sükût
ve Eylemi” İbrahim Demirci’nin
ise “Nuri Pakdil’in Dili” konularını anlattığı paneli Necip Evlice
yönetti.

Nuri Pakdil sadece
nostaljik bir değer değildir
Panel, Ehlibeyt Camii imamı
Raşit Şenol’un Kur’an tilavetiyle başladı. Açılışta konuşan
KAGEM Müdürü Hicret Toprak,
Nuri Pakdil’in sadece nostaljik
bir değer olmadığını, hayatı ve
dünyayı anlamlandırmaya ça-

lışırken başvurdukları önemli
bir entelektüel ve eylem adamı
olarak simgesel değer taşıdığını
söyledi.
Bir panel vesilesiyle de olsa kendisini tanıma ve anlama konusunda bir adım atmış olmaktan
duydukları mutluluğu dile getiren Toprak: “Gerek üstat Nuri
Pakdil gerekse onun etrafında
şekillenen o muhkem halkanın
tek tek her bir taşıyıcısını bugün
salt birer tüketim objesi olarak
ele alan güncel tasavvur onun
söyleminden haberdar olan
bizleri yaralamaktadır.” diyerek
onun büyük bir titizlik ve tutarlılık içinde meydana getirdiği söz,
sükût ve eylem dünyasını daha
geniş kitlelere tanıtmayı sorumluluk addettiklerinin altını çizdi.

Namaz hayatın en büyük
eylemidir
Panel öncesi bir konuşma yapan
Diyanet İşleri Başkanı ve Vakfımız Mütevelli Heyeti Başkanı
Prof. Dr. Mehmet Görmez ise
Nuri Pakdil ile fikir anlamında tanışıklığının lise yıllarına dayandığını belirterek, kendi ifadesiyle
Nuri Pakdil’in ‘zihnine düştüğü
zamanı’ şu sözlerle anlattı;
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TDV KAGEM, kendine has duruşu ve
söylemleriyle uzun yıllar kültür, düşünce
ve edebiyat dünyasında ilgiyle takip edilen
duayen isim Nuri Pakdil ile hayranlarını
buluşturarak yeni bir ilki daha gerçekleştirdi.

“İmam hatip lisesi yıllarımda hutbe yazma yarışmasına katıldım.
Namazla ilgili bir hutbe yazdırdılar bana, şöyle bir cümle yazmıştım, ‘Namaz hayatın en büyük
eylemidir.’ Jüri üyeleri yazıyı çok
beğendikleri halde o cümleye takılmışlar. Meslek hocamız, ‘Hutbe çok güzel ama eylem, devrim
kelimeleri ahengi bozuyor’ dedi.
Edebiyat hocamız da dedi ki, ‘Hayır, Nuri Pakdil de namaza eylem
der’. O gün düştü benim aklıma
Nuri Pakdil. Ben namaza eylem
demeye devam ediyorum. Daha
sonra edebiyat hocama giderek
Nuri Pakdil’in kitabını istedim.
Nuri Pakdil o zaman zihnime
düştü. Ancak Pakdil daha önceleri sükut orucunda olduğu için bu
anıyı şimdi paylaşıyorum.”
Salonun çoğunluğunu gençlerin
doldurmasından duyduğu mutluluğu dile getiren Diyanet İşleri
Başkanı Görmez, Nuri Pakdil’in,
fikirlerini paylaştığı yazılarından
bazı kısımları salonu dolduran
Nuri Pakdil sevenleriyle paylaştı.

ifadesiyle “Nuri Ağabeysi” ile yaşadıkları anıları onun anlayışları
ve düşünceleri bağlamında dile
getirdi.
Yine Nuri Pakdil’in yol arkadaşlarından biri olan edebiyatçı Arif
Ay ise Nuri Pakdil’i bir cümleyle
ifade etmek gerekirse “vicdanı
daima kanayan bir adam” olarak tarif edebileceğini söyleyerek vicdanının neden kanadığını
anlattı. Nuri Pakdil’in dili üzerine
konuşan İbrahim Demirci’nin sunumunun ardından panel sona
erdi.

Mescid-i Aksa’nın adını
duyunca heyecandan
titriyoruz
Büyük bir coşku ve alkışlar arasında sahneye teşrif eden Nuri

Pakdil bu programda bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirerek şunları
söyledi: “Kitap alma ve kitap
okuma alışkanlığı kazanmalıyız.
Evlerimize bir kitaplık kurmalıyız. Çok donanımlı Müslümanlar olmalıyız. Hepimizin yolu
Hz. Muhammedin yoludur. Biz
Kudüs’ü çok severiz. Hala seviyoruz. Sevmeye de devam
edeceğiz. Çünkü Hz. Peygamberimizin miraca yükselişi
Kudüs’ten başlar. O yüzden biz
Mescid-i Aksa’nın adını duyunca heyecandan titriyoruz.”
Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli
Heyeti Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez’in Nuri Pakdil ve
Panelistlere hediye takdiminin
ardından program sona erdi.

Konsept ismi olarak belirlenen
ve Erdem Bayazıt’ın Nuri Pakdil’e
ithafen yazdığı şiir olan “Birazdan Gün Doğacak” Panelinde
söz alan Rasim Özdenören kendi

Türkiye Diyanet Vakfı Haber Bülteni
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KORUYUCU AİLE
OLMAK İSTEYENLERE
MANEVİ DESTEK
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (KAGEM) öncülüğünde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile ortaklaşa
yürütülen proje kapsamında,
koruyucu aile olmak isteyen vatandaşların uygulamaya ait bilgi
eksiklikleriyle dini çekinceleri giderilmeye çalışılıyor.
TDV Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı Mazhar Bilgin, yaptığı açıklamada, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının yürüttüğü Gönül Elçiliği uygulamasıyla devlet
koruması altındaki çocuklara,
sağlıklı gelişimleri için kendilerini koruyacak, sevecek, destekleyecek, güven sağlayacak, sosyal
ve maddi gereksinimlerini karşı-

layacak sıcak bir aile ortamı sunulduğunu söyledi.

Koruyucu ailelik ile evlat
edinme karıştırılıyor

Devlet korumasında bulunan
çocuk sayısının şu anda yaklaşık 12 bin 600 olduğunu belirten Bilgin, bu çocuklardan 3 bin
728’inin, 3 bin 80 koruyucu aile
yanında büyüdüğünü kaydetti.

Türkiye Diyanet Vakfı KAGEM
ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı arasında koruyucu ailelik
uygulamasını yaygınlaştırmak
amacıyla 2013’te protokol imzalandığını anımsatan Bilgin, şöyle
konuştu:

Gönül Elçiliği uygulamasının,
çocukların aile ortamında büyümelerini sağlayarak, sevgi, saygı
ve dayanışma gibi değerleri kazanmalarına yardımcı olduğunu
dile getiren Bilgin, “Uygulama,
çocukların karşılaştıkları sorunları çözebilme yetisi ve öz güvenini kazanmış bireyler olarak
hayata hazırlanmalarına da katkı sağlıyor” dedi.
Bilgin, aile ortamında büyüyen,
yeterli sevgi alabilen, gereksinimleri düzenli
karşılanan
çocukların sağlıklı
bireyler olabildiklerinin araştırmalarla da ortaya konduğunu
vurguladı.
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“Koruyucu ailelik dinimizin yetimlerin himaye edilmesine yönelik teşvik ettiği bir uygulama.
Maalesef dinimizce yasaklanmış
olan evlat edinme ile koruyucu
ailelik karıştırılıyor. Dinimizde
çocuğun biyolojik anne ve babasının yerine kendisini evlat edinen ailenin adı ile anılarak nesep
dediğimiz soy bağının karışması
riski taşıyan evlatlık müessesesi
kaldırılmıştır. Ayrıca evlat edinmek, miras hukuku açısından da
sakıncalar doğurmaktadır. Oysa
koruyucu ailelikte evlat edinme
yoktur, bunun yerine himaye
etme vardır. Bu uygulamada çocuk kendisini himaye edenlerin
anne ve babası olmadığını, Allah
rızası için kendisine bakıldığını
bilmektedir.”
Bilgin, Kur’an-ı Kerim’de yetimlerin korunup kollanması

ve haklarının korunması gereği
üzerinde ısrarla durulduğuna
dikkati çekerek, “Yetimlerin himaye edilmesini teşvik etmektedir. Peygamber Efendimiz ve
ashabı tarafından fiiliyata geçirilen yetim hamiliği, tarihi süreç içerisinde İslam toplumları
tarafından da uygulanmıştır. Bu
uygulama bugün Koruyucu Ailelik ve Gönül Elçiliği olarak tekrar hayat bulmuştur” ifadelerini
kullandı.

Hedef kitle koruyucu
aileler
Projeyle Gönül Elçisi adaylarının dini bakımdan takip ve dikkat etmesi gereken meseleler
konusunda bilinç oluşturmaya
çalıştıklarını vurgulayan Bilgin,
ailelere gerekli manevi desteğin
din görevlilerince sağlanacağını
bildirdi.
Devlet korumasındaki çocukların sıcak aile ortamında, güvenli
ve başarılı bireyler olarak toplumla iç içe büyümelerinin bu
projeyle desteklendiğini dile getiren Bilgin, şu değerlendirmede
bulundu:
“Koruyucu aile adayları, meselenin dini boyutu hakkında
yeterince bilgi sahibi olmadıklarından, dinimizin işaret ettiği

esaslara riayet etme konusunda
gerekli hassasiyeti gösteremiyorlar. Proje sayesinde koruyucu ailelerimizi dini hassasiyet
konularında bilgilendiriyoruz.”

İllerde paneller
düzenliyoruz
Koruyucu aile uygulamasının
dini boyutu hakkında toplumu
bilgilendirmek ve koruyucu ailelere rehberlik etmek amacıyla
“KAGEM Koruyucu Aile Panelleri” düzenlendiğini belirten Bilgin, ilki 22 Mayıs’ta Mersin’de
yapılan panelin haziranda da
Çorum, Trabzon ve Eskişehir’de
gerçekleştirildiğini anlattı.
Bilgin, 2014-2015 faaliyet döneminde ise panelleri İstanbul,
Erzurum, İzmir, Ankara, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Manisa’da
düzenleyeceklerini kaydetti.

Hassasiyet ve çekinceleri
gidermeyi amaçlıyoruz
Projeyle din görevlileri ve dindar
ailelerin koruyucu ailelik uygulamasına ait bilgi eksiklikleriyle
dini hassasiyet ve çekincelerini
gidermeyi amaçladıklarını ifade
eden Bilgin, KAGEM tarafından
çıkarılan “Hz. Peygamber’den
Günümüze Yetimlerin Himayesi: Koruyucu Ailelik” kitabını da

aileleri bilgilendirmek amacıyla
panellerde dağıtacaklarını söyledi.
Bilgin, proje kapsamında 10 il
belirlediklerine dikkati çekerek,
şunları kaydetti:
“Buralarda örnek ve aday koruyucu ailelerin de katılacağı etkinliklerle koruyucu aile olmak
isteyenlere öncelikle konunun
dini boyutuyla ilgili bilgiler verilecek. Ardından da nasıl koruyucu aile olabilecekleri konusunda
pratik konular işlenecek. Ayrıca
her ilde müftülerimiz, aile irşat
ve rehberlik bürosu görevlileri,
vaiz ve vaizeler, Kur’an kursu öğreticileri ve din görevlilerimiz tarafından koruyucu ailelerimizle
birebir çalışmalar yürütülecek.”

KAGEM

KAGEM AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARINA HIZ VERİYOR
Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Merkezi KAGEM ile
Orman Genel Müdürlüğü (OGM) arasında Ağaçlandırma İşbirliği Protokolü imzalandı.
Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli
Heyeti II. Başkanı Mazhar Bilgin
ve Orman Genel Müdürü İsmail Üzmez tarafından imzalanan
protokol ile tüm KAGEM üyelerinin, Türkiye Diyanet Vakfı ve
Diyanet İşleri Başkanlığı çalışanlarının birer ağacı olacak şekilde
Ankara Çubuk ilçesi Gökçedere
mevkiinde 12.7 hk. alana 50 bin
ağaç dikilecektir.
Protokolün geçerli olacağı 5 yıl
süresince, KAGEM üyeleri adına,
ülkemizin 81 ilinde üye sayısı kadar fidan dikilecek olup, bahse
konu çalışmaların yürütümünde, başta Ankara olmak üzere,
ülkemizin tüm illerindeki uygun

olan alanlarda, KAGEM üyelerinin de katılımlarıyla, fidanlar
toprakla buluşturulacaktır.
KAGEM, Ankara Çubuk ilçesi
Gökçedere mevkiinde oluşturulacak orman alanında her yıl
üyeleri ile birlikte ağaç dikme
etkinlikleri gibi, çeşitli şölen ve
festivaller düzenleyerek ormanlarımızın önemini, geniş halk kitlelerine duyurmak ve kamuoyu
bilincinin artırılmasını sağlamayı
hedeflemektedir.
Bununla birlikte KAGEM’de belli
aralıklarla hedef gruplara doğa
ve çevre bilincinin gelişmesi, fidan dikme ve yeşil örtünün genişletilmesi konusunda farkın-

dalık oluşturmak, toplumun en
önemli yapı birimini oluşturan
aile bireylerinde tabiata sahip
çıkma hususunda bilinç düzeyinin yükseltilmesini sağlamak
ve fidan dikme çalışmalarına
katılan gençlerimizin yaşadıkları çevreye olan duyarlılıklarının
geliştirilmesine katkı oluşturmak maksadıyla, hedef gruplara, eğitimler de verilecektir.

VAKFIMIZDAN
HAİTİ’YE CAMİ
Vakfımız tarafından Haiti’nin Cap-Haitien şehrine cami yapılıyor.
Haitili Müslümanların omuz
omuza kardeşçe ibadet etmeleri
için Vakfımız tarafından Haiti’nin
Cap-Haitien şehrine 500 kişilik
cami yaptırılıyor. 2014 Nisan ayı
içerisinde inşaatına başlanan ve
hızla inşaatı devam eden caminin bu yılın sonunda tamamlanması planlanıyor.
Daha önce Vakfımızca inşa edilerek eğitim öğretime açılan
okulun hemen yanına yaptırılan
cami, Haitili Müslümanlar için
büyük önem taşıyor.
Bu yıl sonunda ibadete açılması
planlanan cami; Ellerin beraber
açıldığı, duaların beraberce yapıldığı, manevi, ruhi, duyguları
derinden kuşatan ve bir huzur
mekanı olma özelliğinin yanın-

da, birlik ve beraberliğin pekiştiği, din eğitiminin temel bahisleri olan iman, ibadet, ahlak gibi
konularda eğitim yapılan yaygın
eğitim kurumu olma özelliğini
de taşıyacak.

Arzu eden vatandaşlarımız
Haiti’de inşaatı devam eden
Buhara El İmam Camii için
www.camilereyardim.com web
sayfamız aracılığı ile yardımda
bulunabilir.

BAŞKANDAN

VAKFIMIZ BALKAN ÜNİVERSİTELER BİRLİĞİ
KAMPÜSÜNE CAMİ YAPIYOR
Vakfımız, Balkan Üniversiteler Birliği Kampüsüne
yaptırılacak camiinin masraflarını karşılayacak.
Önümüzdeki günlerde Yunanistan, Bulgaristan,
Makedonya ve Sırbistan üniversitelerinin katılımıyla Balkan Üniversiteler Birliğine dönüşecek olan
Trakya Üniversiteler Birliği kampüsüne yapılması
planlanan camiinin masrafları Vakfımız tarafından
karşılanacak.
Üniversitenin konseptine uygun olarak 10 bin metrekare üzerine 4 bin kişi kapasiteli bir cami yapılması ve bir yıl içerisinde hizmete açılması planlanıyor.
Vatandaşlar da cenaze ve benzeri hizmetler konusunda Camiden faydalanabilecek.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Namık Kemal
Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Osman Şimşek, kampüste halihazırda 16 bine yakın öğrencinin bulun-
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duğunu, bu sayının önümüzdeki yıllarda artması
da gözönünde bulundurularak öğrenciler için bir
ibadethane ihtiyacının doğacağını belirtti. Rektör
Şimşek ayrıca önümüzdeki yıl öğrenci almaya başlayacak olan İlahiyat Fakültesinin uygulamaları için de
cami yapımının önemli olduğunu vurguladı.

Yerel makamlar ve kamp yetkilileri ile Mülteci Temsilcisi Hodi
Alıbou, ilk defa kamplarına bir
yetkilinin bizzat uğradığını belirterek, bu ziyaret ve desteğin çok
zor şartlarda hayatını idame ettirmeye çalışan, çoğunluğu yaşlı
kadın ve çocuklardan oluşan insanlar için çok büyük bir moral
ve direnç kaynağı olduğunu söyledi.

Orta Afrika’da yaşanan şiddet
olaylarından kaçarak Kamerun’a
sığınan mültecilere ilk yardım
elini Vakfımız uzattı.
Kamerun’a sığınarak çadırlarda
güç şartlar içerisinde yaşamlarını sürdürmeye çalışan Orta
Afrikalı mültecilere ilk yardım
ile Vakfımızın katkılarıyla Türkiye Cumhuriyeti Kamerun Büyükelçiliğinden geldi. Kamerun
Büyükelçisi Ömer Faruk Doğan,
Kamerun Halkı ile Yardımlaşma
ve Dayanışma Derneği temsilcileri ile Lolo ve Mblie kamplarını ziyaret ederek 2.500 koliden
oluşan insani yardım paketlerini
kamptaki mültecilere dağıttı.
Orta Afrika Cumhuriyetinde
2013 Mart ayında gündeme
gelen darbeyi müteakip halen
devam eden iç savaş ve karışıklıklar nedeni ile ülkede yer alan
tüm müslümanlar komşu ülkeler
Çad ve Kamerun’a sığınmak zorunda kaldı. Halen Kamerun’un
Orta Afrika Cumhuriyetine sınır
bölgelerinde yer alan 10’a yakın
kampta 130.000 kayıtlı Müslüman mülteci bulunmaktadır.
Tamamı Orta Afrikalı Müslümanlardan oluşan mültecilerin
özellikle yaşlı kimseler, çocuklu
anneler ve çoçuklardan oluşması dikkat çekiyor.
Kamerun’un başkenti Yaounde’ye yaklaşık 600 km uzaklıkta
Orta Afrika Cumhuriyeti sınırına
yakın Baturi bölgesine yer alan
Kentzou kasabası içerisindeki
Lolo ve Mblie kamplarında toplam 10.000 mülteci bulunuyor.

KAMERUN’A
SIĞINAN ORTA
AFRİKALI
MÜLTECİLERE
İLK YARDIM
VAKFIMIZDAN

Özellikle Türkiye Cumhuriyeti
Büyükelçisinin yaptığı ziyaretten
büyük bir mutluluk duyduklarını ve kendileri için büyük bir
moral olduğunu ifade ederek,
Türkiye’nin bu yaklaşımının asla
unutulmayacağını belirttiler.
Kamerun Büyükelçimiz Ömer
Faruk Doğan, Kamerun Hükümeti yetkililerine zor şartlar altında dahi olsa Orta Afrika Cumhuriyetinden gelen mültecileri
Kamerun’a kabul etmelerinden
ötürü teşekkür etti. Doğan Uluslararası kamou oyununa seslenerek yaşanan bu dramın hafifletilebilmesi için mutlak surette
Kamerun hükümetine ve imkansızlıklar içerisindeki mültecilere
yardımcı olunması gerektiğinin
altını çizdi.
Kamerun Büyükelçiliğimiz organizasyonundaki Türkiye Diyanet
Vakfı ve Aziz Hüdai Vakfı katkıları ile organize edilen ve bizzat Büyükelçimizin iştirak ettiği
yardım kampanyası Kamerun
kamuoyunda da büyük yankı
uyandırdı.
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VAKFIMIZ YARDIMLARI
AFGANİSTAN’A ULAŞTI

Afganistan’ın kuzey ve kuzeybatı vilayetlerinde
şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketinden etkilenen ve mağdur duruma düşen
insanlara insani yardımlarda bulunmak üzere
Vakfımız ekipleri bölgeye intikal ederek yardım
dağıtım çalışmalarına başladı.
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Afganistan’da meydana gelen sel felaketinde bir çok insan hayatını kaybederken, binlerce insan da kayıp durumda.
Felaketin yoğun olarak yaşandığı başta Cevizcan olmak üzere diğer bölgelerde gıda ve temizlik malzemelerine acil
ihtiyaç duyuluyor.
Bölgede insani yardım çalışmalarında bulunan ekiplerimiz tarafından Cevizcan bölgesi Hacıduk ilçesine bağlı 6 köyde felaketten zarar gören ailelere Hacıduk Kaymakamı ve T.C. Dışişleri Bakanlığı yetkilileri eşliğinde 500 aileye gıda
ve ihtiyaç maddeleri dağıtıldı. Dağıtılan yardım paketlerinin içerisinde; Deterjan, sabun, erkek ve kadınlar kumaş
ile gıda maddeleri yer aldı.
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VAKFIMIZDAN BOSNA HERSEK’E İNSANİ YARDIM
Son yılların en büyük sel felaketinin yaşandığı Bosna Hersek’te, Vakfımız tarafından
insani yardım dağıtımına başlandı.
Bosna Hersek’te 15 Mayıs’ta başlayan ve
2 gün aralıksız devam eden yağışlar nehir
taşkınlarına ve su baskınlarına neden oldu,
Saraybosna, Tuzla ve Zenitsa-Doboy bölgelerinde yüzlerce ev sular altında kaldı, binlerce hanen elektriksiz kaldı ve birçok köy
de tahliye edildi.
Gelişmeler üzerine Bosna Hersek tarafından yapılan yardım çağrısına istinaden Vakfımız Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Tutkun da hemen bölgeye intikal ederek insani
yardım çalışmalarında ve ön incelemelerde
bulunmaya başladı.
Bosna Hersek Reis-ul Uleması Husein Kavazoviç ile görüşmelerde bulunan Vakfımız
Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Tutkun
yapılacak yardımları değerlendirerek kısa
süre içerisinde yardımların selden etkilenen bölgelere gönderileceğini söyledi.
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Soma’daki maden faciasında hayatını
kaybeden işçilerin üniversitede okuyan
çocuklarına Vakfımız tarafından öğrenimleri
süresince burs verilecek.

SOMA ŞEHİTLERİNİN ÇOCUKLARINA EĞİTİM YARDIMI
Soma’da yaşanan facianın derin
izleri devam ederken, ihtiyaçların giderilmesi ve Soma’da yakınlarını kaybeden ailelere destek çalışmaları devam ediyor. Bu
kapsamda felaketin ilk gününde
bölgeye intikal ederek, çalışmalarda bulunan Vakfımızca maden
faciasında hayatını kaybeden işçilerin üniversitede okuyan çocuklarına müracaat etmeleri halinde üniversite öğrenimleri boyunca burs desteği sağlanacak.
Burs başvuruları için Vakfımız
Genel Merkezini ile Vakfımızın
Soma’daki şubesine müracaat
edilebilecektir.
Manisa İl Müftüsü ve Vakfımız
Şube Yönetim Kurulu Başkanı
Sinan Cihan Soma’daki faciada
hayatını kaybeden işçilerin ilk ve
ortaokulda okuyan çocuklarına
500’er liralık eğitim yardımı yapılacağını bildirdi.

Sinan Cihan, maden faciasında
hayatını kaybeden işçileri yalnız
bırakmadıklarını, şu ana kadar
Kınık’ta 50, Savaştepe’de 35,
Kırkağaç’ta 17 ve Soma’da 80
maden işçisinin ailesine ziyaret
ettiklerini kaydetti.
Ankara, İzmir ve Manisa’dan
oluşturulan 5 ayrı ekiple aileleri
tek tek ziyaret ettiklerini belirten
Cihan, “Türkiye Diyanet Vakfı tarafından bize ulaştırılan 100’er liralık yardım kartları teslim edildi.
Ayrıca yine Türkiye Diyanet Vakfı
tarafından Soma’daki faciada
hayatını kaybeden işçilerin anasınıfı ile lise arasında eğitim alan
Manisa’daki yaklaşık 200 çocuğa
2 ayrı dönemde 500 liralık eğitim yardımı yapılacak. Yardımın
yarısının Ramazan Bayramı öncesinde ailelere teslimi öngörülmektedir. Üniversite eğitimi alan
öğrencilere ise eğitim yardımları
Türkiye Diyanet Vakfı tarafından
yapılacak” dedi.

İl Müftülüğü olarak Soma maden
faciasında hayatını kaybeden aileler dışında il genelinde ihtiyaç
sahibi olduğu belirlenen ailelere
yönelik ziyaretlerin de yapıldığını
hatırlatan Cihan, Türkiye Diyanet
Vakfı tarafından toplam 280 adet
25’er liralık yardım kartlarının da
dağıtıldığı bilgisini verdi.

Sinan Cihan
Manisa İl Müftüsü
TDV Manisa Şube Yönetim Kurulu Bşk.
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BANGLADEŞ HEYETİ
Bangladeş Allame Fazlullah Vakfı ve Kosova İslam Birliği
yetkilileri TDV’yi ziyaret etti.
Bangladeş Parlemantosu Üyesi ve Allame Fazlullah Vakfı
Başkanı Prof. Dr. Abu Reza Nadwi, Vakıf Dış İlişkiler Müdürü Mohammad Mohiuddin ve iş adamı Dr. Mahmud Hasan, Türkiye Diyanet Vakfı’nın (TDV) yurt içi ve yurt dışında
yaptığı faaliyetler ve çalışmalar hakkında bilgi almak üzere
TDV’yi ziyaret etti.

kiye’deki Uluslararası İmam Hatip Lise (İHL)’lerinde eğitim
verdiklerini bu öğrencilerin iki ülke arasında dostluk zincirinin birer halkası olacağını vurguladı. Bilgin, 13’ü Kayseri
Mustafa Germirli Anadolu İHL’de, 4’ü ise Konya Mevlana
Anadolu İHL’de olmak üzere vakfımız bursuyla öğrenim
gören toplam 17 Bangladeşli öğrenci olduğunu söyleyen
Bilgin bu yıl da 14 yeni öğrencinin kabul edildiğini ekledi.

Heyeti, TDV Mütevelli Heyeti II. Başkanı Mazhar Bilgin,
Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Tutkun karşıladı. TDV’nin
yurt dışıyla ilgili çalışma yapan birim amirleri, vakfın faaliyetleri hakkında heyete detaylı bilgi verdi.

Bilgin, “Sadece Türkiye’de değil Bangladeş Chittagong
Uluslararası İslam Üniversitesi’nde de 42 Arakanlı öğrenciye eğitim desteği veriyoruz. 2012 yılından bu yana
Bangladeş’e sığınan Arakanlı muhacirleri yalnız bırakmayıp onlara gıda yardımı başta olmak üzere diğer yardımları
sürdürüyoruz” dedi.

TDV Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı Mazhar Bilgin, vakıf
olarak 100’ün üzerinde ülkede 200’ün üzerindeki bölgede
yardım faaliyetleri yaptıklarını belirterek, Bangladeş’te de
çok sayıda eğitim kültürel ve hayri hizmetler gerçekleştirdiklerini vurguladı. Bilgin Bangladeş’teki camilere destekle
başlayan yardımların Bangladeşli öğrencilere verilen eğitim yardımlarıyla devam ettiğini belirtti. Öğrencilere Tür-

2013 yılı Ramazan ayında Bangladeş’te iftar sofraları kurduklarını ve gıda yardım yaptıklarını vurgulayan Bilgin,
“2014 yılı Ramazan ayı faaliyetleri kapsamında, milletimizin destekleriyle 800 gıda kolisi, 2 bin kişilik de iftar yemeği
verdik. Vekâletle kurban kesim organizasyonu çerçevesinde bu güne kadar 9 bin 706 hisse Kurban kesilerek dağıtılmıştır” diye konuştu.
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KOSOVA HEYETİ
Kosova İslam Birliği Başkanı Vedat Sahıtı, üyeler

gin, lisans ve yüksek lisans düzeyinde öğrencile-

Sami Isufi ve Esat Ramadanı, TDV’yi ziyaret etti.

rin Türkiye’ye getirilerek eğitim gördüğünü vur-

Sahıtı ve üyelere, TDV Mütevelli Heyeti İkinci
Başkanı Mazhar Bilgin, Genel Müdür Yardımcıları
Mustafa Tutkun ve Yasin Uğraş, TDV’nin faaliyetleri konusunda bilgiler verdi.

guladı. Kosova Din Hizmetleri Müşavirliği’nin dini
sosyal ve kültürel hizmetlerinin desteklendiğini
vurgulayan Bilgin, Kosova’da da gıda yardımı ve
iftar programları düzenlediklerini kaydetti.

TDV Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı Mazhar Bilgin, Kosova’nın tarihi dokusundan, eğitim ve alt
yapısına kadar birçok alanda vakıf tarafından
yardım yapıldığını anlattı., I. Murat Hüdavendigar Türbesi ve eski Selamlık Binası’nın restorasyonu ile çevre düzenlemesi yapıldığını belirtti.
Soydaşlarımızın Kur’an-ı Kerim’i öğrenmesi için
Kosova’da çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Bil-
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BELARUS HEYETİ
Belarus Mins Müftüsü Abu-Bekir Schabanovich, Belarus Koordinatörü Ömer Ulusoy, Mins Müftü Yardımcısı
İlker Gerdan ve Mimar Hüseyin Şahin’den oluşan heyet Vakfımızı ziyaret etti.
Vakfımız Genel Merkezinde düzenlenen toplantıya
Vakfımız Genel Müdürü İsmail Palakoğlu, Genel Müdür Yardımcısı Yasin Uğraş ile ilgili birim amirleri iştirak
etti.

Belarus Mins Müftüsü Abu-Bekir Schabanovich,
Belarus’ta yaşayan Müslümanların topluca ibadet
edecekleri mekanlarının bulunmadığından bahisle
Türkiye Diyanet Vakfı tarafından inşa edilecek Belarus
Mins Camiinin büyük bir açığı kapatacağını, bu caminin ibadetin yanısıra bir çok faaliyetin gerçekleşeceği
bir mekan olacağını belirterek, Türkiye Diyanet Vakfına teşekkür etti.
Belarus’ta yaşayan Müslümanların eğitim, sosyal ve
dini alanda sıkıntıların bulunduğunu belirten heyet,
bu sıkıntıların giderilmesi ve kendilerine rehberlik
edilmesi noktasında yardım talebinde bulundu.
Vakfımız Genel Müdürü İsmail Palakoğlu da Vakfımızın
özellikle yurt dışına yönelik faaliyetlerinden bahsederek, eğitim alanında gerçekleştirilen hizmetleri anlattı.
Türkiye Diyanet Vakfının yurt dışında eğitim ve sosyal hizmetler noktasında çok ciddi ve kalıcı çalışmalar gerçekleştirdiğini belirten Palakoğlu, bu projelerin
Belarusta’da gerçekleştirilmesi için gerekli işbirliğine
açık olduklarını sözlerine ekledi.
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ENDONEZYA HEYETİ
Endonezya Bilim Akademisi Başkanı Prof. Dr. Toeti Heraty N. Roosseno ve Bilim akademisi yetkililerinden
oluşan heyet Vakfımızı ziyaret etti.
Toplantıya Vakfımız adına Mütevelli Heyet II. Başkanı
Mazhar Bilgin, Denetim Kurulu Başkanı Prof Dr. Şerafettin Gölcük ve Genel Kurulu Üyesi Lütfi Şentürk katıldı.
Konuk heyetin Vakfımıza gerçekleştirdiği ziyaretten
duyduğu memnuniyeti dile getiren Mazhar Bilgin,
Vakfımızın yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirdiği
hayri, sosyal ve eğitim alanındaki hizmetlerini anlattı.
Vakfımızın geniş bir coğrafyaya yardımlar götürdüğünü belirten Bilgin, Ramazan ayında da aynı anlayış ve
hassasiyetle 46 ülkede yardım çalışmalarında bulunacağını ve vatandaşlarımızın bağışladıkları zekat ve fitreleri kardeşlerimize ulaştıracağını söyledi.

kelerde okullar açtığını, dünyanın çok farklı ülkelerinden öğrenciler getirilerek eğitime tabi tutulduğunu ve
bütün masraflarının da Vakıfımız tarafından karşılandığını söyledi.
Konuk heyet Türkiye Diyanet Vakfını tanımaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, insani yardım,
eğitim, kültür hizmetleri alanında Vakfın çok önemli
bir misyon yüklendiğini, bu çalışmaların devamının
çok önemli olduğunu ifade ettiler.

Mazhar Bilgin konuşmasında Vakfımızın Dünyanın pek
çok bölgesinde meydana gelen afetler ve savaşlar sonrasında mağdur olan insanlara karşılık beklemeksizin
yardım elini uzatıldığını, sadece insani yardım değil
eğitim öğretim alanında Suriye, Somali, Haiti gibi ül-
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FİLİPİNLER HEYETİ
Filipin Müslümanları Ulusal Komisyonu Başkanı Edil Wasif Baddiri ve beraberindeki heyet Vakfımızı ziyaret etti.

deşlerimizin de sıkıntılarını gidermek üzere orada olduk
ve olmaya da devam edeceğiz.” dedi.

Vakfımız Genel Merkezinde düzenlenen toplantıya Vakfımız Genel Müdürü İsmail Palakoğlu, Genel Müdür Yardımcısı Yasin Uğraş ile ilgili birim amirleri katıldı.

Filipin Müslümanları Ulusal Komisyonu Başkanı Edil Wasif Baddiri de yaptığı konuşmada Soma’da hayatlarını
kaybeden vatandaşlarımız için başsağlığında bulunarak,
bu tür acıların bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.

İsmail Palakoğlu yaptığı konuşmada Vakfımızın kuruluş
amacı ve gerçekleştirdiği faaliyetlerden bahsederek
özellikle yurt dışına yönelik hizmetleri anlattı.
Vakfımızın yurt dışında eğitim başta olmak üzere hayri
ve sosyal hizmetlerde bulunduğunu belirten Palakoğlu
“Bütün Müslümanlar kardeştir ve bir vücudun azaları
gibidirler. Nerede bir sıkıntı var ise bu sıkıntıdan bütün vücut zarar görür. Onun için birbirimizin dertleriyle
dertlenmek ve sıkıntıların ortadan kalkması için birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Biz Türkiye Diyanet Vakfı
olarak ülkemizde ve yedi kıtada insanlığın hizmetinde
anlayışıyla imkanlarımız ölçüsünde her coğrafyada faaliyette bulunmaya çalışıyoruz. Filipinler’de yaşanan tayfun sonucunda mağdur duruma düşen Müslüman kar-
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Vakfımızın Filipinler’e yaptığı yardımlardan dolayı çok
mutlu olduklarını belirten Baddiri “Tayfundan hemen
sonra Filipinler’e gelmeniz, bizlere yardımda bulunmanız bizim için çok önemli ve çok anlamlı. Ramazan ve
Kurban bayramlarında da yanımızda oldunuz. Fakirlerimize gıda dağıttığınız, sizlere çok teşekkür ediyoruz.”
dedi.
Vakfımız tarafından Filipinler’deki camilerin tamir edilmesi ve yeniden inşasının çok önemli olduğunu belirten
heyet, Müslümanların toplanma ve bir arada buluşma
mekanı olan camiler için yapılan yardımlardan dolayı teşekkür etti.

KIRGIZİSTAN HEYETİ
Kırgızistan Dini İdare Başkanı Maksat Hacı Toktomuş ve beraberindeki heyet Vakfımızı ziyaret etti.
Vakfımız Genel Merkezinde heyet ile yapılan toplantıya, Vakfımız Genel Müdürü İsmail Palakoğlu ve
ilgili birim amirleri iştirak etti.
Kırgızistan Dini İdare Başkanlığına yeni seçilen
Toktomuş’u tebrik ederek konuşmasına başlayan
İsmail Palakoğlu büyük sorumluluk gerektiren bu
görevin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Eğitim hizmetinin hayırlı bir hizmet ve geleceğe yapılan bir yatırım olduğunu belirten İsmail Palakoğlu,
eğitim başta olmak üzere her alanda bugüne kadar
olduğu gibi bundan sonra da Kırgızistan ile işbirliğinin devam edeceğini sözlerine ekledi.
Maksat Hacı Toktomuş da yaptığı konuşmada
Türkiye’ye daima yanlarında bir dost olarak gördüklerini ifade ederek, Kırgızistan’da gerçekleştirilecek
hizmetlerde işbirliği içerisinde çalışacaklarını belirtti.

Türkiye Diyanet Vakfının Kırgızistan’a yönelik faaliyetlerinin 20 yıldan fazla bir zamandır devam ettiğini belirten İsmail Palakoğlu özellikle Oş İlahiyat
Fakültesinde okuyan öğrencilerin hem ülkemizde,
hem de Kırgızistan’daki eğitimleri hakkında bilgi
vererek, bu okuldan mezun olan çocukların belli
kademelerde göreve gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
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MALEZYA HEYETİ
Malezya Johor Eyaleti Din İşleri Konseyi Başkanı
Haji Abd Mutalip Bin Abd Rahim, Türkiye Diyanet
Vakfı’nın (TDV) yurt içi ve yurt dışında yaptığı faaliyetler ve çalışmalar hakkında bilgi almak üzere
TDV’yi ziyaret etti.
25 kişiden oluşan heyette MAIJ Başkanı Haji Abd
Mutalip Bin Abd Rahim, Johor Eyaleti Hukuk Danışmanı ve Johor Müftü Yardımcısı ve konsey üyeleri
yer aldı.
Heyeti Vakfımız Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı
Mazhar Bilgin, Denetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şerafettin Gölcük, Genel Müdür Yardımcısı Mustafa
Tutkun karşıladı.
İlgili birim amirleri, TDV’nin faaliyetleri hakkında
heyete detaylı bilgi verdi.
Türkiye’deki vakıf geleneğini, geçmişten günümüze
nasıl şekillendiğini ve insanların bu kültürel kodlarla
yardımlaşmaya verdiği önemi anlatan Genel Müdür
Yardımcısı Mustafa Tutkun, vakfımız çalışanlarının
da bu bilinçle hizmet ettiklerini kaydetti.
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Vakfımızın eğitim, kültür, hayri ve sosyal alanlardaki
çalışmalarının gün geçtikçe büyüdüğünü ve binlerce kişinin bu hizmetlerden istifade ettiğini belirten
Tutkun, ‘’103 ülkedeki faaliyetlerimiz, vatandaşlarımızın maddi manevi destekleriyle sürüyor. Bu
kapsam da Malezya’ya da yardımlar yaptık. 2013
ve 2014 yıllarında Arakanlı öğrencilerin giderleri
için toplam 72 bin 821 Dolar yardım gönderilmiştir.
Malezya uyruklu öğrencilere burs verilmiştir. İslam
Sanatları Müzesine Edirne Selimiye Cami’nin maketi yaptırılarak gönderilmiştir Segamat Şehri Eğitim
Dairesince okullarda okutulmak üzere Vakfımız İngilizce yayınlarından göndermiştir’’ dedi.
28 milyon nüfuslu Güneydoğu Asya’nın ekonomik anlamda en gelişmiş ülkelerinden biri olan
Malezya’dan gelen heyet TDV’nin güzel işlere
imza attığını kaydetti. Heyet, vakıf yöneticilerini
Malezya’ya davet etti.

GANA HEYETİ
Gana Cumhuriyeti Hac Komisyonu Başkanı Dr. Fred
Deegbe ve komisyon üyeleri Sheikh Ishak Nuamah,
Dr. Abdul Basit Aziz Bamba ve Abdul Razak Umar
TDV’yi ziyaret etti.
Heyeti Vakfımız Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı
Mazhar Bilgin, Denetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şerafettin Gölcük, Genel Müdür Yardımcısı Mustafa
Tutkun karşıladı.

Kardeş Şehir Accra’da 2012 yılı Ramazan ayında,
bin aileye 250 bin dolar değerinde gıda yardımı
yaptık. 2013 yılında Gana’nın başkenti Akra’da yapılan Osmanlı mimarisi cami inşaatı için 221 bin 62
Dolar yardım yapıldı. Akra’da yapımı devam eden
Akra Furkan Camii ve Külliyesi inşaatı için şimdiye
kadar da 250 bin Dolar harcadık’’ diye konuştu.

İlgili birim amirleri, TDV’nin faaliyetleri hakkında
heyete detaylı bilgi verdi.
Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Tutkun, Gana’ya
TDV’nin ve vatandaşların önemli hizmetleri olduğunu belirterek , ‘’Şu an 2’si İlahiyat Fakültesi, 14’ü
İmam Hatip Lisesi’nde olmak üzere toplam 16 Ganalı öğrenci ülkemizde TDV bursuyla öğrenim görüyor. Geçmiş yıllarda da öğrencilerimize burs verdik.
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SIRBİSTAN HEYETİ
Sırbistan Preşova Şehri İslam Birliği Müftüsü Fikret
Limani ve beraberindeki heyet Vakfımızı ziyaret etti.
Vakfımız Genel Merkezinde düzenlenen toplantıya;
Vakfımız Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Tutkun
katıldı.
Vakfımız hizmetlerini yerinde görmek ve incelemelerde bulunarak, görüşmeler gerçekleştirmek üzere
Vakfımızı ziyaret eden konuk heyete yurt içi ve yurt
dışında gerçekleştirdiğimiz faaliyetler anlatıldı.

Toplantıda konuşan Vakfımız Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Tutkun, Vakfımızın yurt içi ve özellikle
yurt dışı faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Vakfımız
faaliyetlerinin yedi kıtada insanlığın hizmetinde
anlayışıyla, din, dil ve ırk ayırımı gözetmeksizin
Filipinler’den Haiti’ye, Güney Afrika’dan Türki Cumhuriyetlerine kadar bir coğrafyaya uzandığını belirten Tutkun, Vafkımızın Sırbistan’ın Sancak kentinde
yaptığı faaliyetlere değinerek, bu yıl özellikle Ramazan ve Kurban organizasyonlarında İslam Birliği ile
birlikte çalışmalarda bulunulabileceğini söyledi.
Türkiye Diyanet Vakı ile işbirliği içerisinde faaliyetler
gerçekleştirilecek olmaktan büyük mutluluk duyacaklarını belirten Fikret Limani de, Preşova Vadisinde Müslüman halkın mağdur olduğunu ifade ederek
Türkiye’nin büyük ağabeyleri konumunda olduğunu
söyledi ve Sırbistan’daki Müslümanlar için yardım
telebinde bulundu.
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TANITIM

İL MÜFTÜLERİ TOPLANTISINDA VAKFIMIZ HİZMETLERİ ANLATILDI
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl periyodik olarak düzenlenen ‘İl Müftüleri Toplantısı’ bu yıl
Mardin’de gerçekleştiriliyor.

kıtada devam etmesi ve başarıya ulaşması için bütün şubelerin hizmetlere destek vermesi gerektiğini
söyledi.

Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler ve Diyanet İşleri
Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez’in de katılımı ile
başlayan toplantının dördüncü gününde Vakfımızın
yeniden yapılanması ile gerçekleştirdiği hizmetler
anlatıldı.

Vakfımız Genel Müdürü İsmail Palakoğlu da yaptığı
sonumda, şubelerin yeniden yapılandırılması için
çalışmaların devam ettiğini belirterek, şubelerin
daha fonksiyonel bir yapıya kavuşturulacağını ve
daha aktif olacağını söyledi.

Vakfımız Mütevelli Heyeti II. Başkanı Mazhar Bingin, Vakfımızla ilgili oturumun açılış konuşmasında
Türkiye Diyanet Vakfının son dönemda hızlı bir değişim geçirdiğini, her alanda yeniden yapılandığını
belirterek, hizmetlerin artarak ülkemizde ve yedi

Vakfımız Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Tutkun
da son dönemde ülkemizde ve 100’ü aşkın ülkede
gerçekleştirilen eğitim hizmetleri ile sosyal faaliyetler hakkında bilgi verdi.
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KAYSERİ’DE VAKFIMIZ HİZMETLERİ ANLATILDI
Vakfımız gerçekleştirdiği hizmetlerin din görevlileriyle paylaşılması amacıyla
Kayseri’de bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Kadir Has Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıya
Vakfımız Mütevelli Heyeti II. Başkanı Mazhar Bilgin,
Kayseri İl Müftüsü ve Vakfımız Şube Yönetim Kurulu
Başkanı Ali Maraşlıgil, Vakfımız Genel Müdürü İsmail Palakoğlu, Vakfımız yetkilileri ile din görevlileri
katıldı.
Toplantının açış konuşmasını yapan Kayseri Müftüsü Ali Maraşlıgil, Vakıf kültürünün canlandırılmasının büyük önem taşıdığına vurgu yaparak, “Osmanlıdan günümüze rücu eden vakıfların çoğu yok oldu.
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Osmanlı döneminde eğitim ve sağlık işlerinin tamamı vakıflar marifetiyle yürütülüyordu, bu hizmetler
devlete yük olmuyordu.” dedi.
Türkiye Diyanet Vakfının da önemli bir kuruluş olduğunu belirten Maraşlıgil, Vakıf hizmetlerinin din görevlilerin destekleri ile yürüdüğünü bundan sonra
da hizmetlerin daha kapsamlı bir hale gelmesi için
bütün din görevlilerinin desteğini artırması gerektiğini söyledi.

Vakfımız Mütevelli Heyeti II.
Başkanı Mazhar Bilgin de yaptığı konuşmada Türkiye Diyanet
Vakfının 1975 yılında kurulduğunu, bugün hayri, sosyal, kültürel ve eğitim alanında sunduğu hizmetlerle kurulduğu zamanki hayalleri aşan bir vizyona
kavuştuğunu söyledi.

Vakfımız Genel Müdürü İsmail Palakoğlu da sunum eşliğinde yaptığı konuşmada, Vakıfta
gerçekleşen yeniden yapılanma
süreci hakkında bilgi vererek,
yeniden yapılanma sürecinin
bu yıl sonuna doğru şubeleri de
kapsayacak tarzda neticeleneceğini söyledi.

Türkiye Diyanet Vakfı kurulmadan önce Diyanet İşleri Başkanlığımızın ihtiyaçlarının karşılanmasında büyük sıkıntıların
çekildiğini belirten Mazhar Bilgin “Bir zamanlar Diyanet İşleri
Başkanlığımız, müftülüklerimiz,
cami görevlilerimiz din hizmeti
yaparken muhtaç oldukları en
küçük bir maddi desteği bile temin etmekte zorlanırlardı. Dini
ve hayri hizmetlerde çok istenilen ve arzu edilen bir yere gelemiyorduk. 1975’te kurulduk ve
önemli bir boşluğu da doldurduk. Biz artık göğsümüzü gere
gere bizim Türkiye Diyanet Vakfımız var diyoruz.” dedi.

Sunumunda özellikle fitre ve
zekat konusu üzerinde duran
İsmail Palakoğlu, bu tür dini
ibadetlerin yerine getirilmesinde Vatandaşlarımıza yardımcı
olmanın bir görev olduğunu hatırlattı. Fitre ve zekatların dinin
emrettiği yerlere harcanmasının
önemine vurgu yapan Palakoğlu, Türkiye Diyanet Vakfının fitre
ve zekatlar konusunda ne kadar

hassas davrandığını ve nerelere
harcandığını örneklerle anlattı.
Vakfa intikal eden bağışlarının
tamamının Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı
görevlileri nezaretinde dağıtıldığını belirten Palakoğlu, “Vakfımıza yapılan her bağış, hangi
amaç için yapılmışsa orada değerlendirilmektedir. Yardımların
tamamı hiçbir yere devredilmeden bizzat kendi görevlilerimiz
tarafından
gerçekleştirilmektedir. Halen dünyanın bir çok
yerinde görevlilerimiz bulunmaktadır. Şu anda Afganistan’da
meydana gelen doğal afet için
daha hemen bir ekibimizi yola
çıkardık.” dedi.

Türkiye Diyanet Vakfının yedi kıtada insanlığın hizmetine koşan
bir vakıf olması için din görevlilerinin daha fazla gayret göstermesinin gerektiğini belirten
Mazhar Bilgin, Vakfın din görevlileri ve hayırsever vatandaşlarımızın desteği ile büyüyerek gurur duyulacak bir hale geldiğini
sözlerine ekledi.
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SİVAS’TA DİN GÖREVLİLERİYLE BULUŞTUK
Vakfımız faaliyetleri ile alakalı düzenlenen bilgilendirme toplantılarına
Sivas’ta devam edildi.
Sivas Müftülüğü konferans salonunda düzenlenen toplantıya, Vakfımız Mütevelli Heyeti II.
Başkanı Mazhar Bilgin, Sivas İl Müftüsü ve Vakfımız Şube Yönetim Kurulu Başkanı Recep Şükrü
Balkan, Vakfımız Genel Müdürü İsmail Palakoğlu,
ilçe müftüleri, Vakfımızın ilgili birim amirleri ve
din görevlileri iştirak etti.
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Programın açış konuşmasını yapan Sivas İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan, Türkiye Diyanet Vakfının
varlığının çok önemli olduğunu belirterek, bir çok
güzel faaliyetin Türkiye Diyanet Vakfı tarafından
gerçekleştirildiğini, bunda da din görevlilerinin
destek ve katkılarının büyük olduğunu vurguladı.

Vakfımız Mütevelli Heyeti II.
Başkanı Mazhar Bilgin de yaptığı konuşmada; din görevlisi
olmanın büyük bir şeref ve
aynı zamanda büyük bir sorumluluk olduğunu vurgulayarak, “sizler bu toplumun gönül
mimarlarısınız. Minberdesiniz,
kürsüdesiniz, mihraptasınız,
toplumumuzu aydınlatma ve
Allah’ın dinine hizmet etme
gibi yüce ve onurlu bir görev
yapıyorsunuz. Onun için hepimiz Allah’a ne kadar şükretsek
azdır. Görevimizin bir gereği
olarak toplumu bilgilendirmek
ve doğru yönlendirmek durumundayız.” dedi.

ve bu ibadetin layıkıyla yerine
getirilmesi için rehberlik yapılması gerektiğini sözlerine
ekledi.
Vakfımız Genel Müdürü İsmail
Palakoğlu da yaptığı sunumda
Vakfımızın yurt içine ve yurt
dışına yönelik hizmetlerini an-

latarak, öğrenci yurdu açığının
kapatılması için önemli çalışmalar yapıldığını belirtti. Her
ilde bir erkek ve bir kız yurdu
inşa etmeyi hedeflediklerini
belirten Palakoğlu “Üniversite
sayımız 179’a yükseldi. Artık
tüm illerde bir kız bir de erkek öğrenci yurdu yapmak zorundayız. Öğrenci yurtlarımızı
da bir otel konumunda değil,
gençlerimizin huzur ve rahat
içerisinde
barınabilecekleri
birer mekan, ilmi ve manevi
gelişimlerine katkı sağlayacak
birer yurt hüviyetine kavuşturmamız Gerekiyor. Bizim mevcut yurtlarımızda bu hususa
azami dikkat ederek çocuklarımızla hemhal olmaya çalışıyoruz.” dedi.

Zekat ve fitrenin önemli bir
ibadet olduğuna da vurgu yapan Mazhar Bilgin, bu hususta
vatandaşlarımızın doğru yönlendirilmesi, bilgilendirilmesi
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MUĞLA’DA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLENDİ
Vakfımız faaliyetlerinin tanıtımı amacıyla düzenlenen bilgilendirme toplantılarına
Muğla’da devam edildi.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Konferans Salo-

Programın açılış konuşmasını yapan Muğla İl Müf-

nunda düzenlenen bu toplantıya Vakfımız Mütevelli

tüsü Abdurrahman Koçak Diyanet Vakfının büyük

Heyeti II. Başkanı Mazhar Bilgin, Vakfımız Genel Mü-

bir kuruluş olduğunu ve Vakfın yurt içinde ve yurt

dürü İsmail Palakoğlu, Muğla İl Müftüsü ve Vakfımız

dışında gerçekleştirdiği faaliyetlerin din görevlileri

Şube Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Koçak,

tarafından da bilinmesi amacıyla böyle bir toplantı

İl Müftü Yardımcıları, İlçe Müftüleri ile Vakıf Şube

tertip edildiğini ifade ederek, toplantının hayırlı ve

Yönetim Kurul üyeleri ile din görevlileri iştirak etti.

verimli olması temennisinde bulundu.
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onun için Diyanet Vakfı büyüyor,
onun için verilen hizmetler büyüdü.” dedi.

Vakfımız Mütevelli Heyeti II.
Başkanı Mazhar Bilgin de yaptığı konuşmada; 13 Mart 1975
tarihinde kurulmuş olan Türkiye
Diyanet Vakfının 18 birimi, 978
Şubesi ile ülkemizin her köşesinde ve 100’den fazla ülkede
40 yıldır İslam’a ve insanlığa hizmet etmekte olduğunu belirtti.
Türkiye Diyanet Vakfının yeryüzünde iyiliğin egemen olması
için insanlara ve bu yolda çaba
sarf eden kurumlara maddi ve
manevi destek olmak misyonu,
ülkemizde ve yedi kıtada insanlığın hizmetinde bir vakıf olmak
vizyonuyla gönül coğrafyamızın
bulunduğu her yere uzandığını
ifade eden Mazhar Bilgin, bütün
bu faaliyetlerin din görevlilerinin büyük katkıları ile gerçekleştirildiğini belirtti.
Türkiye Diyanet Vakfına yapılan
bütün bağışların şartlarına uygun bir şekilde yerine ulaştırıldı-

ğına dikkat çeken Mazhar Bilgin
“Bu sene biz Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı
olarak il ve ilçe müftülerimizin
de desteği ve katkılarıyla bu
sorumluluğu paylaşacak, zekat
ve fitreyi toplayacak, Kur’an-ı
Kerim’in ve Peygamber Efendimizin sünnetinin içerisinde şekil
bulan yol ne ise inşallah onu o
şekilde sonuçlandıracak, dağıtacağız. Benim buna ihtiyacım
yok, sizin ihtiyacınız yok. Sizin
adınıza ben de mütevelli heyeti
ve genel merkez çalışanları için
şu sözü veriyorum, şu teminatı
veriyorum; bizim gözümüzün
gördüğü, kulağımızın işittiği, kalemimizin oynadığı, malumatımızın olduğu her yerde inanın ki
Türkiye’deki hiçbir ferdin yaptığı
yardımı istismar etmek suretiyle
Allah’ın huzuruna suçlu çıkmak
cesaretimiz, lüksümüz yoktur.
Biz böyle bir riski göze alamayız,
almadık da bugüne kadar. İşte

Mazhar Bilgin konuşmasının
sonunda, Soma faciasında hayatına kaybedenlere Allah’tan
rahmet dileyerek “Son günlerde
yüreğimizi hakikaten yakan bu
büyük Soma faciasında hayatını kaybeden 301 kardeşimize
de Allah’tan rahmet diliyorum.
Cenabı Allah İslam ülkelerine,
dünyaya bir daha böyle acılar
göstermesin diye dua ediyoruz.”
dedi.
Vakfımız Genel Müdürü İsmail Palakoğlu da sunum eşliğinde yaptığı konuşmasında tüm
dünyanın ve ülkemizin hızlı bir
değişim sürecinden geçtiğini
vurgulayarak, Türkiye Diyanet
Vakfının da bu anlamda kendini
yenilediğini ve hizmette verimliliğin artırıldığını söyledi.
İsmail Palakoğlu sunumunu “Diyanet İşleri Başkanlığı Hizmetlerinin desteklenmesi, eğitim öğretim faaliyetleri, hayri ve sosyal
faaliyetler, kültürel faaliyetler,
son dönem inşaat çalışmaları
ve tanıtım faaliyetleri” başlıkları
adı altında özetle anlattı.
Program din görevlilerinden gelen soruların cevaplandırılması
ile sona erdi.
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FETHİYE’DE DİN GÖREVLİLERİ İLE BULUŞTUK
Fethiye, Seydikemer, Dalaman ve Ortaca Müftülükleri bünyesinde görev yapan
din görevlilerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Vakfımız Mütevelli Heyeti II. Başkanı Mazhar Bilgin, Vakfımız Genel Müdürü İsmail Palakoğlu, Muğla Müftüsü Abdurrahman Koçak, Fethiye Müftüsü
Oğuzhan Kadıoğlu, Seydikemer Dalaman ve Ortaca
Müftülerimiz ile din görevlileri iştirak etti.

Mütevelli Heyeti II. Başkanı Mazhar Bilgin, halkımız-

Fethiye Müftüsü Oğuzhan Kadıoğlu’nun açılış konuşmasından sonra bir konuşma yapan Vakfımız

onları kayda geçerken, hem de onları dağıtırken şu
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dan toplanan yardımların ve yapılan bağışların dini
esaslara uygun bir şekilde yerine ulaştırılmasının
büyük bir sorumluluk olduğuna dikkat çekerek, “Bütün din görevlilerimiz hem yardım toplarken, hem
kıstası hiçbir şekilde unutmayan, unutmayacak olan

Allah’ın dediği yere vereceğiz.
Hz Muhammed’e gelen emanet
eşyayı dağıtan Hz. Bilal sabah
ezanı okunurken geldi de baktı ki Efendimiz (sav) hala daha
mescitte oturuyor. “Ya Rasulallah! Siz eve gitmediniz mi?” “Ya
Bilal dedi. Allah’ın bu emaneti
Muhammed’in omuzundayken
eve gidip gözüne uyku mu girecek.” Bu anlayışla inşallah zekat
ve fitreleri toplayacağız ve dağıbir inanışa bir heyecana sahipler. Biz Müslüman kardeşlerimizin bize emanet ettikleri ve yarın
emanetlerinin hesabını Allah’ın
huzurunda bizden soracaklarını
bilir bir inançla nereye dağıttığımızı, kime verdiğimizi, niçin
verdiğimizin de hesabını mahşer gününde Cenab-ı Allah’ın
huzurunda vereceğimiz inancı
ile çalışırız. Bunu böyle bilesiniz.
Ben aciz kardeşiniz olarak bunu
burada hepinizin huzurunda
Mütevelli Heyetim ve çalışanlarım adına söz veriyorum ki bu
böyledir.” dedi.

“Madem bize böyle bir misyon
yüklenmiş, öyleyse namazda,
oruçta, hacda insanlarımıza
rehber olduğumuz gibi, bundan
sonra da rehber olmaya devam
edeceğiz. Zekat ve Fitreyi Diyanet Vakfı olarak toplayacak ve

tacağız.” dedi.
Vakfımız Genel Müdürü İsmail
Palakoğlu da yaptığı sunumda
Vakfımız ülkemizde ve 100’ü aşkın ülkede gerçekleştirdiği faaliyetleri anlattı.

Diyanet İşleri Başkanlığımızın, halkımızın inanç, ibadet
ve ahlak konularında topluma
yol gösterici ve rehber olduğuna vurgu yapan Mazhar Bilgin
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ŞEHİRLERİN EN MERKEZİ YERİNDE
TÜRKİYE DİYANET VAKFI ŞUBELERİ OLACAK
Diyanet İşleri Başkanı Görmez,
ülke genelinde halen müftülüklerce temsil edilen vakıfta yeni
bir yapılanmaya gittiklerini belirterek, şubeleri il ve ilçe merkezlerindeki en merkezi yerlere
taşıyacaklarını söyledi.
Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet
Görmez, AA muhabirine yaptığı
açıklamada, TDV’nin yurt içi ve
yurt dışında hizmetlerini kat kat
artırdığını belirtti.
Vakfın ihtiyaç sahiplerine destek
olmak için büyük çabalar harcadığını anlatan Görmez, Türkiye
DiyanetVakfının ihtiyaç sahiplerine bu yıl da dolu dolu bir ramazan yaşattığını dile getirdi.

141 bölgede fakirlerin
yanında olduk
Görmez, vakfın hem yurt içinde
hem de yurt dışında hizmetlerini bir önceki yıllara göre birkaç
kat artırdığına dikkati çekerek,
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“Ramazanda
Bangladeş’ten
Brezilya’ya, Çad’dan Filipinler’e,
Kıbrıs’tan
Kazakistan’a,
Arnavutluk’tan Filistin’e kadar
47 ülkede, 141 bölgede fakirlerin, mahrumların yanında
olduk. Hayırsever milletimizin
yardımlarını oralara taşıdık. 232
bölgede ise ramazan boyunca
milletimiz adına iftar sofralarını
açtık. Her bir iftar sofrası, aynı
zamanda o milletleri kuşatan
birer barış sofrasına dönüştü”
şeklinde konuştu.
Vakıf çalışanlarının bayram yapmadan fedakarca çalıştığına
dikkati çeken Görmez, şunları
kaydetti:
“Ramazan Bayramı süresince
de Kerkük’te, Telafer’de Türkiye
Diyanet Vakfından ekiplerimiz,
evlerinden barklarından olan
kardeşlerimize çadırlar kurarak,
onlara yemekler gıdalar temin
etti. Aynı şekilde Suriye’deki
Türkmen köylerine tırlarla yardımlar taşıdılar. Dünyanın muhtelif yerlerine gidip milletimizi

Diyanet İşleri Başkanlığımızı,
Türkiye Diyanet Vakfımızı temsil
eden bu kardeşlerimize teşekkür ediyorum.”

Vakfımız çok hayırlı
hizmetlere öncülük etti
Yurt içinde de TDV temsilcilikleri aracılığıyla on binlerce aileye
yardımlar taşındığını vurgulayan
Görmez, “Vakfımız Suriye’den
ülkemize sığınan mültecilerin
yanında oldu. Soma’daki madenci kardeşlerimizin aileleriyle
aynı sofrayı paylaştı. Çok geniş
çaplı bir zekat ve fitre kampanyası gerçekleştirildi. Vakfımız
hem yurt içinde hem de yurt
dışında çok hayırlı hizmetlere
öncülük etti” dedi.
Vakfa olan beklentinin de her
geçen gün arttığını vurgulayan
Görmez, “ülke genelinde halen müftülüklerce temsil edilen
Türkiye Diyanet Vakfında yeni
bir yapılanmaya gideceklerini”
belirtti.

Görmez, vakfın bugüne kadar
müftülüklerde temsil edildiğini
anımsatarak, her il ve her ilçede
en merkezi yerlere Türkiye Diyanet Vakfı şubelerini açacaklarını
bildirdi.

Şubeler kültür ve yaşam
alanı olacak
Görmez, vakıf şubelerini vatandaşların çocuklarıyla, aileleriyle
müdavim oldukları birer merkez
haline getireceklerini dile getirerek, şubelerin aynı zamanda
kültür ve yaşam alanları olacağını anlattı.
Hiçbir ayrım yapmadan dünyanın her tarafına vakıf tarafından
yardımlar ulaştırıldığını kaydeden Görmez, “Nerede olursa olsun mağdur, mazlum bir kardeşimiz olduğunda Türkiye Diyanet Vakfı, kardeşlerimizin yardımına ulaşmaya devam edecek.
Vakıf olarak nerede bir mağdur
ve fakir varsa inşallah orada olacağız” ifadelerini kullandı.

Şehir merkezindeki
şubelerimizle daha güçlü
şekilde çalışacağız
Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İsmail Palakoğlu, tüm iller
ile nüfusu 100 binin üzerindeki
ilçelerin merkezi yerlerine taşınacak Türkiye Diyanet Vakfı
(TDV) şubelerinin taşınma ve
yer tespiti çalışmalarının sürdüğünü söyledi.
Palakoğlu, şubelerin yakın zamanda vatandaşların hizmetinde olacağını kaydetti.
İsmail Palakoğlu, ülkemizde ve
7 kıtada insanlığın hizmetinde

olan TDV’nin, yaptığı iyilik faaliyetleriyle mağdur ve mazlumların yüzlerini güldürdüğünü
söyledi.
Türkiye’de ihtiyaç sahiplerine
yönelik TDV’ye yapılan bağışların, fakir ve mazlumlara ulaştırıldığını vurgulayan Palakoğlu,
vakfın hem yurt içinde hem de
yurt dışında hizmetlerini her geçen gün artırarak sürdürdüğünü
kaydetti.
Vakfın milletimiz adına 980 şubesiyle, Bangladeş’ten Brezilya’ya,
Çad’dan Filipinler’e, Kıbrıs’tan
Kazakistan’a,
Arnavutluk’tan
Filistin’e kadar 100’den fazla ülkede, 200’ün üzerinde bölgede
fakirlerin yanında olduğunu belirten Palakoğlu, ülkemizde de
ihtiyaç sahiplerinin yardımına
koştuğunu kaydetti.
Vakfın artan hayri hizmetlerinin, beraberinde şubelerde yeni
düzenleme gereksimini ortaya
çıkardığını anlatan Palakoğlu,
Türkiye Diyanet Vakfı şubelerinin merkezi yerlere taşınma
projesiyle zengin ile fakir arasında güçlü bir iletişim ağı kurulacağını vurguladı.

Şubelerin çalışma sistemi
daha profesyonel olacak
Şubelerle ilgili profesyonel bir
çalışmanın ortaya konduğunu
vurgulayan Palakoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:
‘‘Dünyada ve ülkemizdeki bütün
sivil toplum kuruluşlarının yapısı
incelendi. İl ve ilçe müftülerimiz
ve din görevlilerimizle görüşülüp onların kanaatleri alındı,
mülakatlar ve anketler yapıldı.
Yapılan bu çalışmalar sonrası

TDV şubelerinin nasıl olması gerektiği yönünde bir rapor ve yönetim el kitabı ortaya çıktı.’’
Raporun vakıf mütevelli heyetine sunulması ve olumlu görüşlerin alınmasının ardından il
müftüleriyle paylaşıldığını kaydeden Palakoğlu, ‘’TDV Şubeleri
yönetim el kitabını ve şubelerin
yönetim planını müftülerimize
ilettik. Şubelerimizde kanaat
önderleri, iş adamları ve müftülerimizden oluşan güçlü bir
yönetim kurulumuz olacak. İnşallah yeni dönemde stratejik ve
bütçe esaslı plana göre çalışacak
vakfımız, hizmetlerine daha da
güçlü bir şekilde devam edecek. Bu çalışmalar aynı zamanda
vakfın hizmet kalitesini de artıracak’’ dedi.

Yer tespit çalışmalarına
başlandı
Türkiye genelinde 980 şubenin
3 gruba ayrıldığını ifade eden
Palakoğlu, “Tüm iller ile Nüfusu
100 binin üzerindeki ilçelerin en
merkezi yerinde hizmetleri yürütecek müstakil şube binaları
açacağız. Nüfusu 100 binin altındaki ilçelerimizde ise şubelerimiz yine müftülüklerimiz bünyesinde çalışmalarına devam
edecek. Şubelerin taşınabilmesi
için müftülüklerimiz yer tespit
çalışmalarına başladı ve bazı şubelerimiz yeni binalarına taşınmaya başladı. Yeni yerlerindeki
şubelerimizi açılışa hazırlıyoruz.
İnşallah yeni şubelerimizde, eğitim, dini ve hayri hizmetlerimizi
halkımızla iç içe, birlikte yapmak
istiyoruz.’’ diye konuştu.
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BAŞKANDAN
TÜRKİYE DİYANET VAKFI
GÖNÜL KÖPRÜSÜ KURACAK
GÖNÜLLÜLER ARIYOR
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), yurt içi ve yurt dışındaki yardımlarda ihtiyaç sahipleri ile
vakıf arasında ‘gönül köprüsü’ kuracak gönüllüler arıyor.
TDV Genel Müdür Yardımcısı
Mustafa Tutkun, vakfın ihtiyaç
sahiplerine olan desteklerinin
her geçen gün daha da arttığını
belirterek, yardıma muhtaç insanlara gönüllü hizmet etmek
isteyen vatandaşlara TDV’nin kapılarını açtığını söyledi.
Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi yurt içinde ve yurt dışında
önemli yardımlaşma programları gerçekleştireceklerini vurgulayan Tutkun, Ramazan ayında
47 ülkede 232 bölgede ihtiyaç
sahiplerinin yanında olduklarını
anımsattı.

Türkiye Diyanet Vakfı’nın derya
gönüllülerle, yıkık gönüllüler arasında yardımlaşma ve dayanışma
köprüsü kurduğunu belirten Tutkun, ‘’Bangladeş’ten Brezilya’ya,
Çad’dan Filipinler’e, Kıbrıs’tan
Kazakistan’a,
Arnavutluk’tan
Filistin’e kadar 100’ün üzerindeki ülkede, 200’ün üzerindeki
bölgede hayırsever milletimizin
emanetlerini ulaştırıyoruz. Vakfımız yurt içinde de çok hayırlı hizmetlere öncülük etti. Vakfımızın
artan hayır hizmetleri, gönüllülük esasıyla çalışacak insanlara,
manevi anlamda katkıda bulunmaları için önemli bir fırsat oluşturuyor’’ dedi.

http://gonullu.diyanetvakfi.org.tr/kayit
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İbadet anlayışıyla eğitim, kültür, sosyal ve ekonomik anlamda fakir ve kimsesizlere; yardım
yaparken bilgileriyle de değer
katacak gönüllüler aradıklarını
belirten Tutkun, özellikle yurtdışına gönderilen gönüllülerimizin
ulaşım, konaklama, yeme, içme
vb. giderleri karşılanacaktır. Yurt
dışına gidecek olan gönüllülerde
akıcı şekilde bir dil konuşanlara
ve geçerlilik tarihi dolmamış pasaporta sahip olanlara öncelik
vereceğiz. Gönüllü olmak isteyen
vatandaşlarımız www.diyanetvakfi.org.tr adresinden başvuru
yapabilirler’’ diye konuştu.

ŞUBELERİMİZDEN
GÜMÜŞHANE
GÜMÜŞHANE ŞUBEMİZDEN
“KÜÇÜK BEDENLER SOLMASIN”A DESTEK
Vakfımız Gümüşhane Şubesi Gümüşhane Emniyet
Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğünün düzenlediği
“Küçük Bedenler Solmasın” projesini destekliyor.
İl merkezi ve bağlı köylerdeki
ilkokul ve ortaokullarda eğitim
gören risk grubundaki öğrencileri kapsayan ve Vakfımız Gümüşhane Şubesi işbirliğinde hazırlanan proje ile öğrencileri suç
işlemeye yönelten ekonomik ve

sosyal faktörleri ortadan kaldırılmaya planlanıyor.
Proje kapsamında Vakfımız Şubesi tarafından temin edilen hırka, pantolon, tişört, gömlek gibi
giysiler bir törenle kent merke-

DAİRESİNİ
TÜRKİYE DİYANET VAKFI’NA BAĞIŞLADI

zindeki çocuklara dağıtılmak
üzere okul yöneticilerine teslim
edildi.
Proje önümüzdeki günlerde
tüm çocukları kapsayacak şekilde devam edecek.

AFYON
dini ve hayri hizmetlerde kullanılmak üzere Türkiye Diyanet
Vakfı ‘na bağışladı.
Yapılan bağışın ardından Afyonkarahisar İl Müftüsü ve Türkiye
Diyanet Vakfı Şube Yönetim Kurulu Başkanı Burhan İşliyen, bağışta bulunan Hüseyin Arslan’a,

Afyonkarahisar’da emekli bir
vatandaş kent merkezindeki değeri yaklaşık 100 bin TL olan dairesini Türkiye Diyanet Vakfı’na
bağışladı.

Kentte yaşayan ve uzun yıllardır
emekli olduğu öğrenilen Hüseyin Arslan ismindeki bir hayırsever, Esentepe Mahallesi’nde
bulunan kendisine ait dairesini

bağışının hayırlara vesile olması
dileğinde bulunarak duyarlı davranışından dolayı bir teşekkür
belgesi takdim etti.
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