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Ramazan’da ihtiyaç
557 bin 311 hisse
sahiplerine 40 milyon kurban ihtiyaç
TL’lik yardım
sahiplerine ulaştırıldı
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BU SAYIDA
Yeryüzünde iyilik egemen oluncaya dek...

13 Mart 1975’te din hizmetlerinin daha geniş kitlelere ulaştırılması amacıyla
Diyanet İşleri Başkanlığına destek için kurulmuş olan Vakfımız, bugün geldiği
noktada ülkemizde 1003 şubesi, dünyanın 149 ülkesinde yürüttüğü eğitimden
kültüre, sosyal ve hayri hizmetlerden dini hizmetleri destekleme faaliyetlerine ve
uluslararası yardım çalışmalarına kadar yaşamın her alanında insanlığa hizmet
eden dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşlarından birisi haline gelmiştir.

TÜRKİYE DİYANET VAKFI

İYİLİK BÜLTENİ

İslam medeniyeti hayır ve iyilik hareketlerini asırlardır yaşatmaktadır. Bu amaçla
birçok vakıf kurmuştur. Milletimiz, kurduğu vakıflar aracılığıyla mazlumlara
sığınak, muhacirlere ensar olmuştur.
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Bugün insanlık, şefkat ve merhamete, vicdan ve hakkaniyete her zamankinden
daha fazla muhtaçtır.

Türkiye Diyanet Vakfı Adına Sahibi
İhsan AÇIK

Vakfımız, Milletimizin yardım eli olarak yurt içinde ve yurt dışında dünyanın
zorluklarına ve zulümlerine gözlerini kapatmadan her canlıya el uzatmanın
gayretini göstermektedir.

Mütevelli Heyeti II. Başkanı

Genel Yayın Yönetmeni
Mehmet EĞİNÇ
Genel Müdür V.

Yazı İşleri Müdürü
Yasin DEDEŞ
Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkiler Müdürü

Yayına Hazırlayanlar
Aykut Burak ŞİMŞEK
Feyzullah DOĞRU
Musa ÖZYÜREK
Uğur ÖĞÜT

Umudu Türkiye ve Türk insanı olan milyonlarca kişiye ulaşarak yaralarına
merhem oluyor, göz yaşlarını dindiriyoruz.
Ellerini semaya açıp “Yarabbi yok mu bir yardım eli” diye duan eden mazlum ve
mağdurun imdadına koşuyor, milletimizin yardımlarını ulaştırıyoruz.
Çerçevesine sığmayan sınırları aşıp yolumuzu gözleyenlere umut oluyor,
yeryüzünde iyiliği egemen kılmaya çalışıyoruz.
Tüm dünyanın çok zor bir süreçten geçtiği koronavirüsle mücadele kapsamında
iyiliğin hizmetkarı Vakfımız gönüllüleri, din görevlilerimiz ve çalışanlarımızla
birlikte kapı kapı dolaşarak kimin neye ihtiyacı varsa onu karşılamanın gayreti
içerisinde olduk. Bu süreçte görevli ve gönüllülerimiz, gıda kolisi ulaştırmakla
kalmadı; odun kırdı, bağ belledi, soba bacası temizledi, ilaçlama yaptı, maske
üretti…
Ramazan ayında iftar sofralarında bir araya gelemesek de kapı kapı dolaşıp
iftariyelikler ulaştırarak gönül köprüleri kurduk.
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Milletimizin vekalet yoluyla emaneti 557 bin hisse kurbanı ülkemizde ve
dünyanın dört bir yanında keserek geleceğimiz günü umutla bekleyen,
yolumuzu gözleyen mazlum ve mağdurlara ulaştırarak hayır dualarını aldık.
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İnsanlığın ağır bir sınavdan geçtiği bugünlerde iyiliğin yeryüzünde yeniden
egemen olması için ülkemizde ve dünyanın birçok noktasında ihtiyaç sahiplerine
yönelik geliştirdiğimiz insani yardım faaliyetleri, dinî hayatı desteklemeye ve
geliştirmeye yönelik çalışmalarımız, kültürel ve sosyal hayatı inşaya yönelik
etkinliklerimiz ve dünyanın dört bir yanında imar ettiğimiz camiler, okullar,
üniversiteler, öğrenci yurtları, külliyeler ve kültür merkezleriyle mazlumların
umudu olduk.

Yayımlanan makalelerin sorumluluğu yazarlarına aittir.
Para ile satılmaz.
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Vefakar ve fedakar milletimizin her geçen gün artan teveccühü ile Vakfımız
küresel ölçekte hizmet üreten bir kurum haline gelmiştir. Bugün artık dünyanın
her yerinden hem ülkemize hem de Vakfımıza yönelik beklenti ve umutlar
artmış durumdadır.

45 yıllık iyilik yolculuğumuzda bu bültene sığdıramayacağımız kadar hayata
dokunduk.
Ayrı coğrafyalarda, ayrı dilleri konuşup ayrı hayatlar yaşıyor olsak da bir gönül
selamı yetiyor kalplerimizi buluşturmaya.
Ayyıldızlı bayrağımızın gölgesinde, hilalin kuşattığı dünyayı iyilikle sarmak
için Diyanet teşkilatımızın fedakâr mensupları, şubelerimiz, çalışanlarımız,
gönüllülerimiz ve hayırseverlerimizle amaç ve gönül birliği içerisinde ülkemizde
ve bütün dünyada yürüttüğümüz faaliyetlerle iyiliğin egemen olması için
mazlumların elinden tutmaya devam edeceğiz.
Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
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4

ahkiki bir iman; Cenâb-ı Hakk’ı tanıma, yaşadığımız dünyayı ve mutlak hakikat ahireti
anlamlandırma, kendimizi ve dış dünyayı
anlama noktasında en büyük imkândır. Bu şuur ile
yaşanan hayatın ve yapılan ibadetlerin ise en somut
neticesi her yönüyle güzel ahlak ve ihsan bilinciyle
yaşamaktır. Bu açıdan ihsan, öncelikle kişinin “Rab”
makamına başka hiçbir şeyi layık görmemesiyle birey ile Yaratıcı arasındaki derin saygı, bağlılık ve itaate dayanan ilişkiyi ifade etmektedir. Bu teorik boyutla
birlikte, tam manasıyla “Cibril Hadisi”nde tebarüz ettiği yönüyle ihsan, Allah’ı görüyormuşçasına ibadet
etme cihetiyle etkin bir tefekkür, mutlak bir teslimiyet ve eşsiz bir özveriyle O’na yakın olma çabasıdır.
İhsan, müminin, yüce Allah’la arasında kuvvetli bir
bağ kurarak davranışlarını bu eksende oluşturmasıdır. İnsanoğlunun ahlaki hafızası olan fıtratın gereklerini yerine getirmesi ve dinimizin münker olarak
vaz ettiği kötülüklerden ve çirkinliklerden uzak durmasıdır. Dolayısıyla ihsan kavramının hayata yansıyarak somutlaşması, rububiyet ve ubudiyetin en yalın
tezahürü tevhit akidesinin ve insanlar arası ilişkinin
vazgeçilmez değeri vahdet ilkesinin gereğini yerine
getirmekle gerçekleşecektir. Bu yönüyle ihsan ahlakının nefis terbiyesiyle vazgeçilmez bir ilişkisinin varlığı da açıktır. Buna göre ihsan ahlakının varlığı, imandan neşet eden ahlaki erdemlerin bireysel ve sosyal
hayata taşınmasıyla ortaya çıkacaktır. Diğer taraftan
zikredilen bu hususlar, ihsan erdeminin şehadet ve
gayb âlemine dönük ideal vasfının adalet değerinden kaynaklandığını göstermektedir. Nitekim insanın
fizik ve metafizik dünyasını anlamlandıran vahyin;
“Şüphesiz Allah, adaleti ve ihsanı emreder…” (Nahl,
16/90) buyruğu bunu açıkça ortaya koymaktadır.
Bir eylemin ihsan olarak değerlendirilip anlam kazanabilmesi için bazı vazgeçilmezler bulunmaktadır.
Öncelikle ihsan; niyet, bilgi, bilinç, eylem ve irfan
boyutuyla sarsılmaz bir varlık alanı oluşturmaktadır.
Diğer bir ifadeyle, fikir ve aksiyon düzleminde ihsan
davranışının ortaya konulmasında kişisel iradenin ve
Yaratıcının muradının farkındalığı söz konusudur. Bu
da ihsanın, dünya ve ahirette yüce Allah’ın hoşnutluğunu kazanmaya yönelik erdemli davranışların biricik vesilesi olduğunu göstermektedir. Aynı zamanda
bu ideal, dinin ya da örfün iyi/güzel kabul ettiği ve
“birr” ifadesinde karşılığını bulan maddi-manevi bütün güzellikleri temin etmektedir. Bu itibarla ihsan,

marufu münkerden, adaleti zulümden, ihlası riyadan
ayıran ve böylece kişiyi “muhsin” kılan mühim bir
cevherdir. Aynı zamanda ihsan, kötülük dehlizlerinden iyiliğin aydınlık yollarına kişiyi sevk etmekle, takva mertebesinin de önemli bir eşiği konumundadır.
Zikredilen tüm bu hakikatler, ihsanın etik ve estetik
değeriyle insan hayatının har alanındaki varlığını
göstermektedir. İhsanın en güzel örneklerini bizlerle
buluşturan Peygamber Efendimizin (s.a.s.); “Allah her
şeye karşı ihsanı farz kılmıştır…” (Müslim, Sayd, 57)
hadisi de bu hususu teyit etmektedir.
Yüce dinimiz İslam, bireyin fıtratındaki iyilik cevherini
yeryüzü ile buluşturarak dünyayı imar etmeyi hedeflemektedir. Bu üstün gayeye ulaşmada da en önemli
imkân, peygamberlerin varlığı, örnekliği ve mücadelesidir. Nitekim peygamberler, bütün insanlığa sunduğu rahmet iklimiyle, her türlü eylemi zarafetle tezyin eden üstün ahlak ilkeleriyle bizlere ufuk çizip yön
tayin eden vahyin, doğru anlaşılıp en güzel şekilde
yaşanan bir hayata dönüşmesinde şüphesiz en büyük örneklerdir. Her konudaki rehberimiz Allah Rasûlü de her şeyi en güzel, tam ve mükemmel bir şekilde
yapmakla kalmayıp aynı zamanda çevresini de en
iyiye ve en güzele yönlendiren tavsiyelerde bulunarak insanlığa örnek olmuş ve ashabını ihsan şuuruyla
yetiştirmiştir. Söz konusu çağları aşan örneklik; bilgi,
hikmet ve marifet rükunları üzerine oturmuş, iman,
kulluk ve güzel ahlakla tezyin edilmiş İslam medeniyetinin temel harcı olmuştur. Bu mayanın ruh çaldığı Müslümanlar, ilim ve irfan ile donanmış fertlerin
oluşturduğu, ihsan ahlakı ile şekillenecek bir toplum
idealini gerçekleştirmek için azami gayret göstermişler ve nihayetinde, yeryüzünde iyilik ve güzellikler
üreten bir medeniyet inşa etmeye muktedir olmuşlardır.
İhsan bilinci, kulun Rabbiyle ve diğer varlıklarla ilişkisi bağlamında bireye dünya ve ahiret mutluluğunun
yolunu göstermekle birlikte, günümüz dünyasının
gerek bireysel ve gerekse toplumsal birçok sorununa da çözüm sunmaktadır. Zira ihsan; hayatın, varlık
âleminin en şereflisi olan insana yaraşır bir şekilde
sürdürülmesini temin eden ve hayatın her alanında insandan sadır olan eylemleri düzenleyen temel
ilkelerden biridir. Nitekim sosyal hayat, her yönüyle
ihsan merkezinde yaşandığında, Kur’an ve sünnetin
hedeflediği erdemli ve faziletli toplum ortaya çık-

İlahi inayet, rahmet ve ebedi mutluluk
kaynağı olarak insanlığa gönderilen
İslam, insanın selim fıtratını koruyan
ve akıl nimetiyle sahip olduğu üstün
vasıflarını doğruya yönlendirerek dünya
ve ahiret huzurunu temin eden ilahi ilkeler
bütünüdür. Dolayısıyla, can taşıyan her
varlığa merhameti, Yüce Allah’a teslimiyet
ve itaati merkeze alan dinimiz; insan,
eşya, tabiat ve kâinatla ilişkilerimizi
ideal seviyede tanzim ederek dünya ve
ukba dengesinin en ideal şeklini bizlere
göstermiştir. Nitekim yüce kitabımız
Kur’an-ı Kerim’in; “Gerçekten bu Kur’an, en
doğru olan yola götürür ve iyi işler yapan
müminler için büyük bir mükâfat olduğunu
müjdeler” (İsrâ, 17/9) ayeti, bu hususu
açıkça beyan etmektedir.
mış; bu idealden uzaklaşıldığında ise iyilik yeryüzü
sahnesinde zayıflamış ve kötülük toplumda hâkim
güç hâline gelmiştir. Günümüze gelecek olursak,
bugün yeryüzünün iyiliğe, merhamete, ahlak ve hukuka her zamankinden daha fazla muhtaç olduğu
her türlü izahtan varestedir. İnsanlık; güven, sevgi,
saygı ve barıştan uzaklaşarak tefrika, bölünme, zulüm, şiddet, vahşet ve dehşet sarmalında bunalımlı
bir hayata hapsolmuştur. Tüm bunlar, İslam’ın hayatı
huzurla buluşturma, insanı da kendisi ve çevresiyle
barıştırma idealini önemsememe ve onun evrensel
mesajını ihmal etme neticesinde vuku bulmaktadır.
Özetle bugün, İslam âlemi de dâhil olmak üzere, yeryüzünde yaşanan ahlaki erozyon, kaybedilen huzur
ve güven, insanlığın kanayan yaralarının merhemi
mesabesindeki Kur’ani bir ilke olan ihsan değerinden
uzaklaşmasının tabii sonucudur.
Bu itibarla, İslam’ın yeryüzüne sunduğu rahmete, hiç
kimseden esirgemediği sevgi ve şefkate, iç ve dış dünyamızı sekinetle buluşturan barış çağrısına bütün insanlığın ihtiyaç duyduğu bir zamanda; ihsan çizgisinde
yaşadığımız bir hayatın, gerçek anlamda iyiliğe ulaşma
adına daha güzel bir dünyanın inşasına vesile olmasını
Cenâb-ı Allah’tan niyaz ediyorum.
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Ramazan’da
ihtiyaç
sahiplerine
40 milyon TL’lik
yardım

Yarım asra yakın süredir
gerçekleştirdiği iyilik faaliyetleri
ve üstlendiği sorumluluğun
bilinciyle Türkiye’de ve yedi
kıtada, milletin emanet ettiği
fitre, zekat ve bağışları ihtiyaç
sahiplerine ulaştıran Türkiye
Diyanet Vakfı, bu Ramazan
ayında da ihtiyaç sahiplerinin
gülen yüzü oldu.

2020 RAMAZAN PROGRAMI

YURT iÇi

81 iL

148.329
İYİLİK PAKETİ

164.617
YARDIM KARTI

112.584
İFTAR PAKETİ

TOPLAM

40,5
MİLYON TL
YARDIM

12.257

BAYRAMLIK KARTI

FAYDALANAN KİŞİ

1.804.982

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı
İhsan Açık, hayırseverlerin yardımlarıyla yurt içinde
ve yurt dışında yardım çalışmaları gerçekleştirdiklerini söyledi.
Bu Ramazan’da “Kardeşlerini Unutma, Beklenen
Sensin!” sloganıyla yürütülen kampanya çerçevesinde ihtiyaç sahiplerine 40,5 milyon TL tutarında
yardım ulaştırdıklarını ifade eden Açık, “İnsanlığın
sevgi ve merhameti yeniden kuşanmaya ihtiyaç
duyduğu bu dönemde Ramazan-ı Şerif’in rahmet
iklimini yurt içinde 81 il ve tüm ilçelerde, yurt dışında ise 39 ülkeye taşıyan Vakfımız, yapmış olduğu
yardım çalışmalarıyla gönül köprüleri kurmaya devam ediyor” dedi.
Ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi,
alışveriş kartı, iftar paketleri ve yetimlere bayramlık

YURT DIŞI

39 ULKE
183 BöLGE

39.267

İYİLİK PAKETİ

46.800

İFTAR PAKETİ

11.140

BAYRAMLIK PAKETİ

FAYDALANAN KİŞİ

254.275

kıyafet dağıtımında bulunulduğunu belirten Açık,
şunları kaydetti:
“Bu Ramazan ve her zaman, Türkiye’de ve dünyadaki ihtiyaç sahiplerinin elinden tutmak, yalnız olmadıklarını hissettirmek için milletin emaneti olan
zekat, fitre ve bağışları gerçek sahiplerine ulaştırdık.
2020 yılı Ramazan çalışmaları kapsamında ülkemizde ve 39 ülkede iyiliğin sesi olarak, kardeşlik iklimini
dünyanın dört bir tarafına taşıdık. Bu yıl koronavirüs tedbirleri nedeniyle yardım götürdüğümüz
ülke sayısını azaltmak durumunda kaldık. Diyanet
İşleri Başkanlığımız ve yerel sivil toplum kuruluşları
işbirliğinde gerçekleştirilen Ramazan yardım programı çerçevesinde, ülkemizde ve dünyanın farklı
coğrafyalarında binlerce aileye yardım ulaştırdık. Bu
kapsamda ülkemizde 148 bin 349 iyilik paketi, 164
bin 617 yardım kartı, 112 bin 584 iftar paketi, 12 bin
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257 bayramlık kıyafeti ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık.
Yurt dışında ise 39 ülkede 39 bin 267 iyilik paketi,
46 bin 800 iftar paketi, 11 bin 140 bayramlık kıyafet
hediye ettik. Toplamda 2 milyon kişiye 40,5 milyon
TL tutarında yardım ulaştırmış olduk.”
Her yıl düzenli olarak kurulan ve binlerce Müslümanla aynı sofrayı paylaşmanın heyecanını yaşadıkları iftar sofralarını bu yıl koronavirüs tedbirleri
kapsamında gerçekleştiremediklerini belirten Açık,
iftar paketleri dağıtarak bunu telafi etmeye gayret
ettiklerini vurguladı.
Açık, “Milletimizden aldığımız güçle daha fazla ihtiyaç sahibi aileye ulaşarak yaralarına merhem olmaya devam edeceğiz. Milletimizin vakfımıza göstermiş olduğu güven ve teveccühten dolayı teşekkür
ederiz” dedi.

8

Gazze
Türkiye Diyanet Vakfı, Gazze Şeridi’ndeki ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu.
Ramazan 2020 programı kapsamında Türkiye’de 81
il ve dünyanın 35 ülkesinde yardım çalışmalarını
sürdüren Türkiye Diyanet Vakfı bu ramazan da Gazze halkını unutmadı.
İçerisinde ramazan ayı boyunca ailelerin ihtiyaç duyacağı ürünlerin bulunduğu gıda kolilerini ihtiyaç
sahibi ailelere ulaştıran ekipler şu ana kadar 1000
aileye ulaştı.
Gazze Vakıflar ve Din İşleri Bakanlık Müsteşarı Abdulhadi el-Aga, Filistinlilere yardım projelerinde
öncü rol oynayan Türkiye’ye teşekkürlerini iletti.

Rusya
Rusya’da ramazan ayında Moskova’da ihtiyaç sahibi
yaklaşık 300 aileye yardım paketi ulaştırıldı.
Gıda malzemesinden oluşan yardım paketlerinin
dağıtımı TDV, Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ve
Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi ve
Müftüler Konseyi iş birliğiyle gerçekleştirildi.
Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliği Din Hizmetleri
Müşaviri Ömer Faruk Savuran, “Tüm dünyada yaşanan bu zor günlerde Müslümanların yardımlaşması
çok önemlidir. En kısa zamanda bu süreci atlatmayı
ümit ediyoruz.” diye konuştu.

Zimbabve
Vakfımız giderek kötüleşen ekonomik koşullar nedeniyle zor günler geçiren Zimbabveli Müslüman
ailelere ramazan dolayısıyla gıda paketleri dağıttı.

TDV’nin yanı sıra Türkiye’nin Harare Büyükelçiliği
takibinde ve İslamic İnformation Bureau iş birliğiyle
400 gıda paketi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.
TDV Su Kuyusu Proje Koordinatörü ve İnsani Yardım Uzmanı Selman Aktaş, ülkenin Mashonaland
West, Mashonaland East ve Bulawayo bölgelerinde
400 gıda paketini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını
belirtti.

Bosna Hersek
Milletimizin yardım elini Bosna Hersek’teki ihtiyaç
sahiplerine de ulaştırdık.
Türkiye’nin Saraybosna Büyükelçiliği Din Hizmetleri
Müşavirliğince, gıda ve temizlik ürünlerinden oluşan yardım paketleri, farklı şehirlerdeki 300 ihtiyaç
sahibi aileye ulaştırıldı.

9
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Ramazan Bayramının sevinci
online bayramlaşma töreniyle
evlere taşındı
Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Youtube platformunda canlı olarak yayınlanan
Online bayramlaşma töreni Ramazan bayramının sevincini evlere taşıdı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında şehir dışı yasağı ve sokağa çıkma yasakları nedeniyle evlerde ayrı
bir şekilde geçen Ramazan Bayramının coşkusunu
evlere taşımak amacıyla Türkiye Diyanet Vakfı tarafından hazırlanan online bayramlaşma töreni 3
saati aşkın bir süre boyunca izleyicilere keyifli anlar
yaşattı.
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Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın da tüm
İslam aleminin bayramını tebrik ettiği ve hayır dualarda bulunarak katıldığı bayramlaşma töreni Filistin, Moritanya, Bosna Hersek, Doğu Türkistan, Fas,
Bangladeş, Gine, Endonezya, Kırgızistan, Cezayir,
Hindistan, Rusya, Pakistan, Somali, Küba, Almanya,
Etiyopya, Kamerun, Burundi, Özbekistan, Arnavutluk, Kazakistan, Moğolistan, Nepal, Tanzanya, İspanya, Afganistan, Portekiz, Ruanda, Ürdün, Mısır,
Tayland ve Yemen olmak üzere 33 farklı ülkeden
Türkiye’ye eğitim görmek için gelen TDV burslusu
uluslararası öğrencilerin kendi dillerinde ve kültür-

lerinde hazırladıkları performansları sergilemesiyle
devam etti.
Programda Özbekistan, Filistin, Makedonya ve Yunanistan’a canlı bağlantılar gerçekleştirilerek gönül
coğrafyamızdaki Müslüman kardeşlerimizin Ramazan bayramlarını nasıl yaşandığına izleyiciler tanıklık etti.
TDV Bursuyla Türkiye’de eğitim görmüş ve mezuniyetlerinin ardından kendi ülkelerinde çalışma
hayatına katılan mezun öğrencilerinde katıldığı
online bayramlaşma törenine Diyanet İşleri Başkan
Yardımcısı Dr. Burhan İşliyen, TDV Mütevelli Heyeti
II. Başkanı İhsan Açık, TDV Mütevelli Heyeti Üyeleri,
edebiyat ve sanat dünyasından ünlü isimlerde canlı
bağlantı ve videolarıyla törene katılım sağladılar.
Programın tekrarını izlemek isteyenler için Türkiye
Diyanet Vakfı Youtube sayfasından programın tamamı yeniden yayınlandı.

Yetim çocuklar “hayır zinciri”yle
bayram sevinci yaşıyor
Sarıyer’de başlatılan “Bayramda
bir çocuğun sevincine ortak ol”
kampanyasına destek veren
hayırseverlerin aldıkları hediyeler,
bayram şekeri ve bayram harçlığı
ile birlikte yetim çocuklara kargoyla
gönderilerek, pandemi sürecinde
“bayram sevinci” yaşatıyor.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Sarıyer Şubesi ile Kadın
Aile ve Gençlik Merkezi (KAGEM) İstanbul Şubesi
gönüllülerince ramazan ayında başlatılan “Bayramda bir çocuğun sevincine ortak ol” kampanyası tüm
Türkiye’den büyük destek gördü.

“Hayır zincirine ortak olduğumuz için çok
mutluyuz”

TDV ve KAGEM gönüllülerince Sarıyer genelinde
tespit edilen, koronavirüs pandemisi sürecinde
daha zor zamanlar geçiren yetim, mülteci ya da
ihtiyaç sahibi çocukların yaş, fiziksel durumları ve
cinsiyet bilgileri sosyal medyadaki yardımseverle
paylaşılıyor.

“Bayramda bir çocuğun sevincine ortak ol” kampanyasını internet ve sosyal medya üzerinden karşılık
bulduğunu ve birçok etkileşim aldığını belirten Kadıoğlu, “Gönüllülerimiz çocukların yaş, cinsiyet ve
ihtiyaç durumlarını belirliyor. Biz bu bilgileri çocukların mutluluğunu paylaşmak isteyen gönüllülerle
paylaşıyoruz. Onlar da internet üzerinden istediği
çocuğa uygun ayakkabı, gömlek, pantolon, çanta
ve hediye alıp kargoyla gönderiyor.” diye konuştu.

Bu bilgiler doğrultusunda online alışveriş sitelerinden çocuklar için ayakkabı, gömlek, pantolon, çanta ve çeşitli hediyeler alan yardımseverler, ürünleri
TDV Sarıyer Şubesi’ne gönderiyor. Buradaki paketlere “bayram şekeri ve bayram harçlığı” ekleyen din
görevlileri, özenle hazırladıkları paketleri çocukların evlerine götürerek mutluluklarına ortak oluyor.
Sosyal medyadan aldıkları ürünleri gönderen yardımseverler de hediyeleri alan ve büyük mutluluk
yaşayan çocukların sevincine onların görüntüleri
aracılığıyla eşlik ediyor.

Sarıyer Müftüsü Oğuzhan Kadıoğlu Türkiye’nin dört
bir yanından destek bulan kampanyaya ilişkin açıklamada bulundu.

Hediyeleri alan çocukların büyük mutluluk yaşadıklarını anlatan Kadıoğlu şöyle devam etti:
“Biz de gönüllülerimizin hediyelerine ek olarak bayram çikolatası ve bayram harçlığı koyarak miniklerimize ulaştırıyoruz. Çocuklar böylece bir hayır zinciri
içinde mutluluk yaşıyorlar. Din görevlisi ağabeyleri
ve ablaları buluşan çocuklar bizlere de erken bir
bayram sevinci yaşatıyor. Kampanyamıza Türkiye’nin her yerinden destek geldiği için çok mutluyuz. “
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KARDEŞiNLE YAKINLAŞ

557 bin 311 hisse kurban ihtiyaç
sahiplerine ulaştırıldı
Yarım asra yakın süredir
gerçekleştirdiği faaliyetlerle
milletimizin iyilik temsilcisi
olan Vakfımız, Diyanet İşleri
Başkanlığımız ile birlikte
“Kurbanını paylaş, kardeşinle
yakınlaş” sloganıyla yürüttüğü 2020
Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim
programı kapsamında bu sene
özellikle yurt içinde ciddi bir artış
meydana geldi.

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti II. Başkanı İhsan Açık, pandemi sonrası ülke genelinde başlayan
birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun vefa sosyal
destek gruplarının çalışmalarıyla güç kazandığını
belirterek, “Bugün Vakfımıza emanet edilen kurban
vekaletleri ile ülkemizin dört bir yanını saran bir iyilik hareketine dönüşmüştür” dedi.
Tarih boyunca hep mazlumun yanında yer alan
Türk milletinin, bu yıl geçen seneye nazaran yüzde
69,5 artışla 74 bin 200 hisse kurban vekaletini yurt
içinde 430 il ve ilçede ihtiyaç sahipleriyle birlikte
salgın nedeniyle zor durumda kalan, işini kaybeden, kepenk kapatan ülkemiz insanlarına dağıtılması için Türkiye Diyanet Vakfına emanet ettiğini
belirten Açık, şunları kaydetti:

557.311

il ve ilçe
Yurt içinde 430
merkezinde ve

74

Kurban
kesildi

308

4.625.681

Aileye kurban
eti ulaştırıldı

23.128.405

Bölgede

Kişiye kurban eti ulaştırıldı

557.311

1993’den
günümüze kadar

2.802.037
HİSSE KURBAN

Yıllara göre
kurban vekalet
sayılarındaki
artış oranı

2016 2017 2018 2019

2020

%33 %7,6 %67 %3,7 %26,5
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“Necip Milletimizin bizlere emanet ettiği 483.111
hisse yurt dışı kurban vekaleti ile birlikte 2020 yılında yurt içi ve yurt dışında toplam 557 bin 311 hisse
kurbanı keserek ihtiyaç sahiplerine dağıtmış bulunuyoruz. Tarih boyunca hep mazlumun yanında yer
alan vefakar milletimiz, bugün de mazlumun, mağdurun, muhtacın yanında yer almaya devam ediyor.
Kurulduğu günden beri milletimizin sarsılmaz güvenine mazhar olan Türkiye Diyanet Vakfı, bu yılda vatandaşlarımızın büyük teveccühüyle dünyanın dört
bir yanına milletimizin iyilik elini götürdü. Vakfımıza
emanet edilen kurbanlar ülkemizde 430 il ve ilçede
yurt dışında 74 ülkenin 308 bölgesinde görevli ve
gönüllülerimizin nezaretinde, vekalet sahiplerinin
isimleri tek tek okunmak suretiyle hijyenik şartlarda kesildi. Büyük bir titizlikle paketlenerek dağıtıma hazır hale getirilen kurban etlerini, dualarında
Türkiye olan, yolumuzu umutla bekleyen mazlum,
mağdur ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırmış olmanın
mutluluğunu yaşıyoruz.”
Dünyanın zorluklarına ve zulümlerine gözlerini kapatmadan her canlıya el uzatmanın gayreti içerisinde olduklarını ifade eden Açık, şöyle devam etti:

16

“İnsanlığın şefkat ve merhamete her zamankinden
daha fazla muhtaç olduğu bu dönemde Kurban
Bayramı sevincini sadece ülkemizde değil, mazlum
ve mağdur coğrafyalara da taşıdık. Yeryüzündeki
bütün kardeşlerimizi birbirine yakınlaştıran Kurban
ibadeti sayesinde Yemen’den Bangladeş’e, Moğolistan’dan Haiti’ye kadar ayrı coğrafyalarda arı dilleri
konuşup ayrı hayatları yaşıyor olsak da hiç görmediğimiz ve tanımadığımız kardeşlerimize hayırsever
halkımızın yardım elini uzattık. Allah’ın yarattığı her
bir canlı, O’nun emanetidir. Milletimizin bağışlarıyla
emanete sahip çıkıp dünyanın dört bir yanında kardeşlik köprüleri kurduk.”
Vekalet alınmasından kesilip dağıtılmasına kadar
her aşamasını büyük bir hassasiyetle takip edilen
kurbanları, Türkiye’de ihtiyaç sahiplerine, sığınmacılara, Kur’an kurslarına ve öğrenci yurtlarına, yurt
dışında ise öncelikle açlık, yoksulluk ve iç çatışmaların yoğun olduğu bölgelerdeki başta yetim, öksüz,
dul, mazlum, mağdur ve muhtaçlar olmak üzere 23

milyon 128 bin 405 kişiye ulaştırdıklarına dikkati çeken Açık, “Necip Milletimizin bizlere emanet ettiği
kurban vekaletleriyle Kurban Bayramı dünyanın neresinde olursa olsun Müslümanlar için daha anlamlı
bir hale gelmiş oluyor. Geçen sene 19 milyon Müslümanın sofrasına bu kurban etinden ulaştırmıştık
bu sene 4 milyondan fazla daha kardeşimize hayırseverlerimizin kurban hisselerini ulaştırmayı Cenab-ı Hakk bizlere nasip eyledi” şeklinde konuştu.
28 yıldır devam eden kurban organizasyonunda her
geçen sene Türkiye Diyanet Vakfına olan güvenin
arttığını dile getiren Açık, “Kurban vekalet sayılarında 2015 ve 2016 yıllarında yüzde 33, 2017 yılında yüzde 7,6, 2018 yılında yüzde 67, 2019 yılında
yüzde 5,5 artış sağlanmış 2020 yılında 74 bin 200’ü
yurt içinde 483 bin 111’i yurt dışında olmak üzere
557 bin 311 hisseye ulaşılarak yüzde 26,5’lik bir artış
sağlanmıştır.
Bağış oranlarımızda içinde bulunduğumuz pandemi sürecinin de etkisiyle özellikle yurt içi rakamlarımızda ciddi bir artış yaşanmıştır. Geçen yıl yurt içinde 43 bin 775 hisse kurban bağışı alırken bu yıl 74
bin 200 hisseye ulaşmıştır. Vakfımız, 1993 yılından
bugüne kadar hayırseverlerimizin vekalet verdiği
toplam 2.802.037 hisse kurbanı keserek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmıştır. Dilimiz, rengimiz, kültürümüz
farklı olsa da samimiyetimiz ve milletimizin karşılık
beklemeden gönülden paylaştığı emanetleriyle
dünyaya yeniden güven aşılıyoruz. Ayrı coğrafyalarda, ayrı dilleri konuşup ayrı hayatlar yaşıyor olsak da
bir gönül selamı yetiyor kalplerimizi buluşturmaya.
Ayyıldızlı bayrağımızın gölgesinde, hilalin kuşattığı dünyayı iyilikle sarmak için mazlumların elinden
tutmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.
Açık, vekâletle kurban organizasyonuna kendi kurbanlarını da bağışlayan ve her türlü desteği veren;
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, devlet büyükleri, bakanlar, milletvekilleri, sanatçılar, sporcular, Diyanet teşkilatımızın fedakar mensupları, yurt
içi ve yurt dışında Türkiye’yi en güzel şekilde temsil
eden görevli ve gönüllülere ve hayırsever Türk milletinin her bir ferdine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

“Bu faaliyet,
küresel çapta bir iyilik hareketidir”

Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı
Prof. Dr. Ali Erbaş, Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Programı’nın
küresel çapta bir iyilik hareketi olduğunu söyledi.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Din Hizmetleri Müşavirleri ve Ataşeleri ile video konferans
sistemi ile toplantı yaptı.
Müşavir ve ataşelerle “2020 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Programı” hakkında istişarede bulunan
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kovid-19 salgını nedeniyle yaşanan sıkıntılara işaret ederek, “Sizler de
bu süreçte zor zamanlar yaşadınız, bunu biliyoruz.
Bu dönemi Avrupa’da çok ağır geçiren ülkeler oldu.
Gerek zor durumda kalan kişilere yaptığınız ayni
yardımlar ile gerekse bu dönemde aksatmadan devam ettirmeye çalıştığınız din hizmetleri ile büyük
bir özveri ve gayretle çalıştınız” dedi.
Müşavir ve ataşelere pandemi sürecinde yurt dışında yapmış oldukları yardım faaliyetleri için teşekkür
eden Başkan Erbaş, “Dünyanın neresinde olursa
olsun milletimizin yardımlaşmayı çok önemsediğini de göstermiş oldunuz, örneklik teşkil ettiniz. İs-

lam’ın infak, yardımlaşma ve dayanışma anlayışını,
insanlara yardımcı olmayı ilke edinen bir inanç bir
sistemi olduğunu bu vesileyle anlatmalıyız” diye
konuştu.
Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı’nın
(TDV) yaptığı hizmetlerle insanların güvenlerini kazandıklarına ve bu güvenin de her geçen gün arttığına vurgu yapan Başkan Erbaş, şöyle devam etti:
“Bir dilim ekmeğe, bir parça kurban etine muhtaç
milyonlarca insan var. Onlara Diyanet İşleri Başkanlığı olarak ulaşmak zorundayız. Bu bizim üzerimizde bir vazifedir, emanettir. Yaptığımız bu faaliyet,
küresel çapta bir iyilik hareketidir, iyilik yarışıdır. Her
yere iyiliği ulaştıracağız.”
Toplantıya, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Selim Argun, Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay
ve TDV Mütevelli Heyeti II. Başkanı İhsan Açık da
katıldı.
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Bayram coşkusunu dünyaya taşıdık
Mazlum ve mağdurların hamisi Türk Milletinin emanetlerini ihtiyaç sahiplerine
ulaştıran Türkiye Diyanet Vakfı, 75 ülkede gerçekleştirdiği vekalet yoluyla
kurban organizasyonu kapsamında bayram sevincini dünyaya taşıdı.
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Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti II. Başkanı İhsan Açık, yurt içinde 81 ilde ve yurt dışında 75 ülke
287 bölgede gönüllü ve çalışan ekibiyle birlikte
mazlum ve mağdur coğrafyalarda vekalet yoluyla
kurban kesim organizasyonunu gerçekleştirdiklerini söyledi.
Tüm dünyada bayram namazıyla birlikte bayram
coşkusunun yaşanmaya başladığını belirten Açık,
şunları kaydetti:
“Birlik ve beraberlik duyguları ile paylaşma ve infakın zirveye çıktığı, Allah’a teslimiyetin, itaat, sadakat ve kurbiyetin sembolü olan Kurban Bayramında
paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Milletimizin
bağışlarıyla şefkat ve merhamete en çok ihtiyaç
duyduğumuz bu günlerde yolumuzu gözleyenlere
umut olduk. Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş
sloganıyla çıktığımız iyilik yolunda ekiplerimiz 75
ülkede necip milletimizin Vakfımıza emanet ettiği
kurban vekaletlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.
Afrika’dan Asya’ya, Uzak Doğu’dan Güney Amerika’ya, adını bile duymadığımız ülkelerde hiç görmediğimiz ve tanımadığımız kardeşlerimize, dünyanın bir ucundan öbür ucuna mesafe tanımaksızın
hayırsever halkımızın yardımlarını götürüyoruz.
Dünyayı saran iyilik hareketimiz yolumuzu gözleyen mazlumların yüzünü güldürdü. Elhamdülillah
her yıl olduğu gibi bu yıl da bayram sevincini dünyaya taşıdık.”
Türk milletinin her dönem mazlum, mağdur ve ihtiyaç sahiplerinin hamiliğini üstlendiğini ve günümüzde de bu tarihi misyonunu en güzel şekilde
sürdürdüğünü ifade eden Açık, “Vakfımıza ulaştırılan her bir emanet büyük bir hassasiyetle ihtiyaç
sahiplerine ulaştırılıyor. Sahadaki ekiplerimiz kesim
ve dağıtım işlemlerini bayram süresince devam
ettirecek. Her bir arkadaşımız büyük bir özveriyle mazlumlara ulaşabilmek için gayret gösteriyor.
Onlara bu çalışmalarından dolayı teşekkür ederim”
dedi.
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Rusya

Gazze

Rusya Müslümanları Dini İdaresi Başkan Yardımcısı
Ruşan Abbasov ve Türkiye Moskova Büyükelçiliği
Din Hizmetleri Müşaviri Ömer Faruk Savuran’ın katılımıyla TDV, Rusya Müslümanları Dini İdaresi işbirliği ile Moskova ve bölgesindeki muhtaçlara Türkiye’deki hayırseverlerin bağışladığı kurban hisseleri
dağıtıldı.

Vakfımız tarafından vekalet yoluyla kesilen kurbanlar Filistin Gazze’de yoksul bölgelerindeki ailelere
ulaştırıldı.

Senegal
“Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş” sloganıyla
gerçekleştirdiğiğimiz vekalet yoluyla kurban kesim
organizasyonu kapsamında Senegal’de 27 bin 510
hisse kurban kesilerek ihtiyaç sahibi 295 bin kişiye
ulaşıldı.

Arjantin
Arjantin’in Buenos Aires eyaletine bağlı Quilmes
kentinde Türkiye’nin Buenos Aires Büyükelçisi Şefik
Vural Altay’ın da katılımıyla bağışçılarımızın emanetleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.
Diyanet İşleri Başkanlığı Arjantin Temsilcisi Şükrü
Çetin, kesilen 196 hisse küçük baş kurbanın ülkenin
Salta, Mendoza, Cordoba, Rosario ve Buenos Aires
bölgelerinde dağıtıldığını ve yaklaşık bin haneye
ulaşılmanın amaçlandığını söyledi.

Etiyopya
Addis Ababa Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri
Cemil Alıcı, Diyanet İşleri Başkanlığı öncülüğünde
Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Etiyopya’da 42 bin
500 hisselik kurban kesildiğini belirtti.
20

Alıcı, kurban etlerinin mülteci kamplarına ve ihtiyaç
sahibi yerel halka dağıtıldığını bildirdi.

Nijerya
TDV Nijerya yetkilisi Zunnurain Abdulwahab da
yaptığı açıklamada, Vakfımız aracılığıyla Nijerya’da
2 bin 800 hisselik kurban kesildiğini ifade etti. Kurban etlerini başkent Abuja’ya bağlı farklı bölgelerde ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını belirten Abdulwahab, Türkiye’ye teşekkür etti.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) hayırseverlerin bağışlarıyla Gazze’de 4 bin 500 aileye kurban eti dağıttı. Gazze’deki Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı
Projeler Departmanı Müdürü Eşref İsmail, Gazze Şeridi’nin tüm bölgelerindeki yoksul ailelere kurban
etlerinin dağıtıldığını belirtti.

Kuzey Makedonya
Türkiye’nin Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Murat Alkan, “Her yıl olduğu gibi Din
Hizmetleri Müşavirliğimiz ve Türkiye Diyanet Vakfı
ortaklaşa organizasyonunda Kuzey Makedonya’da
Türkiye’den emanetlerini bize gönderen kardeşlerimizin 420 hissesini, toplamda 60 büyükbaş kurbanı
keserek ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık” dedi.

Lübnan
Bağışçılarımızın desteğiyle kesilen 400 kurbanın eti
Lübnan’ın güneyindeki ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.
Lübnan’daki Yardım Dernekleri Birliği (URDA) Koordinatörü Faris el-Faris, kurban etlerinin 20 bin paya
bölündüğünü ve ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığını
belirterek, TDV’ye ve bağışları yapan Türk halkına
teşekkür etti.

Pakistan
Pakistan’da Türkiye Diyanet Vakfı tarafından “Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş” sloganıyla yürütülen vekalet yoluyla kurban kesim çalışmaları
kapsamında 16 bin 450 hisse ihtiyaç sahiplerine
ulaştırıldı.
Karaçi Başkonsolosu Tolga Uçak’ın da katılımıyla
gerçekleştirilen programda, kurban hisseleri ihtiyaç
sahiplerine dağıtıldı.
TDV Eğitim ve Kültür Hizmetleri Müdürü ve Pakistan Kurban Organizasyonu Sorumlusu Yavuz
Kocamış, yardım ulaştırdıkları ailelerin yüzündeki
tebessüme şahitlik etmenin kendilerini heyecanlandırdığını vurguladı.

Malezya
Milletimizin emaneti kurban bağışları, Malezya İslam Teşekkülü Danışma Kurulu’nun (MAPIM) ortaklığında Malezya’nın Bangi şehrindeki Al-Hasanah
Camisi’nde büyükbaş kurbanlıklar kesildi.
MAPIM görevlileri ve vakfımız gönüllüleri tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri eşliğinde kesilerek paketlenen etler, ihtiyaç sahibi ailelere verildi.

Sudan
Vakfımız, “Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş” sloganıyla yürütülen kampanya kapsamında Sudan’da
70 bin aileye kurban eti ulaştırdı.
Hartum Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Mustafa Bülent Dadaş, TDV’nin başkent Hartum’un yanı
sıra Mavi Nil, Kessala, Port Sudan, Niyala, El Fashir,
Batı Kurdufan eyaletlerinde ihtiyaç sahibi 70 bin aileye kurban eti dağıttığını belirtti.

Somali
Vakfımız, Kurban Bayramı’nda Somali’de 11 bölgede kestiği kurbanların etlerini 500 bin muhtaca
ulaştırdı.
Türkiye’nin Somali’deki Din Hizmetleri Müşaviri
Oğuz Yılmaz, 50 bin 500 hisse kurbanın, başkent
Mogadişu’nun yanı sıra Somaliland, Puntland, Adado, Qoryole, Marka, Baydowa, Afqoye, Doolow, Beledweyn ve Buuhodle bölgelerinde kesilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını söyledi.
21

Suriye
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) iç savaşın sürdüğü Suriye’de yaklaşık 900 bin kişiye kurban eti ulaştırıldı.
TDV Suriye saha sorumlusu İsmail Yiğit, Suriye’ye
11 bin civarında kurban bağışının yapıldığını, bunları bayram boyunca İdlib ili, Halep kırsalı ile Türkiye’nin teröristlerden temizlediği Afrin, Bab, Cerablus bölgelerinde yaşayan yaklaşık 900 bin sivile
ulaştırıldığını ifade etti.
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81 ilde kurban bağış standı kuruldu
Türkiye Diyanet Vakfı,
yaklaşan Kurban bayramı
öncesi vatandaşların
bağışlarını kolaylıkla
yapabilmeleri için 81
ilde şehirlerin önemli
noktalarına kurban bağış
stantları kurdu.

22

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, Diyanet İşleri Başkanlığı ile birlikte Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş sloganıyla yürütülen
vekalet yoluyla kurban kesim çalışmalarının yurt içi
ve yurt dışında sürdüğünü söyledi.

kında merak ettikleri hususları da görevlilerimize
sorup öğrenebiliyor. Elhamdülillah gerek şehir protokolü gerekse vatandaşlarımız bağış stantlarımıza
çok büyük ilgi gösteriyor. Hem bilgi alınıp hem de
bağış yapılabilmesi adına önemli bir hizmet.”

Vatandaşların birçok kanaldan Türkiye Diyanet Vakfı’na kurban bağışında bulunabileceğini ifade eden
Açık, şunları kaydetti:

Türkiye Diyanet Vakfının 45 yıllık tecrübesi, deneyimli kadrosu, üstlendiği sorumluğun bilinci ve hizmet anlayışıyla faaliyet gösterdiği diğer alanlarda
olduğu gibi vekaletle kurban kesimi konusunda da
örnek teşkil ettiğine dikkati çeken Açık, “Halkımız
kurban bağışı konusunda vakfımıza önceki yıllarda
olduğu gibi bu yılda büyük bir teveccüh gösteriyor.
Bizde gösterdiğimiz hassasiyetle bu güvene layık
olmaya gayret ediyoruz. Milletimizin emanetlerini
yurt içi ve yurt dışında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz” dedi.

“Yarım asra yakın süredir gerçekleştirdiği faaliyetlerle milletimizin iyilik temsilcisi olan Vakfımız bu
Kurban Bayramında da ülkemizdeki ihtiyaç sahiplerinin yanı sıra bayram sevincini mazlum ve mağdur
coğrafyalara taşıyacak. Hz. İbrahim’in sadakati, Hz.
İsmail’in teslimiyetinin tezahürü olan ve yeryüzündeki bütün kardeşlerimizi birbirine yakınlaştıran
Kurban ibadeti sayesinde adını bile duymadığımız
ülkelerde hiç görmediğimiz ve tanımadığımız kardeşlerimize hayırsever halkımızın yardım elini uzatıyoruz. Her aşamasını büyük bir hassasiyetle takip
ettiğimiz ve İslami usullere uygun olarak kestiğimiz
kurban bağışları konusunda her türlü ayrıntıyı düşünerek vatandaşlarımızın kolayca bağış yapabileceği imkanları hazırlıyoruz. Bağış kanallarımızın yanı
sıra 1003 şubemiz aracılığıyla il ve ilçelerde merkezi
noktalara koyduğumuz ve vatandaşlarımızın kolaylıkla ulaşabileceği bağış stantlarımızda da bağışta
bulunabiliyorlar. Ayrıca kurban çalışmalarımız hak-

Bu yıl kurban kesim bedellerinin yurt içi 975 TL, yurt
dışı 825 TL olarak belirlendiğini belirten Açık, “Vatandaşlarımız, bağış stantlarımızın yanı sıra www.
tdv.org ve bagis.tdv.org adreslerinden online bağış
yapabilir, Android ve Apple store mağazalarından
indirilebilen mobil bağış uygulamamızdan kurban
vekaletlerini verebilir. Ayrıca il ve ilçe müftülükleri,
TDV şubeleri, din görevlileri, tüm PTT şubeleri ve
anlaşmalı bankalar aracılığıyla da Türkiye Diyanet
Vakfı kurban programına katılım sağlayabilirler”
diye konuştu.

MAKALE
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ğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz,
çocuk, genç, yetişkin, kadın, erkek, engelli,
vb. toplumun tüm kesimlerinin yaygın din
eğitimi faaliyetlerinden etkin ve verimli bir şekilde faydalanmasını temel hedef olarak benimsemiştir.

Kadir DİNÇ

Diyanet İşleri Başkanlığı
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü

7'DEN 70'E HERKESE
EĞİTİM VEREREK
TOPLUMUN DİNİ
REHBERLERİNİ
YETİŞTİRİYORUZ
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Bu hedef doğrultusunda vatandaşların ilgi ve
ihtiyaçlarını önceleyen bir anlayışla eğitim programları hazırlanmakta, programlarda belirlenen
kazanım ve hedeflerin gerçekleşmesi için görevli
personele yönelik kısa ve uzun süreli hizmet içi
eğitim faaliyetleri düzenlenmektedir.
Her yaş ve seviyeden öğrenci grubuna hizmet
veren Kur’an kurslarımız, Kur’an-ı Kerim’i okuma,
itikat, ibadet, ahlak ve siyer alanlarında temel
dini bilgileri öğretmenin yanında, milli birlik ve
beraberliği pekiştirmekte, sevgi, saygı ve dostluk
bağlarını güçlendirmekte, bir arada yaşama ve
kardeşlik bilincinin oluşmasına, bireylerin sosyal
hayatı birlikte paylaşmasına önemli katkılar sağlamaktadır.
Bu kapsamda; Hafızlık Eğitim Programı ile Kur’an-ı
Kerim’i baştan sona ezberlemek isteyenlere, 4-6
Yaş Grubu Kur’an Kursları Öğretim Programı ile
erken yaş çocukluk dönemindeki bireylere, Camilerde Kur’an Öğretimi Programı ile Kur’an kursu
bulunmayan veya Kur’an kurslarına gitme imkânı
bulamayan çeşitli yaş grubundaki vatandaşlara,
İhtiyaç Odaklı Öğretim Programları ile tercih edilen gün ve saatlerde kamuda veya özel sektörde
çalışan/çalışmayan vatandaşlara, Yaz Kur’an Kursları Programları ile yaz aylarında örgün eğitime
ara veren öğrencilere yönelik yaygın din eğitimi
hizmetleri yürütülmektedir. Aynı şekilde, engelli
bireylere yönelik Kur’an kursu faaliyetlerinin nitelikli bir şekilde sürdürülebilmesine dönük çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca hafızlık eğitimini
başarıyla tamamlamış Kur’an kursu öğrencilerinin
Kur’an’ın anlam dünyasına vakıf olmalarına katkı
sağlamak ve temel düzeyde Arapça dil becerilerini geliştirmek üzere Kur’an'ı Anlama Temel Öğretim Programı uygulanmaktadır.
Kur’an kurslarımızda sadece vatandaşlarımıza değil, Kur'an Kursları Yurtdışı Misafir Öğrenci Öğretim Programı ile İslam ülkeleri ve Müslüman top-

luluklardan ülkemize gelen misafir öğrencilere de
yaygın din eğitimi sunulmaktadır. Bu eğitimden
her yıl yaklaşık olarak 15 bin öğrenci istifade etmektedir.
Kur’an kurslarında yürütülmekte olan eğitim-öğretim faaliyetleri kapsamında her yıl yaklaşık olarak hafızlık eğitiminde 80 bin, yaz Kur’an kurslarında 3 milyon, 4-6 yaş grubunda 150 bin, ihtiyaç
odaklı programında 700 bin, yurt dışı misafir
öğrenci programında 8 bin, engellilere yönelik
Kur’an eğitiminde 2 bin, camilerde Kur’an öğretimi programında ise 150 bin öğrenci eğitim-öğretim görmektedir.
Kur’an kurslarında uygulanmakta olan eğitim-öğretim faaliyetlerinden faydalanan bireylerin sayısı
her geçen gün artmakta, muhatapların ihtiyaçlarına cevap verebilmek için Başkanlığımızca yatılı
ve gündüzlü olmak üzere Kur’an kursları açılmakta; var olan kursların fiziki şartları çağın ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde iyileştirilmektedir.
Bugün itibariyle 14.161 adet A, B, C grubu; 9.000
adet de D grubu kursta eğitime devam edilmektedir. Bunlardan 1.533 adedi yatılı, 14.626 adedi
de gündüzlü kurslarımızdır. Kurslarımızda 25.544
adet kadrolu ve sözleşmeli, 969 adet de geçici
öğretici görev yapmaktadır.
Yaygın din eğitimi faaliyetleriyle bir yandan toplumun tüm kesimlerine ulaşmayı hedefleyen
Genel Müdürlüğümüz diğer yandan da her kademedeki personeline kurumsal stratejik plan ve
hedefler doğrultusunda görevlerinin gerektirdiği
bilgi, görgü ve becerileri günün şartlarına uygun
olarak kazandırmak, personelin aidiyet bilincini
geliştirmek, hizmet içinde yetişmelerini sağlamak
ve verimliliğini artırmak, personelin bilimsel ve
teknolojik alanda, mesleki ve kültürel konularda
daha iyi seviyeye getirmek ve üst görevlere hazırlamak için aralıksız hizmet içi eğitim faaliyetleri
düzenlemektedir.

Yaygın din eğitimi faaliyetleriyle bir yandan
toplumun tüm kesimlerine ulaşmayı
hedefleyen Genel Müdürlüğümüz diğer
yandan da her kademedeki personeline
kurumsal stratejik plan ve hedefler
doğrultusunda görevlerinin gerektirdiği
bilgi, görgü ve becerileri günün şartlarına
uygun olarak kazandırmak, personelin
aidiyet bilincini geliştirmek, hizmet içinde
yetişmelerini sağlamak ve verimliliğini
artırmak, personelin bilimsel ve teknolojik
alanda, mesleki ve kültürel konularda daha
iyi seviyeye getirmek ve üst görevlere
hazırlamak için aralıksız hizmet içi eğitim
faaliyetleri düzenlemektedir.
çekleştirmektedir. Söz konusu eğitimler 31 Eğitim Merkezimizde yürütülmekte, bunun dışında
programların içeriği ve uygulanabilirliği dikkate
alınarak katılımcı sayısına göre farklı mekânlarda
da hizmet içi eğitim faaliyetleri icra edilmektedir.
Kur’an-ı Kerim’i usulüne uygun doğru ve güzel
okumalarını sağlamak, kıraat ilminde bilgi ve becerilerini geliştirerek Başkanlığın bu alanda ihtiyaç duyduğu personeli yetiştirmek, personelin kıraat ilmi hakkında kapsamlı bilgi sahibi olmalarını
sağlamak ve bu ilmin kadim birikiminin gelecek
kuşaklara aktarımını sağlamak amacıyla geliştiri25

Genel Müdürlüğümüz, bu amaçla personelinin
Kur’an-ı Kerim, dini bilgiler, hitabet ve vaaz becerilerini geliştirmek için adaylık eğitimleri başta olmak üzere aşere-takrib, tashih-i huruf, ezanı
güzel okuma, dini musiki, mesleğe hazırlık vb.
kurslar ile ihtiyaca göre hizmet içi eğitimleri ger-
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len program ile 36 ay süreli Aşere-Takrib Kursları
düzenlenmektedir. İlki 1978 yılında başlayan Aşere-Takrib kurslarının bugün 867 mezunu ve halen
kurslara devam eden 177 kursiyeri vardır.
Aynı şekilde cami görevlilerine yönelik eğitimler
kapsamında özellikle Kur’an-ı Kerim tilavetinde
görülen telaffuz hatalarını gidermek, Kur’an-ı
Kerim’i güzel bir eda ile okumalarını sağlamak
amacıyla 6 ay süreli Tashih-i Huruf kursları düzenlenmektedir. 2006 yılından itibaren devam eden
kurslardan bugüne kadar 1942’si bayan olmak
üzere toplam 9494 personel eğitime alınmıştır.
2011 yılından 2016 yılına kadar din görevlilerimiz
arası kaynaşma, aidiyet bilinci oluşturma, görev
yaptıkları camilerinde vaaz yapabilme becerisi
kazandırma amacıyla ülkemizin her bir köşesinden 32.932 görevlimizin katıldığı “Yüz Yüze Vaaz”
eğitimleri gerçekleştirilmiştir.

2016 yılında yaşanan 15 Temmuz hain darbe girişimi neticesinde özellikle toplumumuzun dini
alanda yaşadığı bir takım travmaları, dini görünümlü ayrılıkçı-bölücü yapıları, sünnet ve mezhep konusunda yaşanan maksatlı tartışmaları,
İslam’ın kadın ve çocuğa bakışını konu alan bir
program geliştirilerek uygulamaya konulmuştur.
2017 yılı Aralık ayından itibaren Din Görevlileri
Buluşması (Etkili Din Görevlisi Etkin Din Hizmeti)
başlıklı seminerler dizisi başlatılmış, bu kapsamda 38 dönem halinde ve her bir dönemde 500600 civarında katılımcı olmak üzere toplamda
18.700 din görevlisi bu seminerlere katılmıştır.
4-B sözleşmeli personel statüsünde göreve başlayıp mesleğe hazırlık eğitimine alınamayan personelin, mesleki yeterliklerini artırmak, kurum aidiyetlerini güçlendirmek, din hizmetlerinde daha
etkin ve verimli olabilmelerini sağlamak amacıyla
4.431’i Kur’an kursu öğreticisi olmak üzere toplamda 22.802 personelimizin katılımıyla “4-B Sözleşmeli Personele Yönelik Mesleğe Hazırlık Eğitim
Kursları” düzenlenmiştir.
Fırat Kalkanı Harekâtı sonrasında terörden arındırılan bölgelerde yer alan kamp ve camilerde hizmet yürüten Suriyeli Din Görevlilerine periyodik
olarak eğitim seminerleri düzenlenmektedir. Bu
kapsamda 998 din görevlisine yönelik mesleki ve
formasyon eğitimi düzenlenmiştir.
Rehberlik ve formasyon eğitimleri kapsamında
Manevi Destek Hizmetlerinde Çalışan Personele
Yönelik Hizmet İçi Eğitim Semineri, 4-6 Yaş Grubu
Kur'an Kursları Rehber Öğreticiler Hizmet İçi Eğitim Semineri, Aile ve Dini Rehberlik Bürolarında
Görev Yapan Personele Yönelik Hizmet İçi Eğitim
Semineri, Engelli Koordinatörleri Hizmet İçi Eği-

yanı sıra Avrupa ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımızın uluslararası ilahiyat fakültesi mezunu
çocukları da misafir öğrenci kapsamında eğitime
alınmaktadır. İhtisas kurslarından günümüze kadar 220 yabancı uyruklu misafir öğrenci mezun
olmuştur. Halen 79 öğrenci eğitime devam etmektedir.

tim Semineri, Yaz Kur'an Kursları Rehber Öğreticiler Hizmet İçi Eğitim Semineri düzenlenmektedir.
Başkanlığımız tarafından sunulan hizmetlerin etkinlik ve verimliliğinin artırılması, yürütülen hizmetlerin yerinde görülerek tespitlerde bulunulması, merkez ve taşra bütünlüğünün sağlanması,
taşra teşkilatında görevli personelle yakın iletişime geçilmesi ve bilgi paylaşımında bulunulması
amacıyla Sayın Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr.
Ali ERBAŞ ve üst düzey yöneticilerin katılımlarıyla
ilki 16-18 Kasım 2017 tarihlerinde Şırnak’ta gerçekleştirilen “İl Buluşmaları Toplantıları”, bugüne
kadar 27 ilde düzenlenmiştir.
En az lisans düzeyinde dini yükseköğrenim görmüş olan personelimizin Arapça, Temel İslam
Bilimleri alanlarında bilgilerini artırarak uzmanlaşmaları amacıyla 10 Dini Yüksek İhtisas Merkezinde İhtisas Eğitim Programı uygulanmaktadır.
Hizmet içi eğitim ihtisas kurslarında, her birisi
alanında uzman 113 eğitim görevlisi görev yapmaktadır. Bu eğitim görevlilerinin 10’nu dili Arapça olan Sudan ve Suriye uyruklu sözleşmeli eğiticilerden oluşmaktadır. Bu kurslardan günümüze
kadar 127’si kadın olmak üzere 3568 personel
mezun olmuştur. Halen on merkezde 78’i kadın
555 personel ihtisas eğitimine devam etmektedir.
İhtisas eğitimlerinden mezun olan personel Vaiz,
Müftü, Diyanet İşleri Uzmanı, Din İşleri Yüksek Kurul Uzmanı, Müfettiş, Ateşe, Müşavir başta olmak
üzere farklı unvanlarda Başkanlığın merkez, taşra
ve yurt dışı teşkilatlarında görev yapmaktadırlar.

Yaygın din eğitimi, hizmet içi ve dini yüksek ihtisas eğitim faaliyetlerinin belirlenen amaç ve
hedefler doğrultusunda yürütülmesini ve köklü
din eğitimi tarihinden süzülerek gelen birikimle
günümüz eğitim-öğretim ilke ve yaklaşımlarını
bir arada kullanarak, sahih ve güvenilir bilgiye
dayalı din eğitiminden, toplumun tüm kesimlerinin etkin ve verimli bir şekilde istifade etmelerini sağlamak amacıyla hazırlanan programların
hazırlanma sürecinde bütün paydaşların görüş ve
önerileri alınmaktadır. Geliştirilen programlarımız
süreci değerlendirmeye yönelik çeşitli ölçme ve
değerlendirme araçları, izleme ve değerlendirme faaliyetleri, atölye çalışmaları, anket uygulamaları, gelişen ve değişen sosyo-kültürel şartlar,
muhatap kitlenin ilgi, ihtiyaç ve beklentileri göz
önünde bulundurularak komisyon ve birim çalışmaları marifetiyle güncellenmektedir.
Yaygın din eğitimi ve personele yönelik gerçekleştirilen eğitim faaliyetleri, mekân, zaman, öğretici, içerik ve belirlenen amaçlara ulaşılıp ulaşılmadığı yönüyle değerlendirmek üzere düzenli
bir şekilde anket çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca
programların etkin yürütülmesi, uygulamada birliğin sağlanması amacıyla kurum içi ve kurumlar
arası iş birliği ile programlarla uyumlu materyaller geliştirilmektedir.
27

İhtisas kurslarında Kafkas ve Balkan ülkelerinden
ilahiyat mezunu soydaş ve dindaş öğrencilerin
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Geleceğe umutla
bakan nesiller
yetişiyor
Kurulduğu günden beri her
alanda eğitimi önceleyen
Türkiye Diyanet Vakfı,
eğitime verdiği katkıyı her
geçen gün artırarak ilim
camiasına destek olmaya
devam ediyor.

Bayraklı Anaokulu, Bornova Koleji ve 29 Mayıs Üniversitesi’nin yanı sıra Ferda Koleji’ni de bünyesinde
dahil eden Türkiye Diyanet Vakfı, geleceğe umutla
bakan nesiller yetiştirilmesi anlamında önemli çalışmalar gerçekleştiriyor.
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Doğru, sahih bilginin hikmetli bir şekilde aktarılması için gayret gösteren Türkiye Diyanet Vakfı,
alanında uzman eğitimci kadrosuyla bir ülkenin en
önemli kazanımı gençleri geleceğe hazırlıyor.
Okul öncesi eğitimi hiç kuşkusuz yaşadığımız çağda çocukların olmazsa olmazı. Okul öncesi eğitim
çocukları ilkokula hazırladığı gibi bir yandan da zihinsel, duygusal, sosyal ve bedensel gelişimlerine
katkıda bulunuyor. Çocukların gelişim özellikleri,
bireysel farklılıkları ve yeteneklerinin göz önüne
alındığı Bayraklı Anaokulunda öğrenciler eğitim hayatına attıkları ilk adımdan itibaren sağlam temellerle geleceğe hazırlanıyor.

Eğitimin yükselen yıldızı Bornova Koleji, dünya ile
rekabet edebilecek bilgi ve öz güvene sahip öğrenciler yetiştiriyor.
Okulumuz, Milli Eğitim Bakanlığının ve Türkiye Diyanet Vakfının hedefleri doğrultusunda, günden
güne değişen ve teknolojik olarak gelişen dünya
fonksiyonlarını yerine getirebilen öğrencileri, milli
ve manevi değerlerine bağlı, analitik düşünebilen
bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlıyor. Ahlaki ve
akademik standartları yüksek, kapsamlı ve disiplinli
eğitim programının yanı sıra, güvenli bir eğitim ve
öğretim ortamı Türkiye Diyanet Vakfı eğitim kurumlarında sağlanıyor.
Vakfımız, Her güzel işi en mükemmel şekilde yapmaya odaklanmış, özgür düşünen, sağduyulu, insanlığa gerçek iyilik yolunda hizmet edecek, güzel
ahlaklı ve hayırlı nesiller yetiştiren bir kurum olan
Ferda Kolejini de bünyesine dahil ederek eğitim
alanındaki gücüne güç kattı.

Yurt içi ve yurt dışında eğitim öğretim ve bilim
alanındaki gelişmelere katkıda bulunacak önemli faaliyet ve projelere imza atan, ortaöğretim ve
yükseköğretim lisans ve lisansüstü aşamalarındaki
binlerce öğrenciye burs veren, farklı şehirlerde yükseköğretim öğrenci yurtlarını gençlerin hizmetine
sunan, eğitim öğretim desteğini başta Orta Asya,
Kafkasya ve Balkanlar olmak üzere dost ve akraba
topluluklara da ulaştıran Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi ile eğitim alanındaki
faaliyetlerini önemli bir safhaya taşıyor.

Yurt dışında ise 14 ülkede 25 eğitim projesi ile
toplamda 8 bin 193 öğrenciye eğitim hizmeti sunuyoruz.
Özellikle Azerbaycan Bakü Türk Lisesi’nde bu zamana kadar 2 bin 355 öğrenciye eğitim hizmeti
veren Vakfımız iman, irfan ve ilimle yoğrulmuş
gençler yetiştiriyor.
Vakfımız Bakü Türk Lisesi, 1994 yılından beri geleceğe umutla bakabilen vatanına, milletine, ümmete faydalı bireyler yetiştiriyor.

Farklı inanç ve kültürlere mensup insanların yüzyıllardır bir arada yaşadıkları, medeniyetlerin buluşma
noktası İstanbul’da kurulmuş olan üniversitemiz, özgün araştırmalarla insanlığın bilimsel birikimine katkıda bulunmayı ve bunu sağlayabilmek için yetkin
araştırmacı ve bilim insanları yetiştirmeyi hedefliyor.

Türkiye Diyanet Vakfı Bakü Türk Lisesi, her yıl
ulusal ve uluslararası alanda düzenlenen spor ve
bilim olimpiyatlarında gösterdiği başarılarla ülkenin gururu oluyor.

YURT DIŞINDAKİ EĞİTİM KURUMLARIMIZ

14 25
ÜLKE

EĞİTİM PROJESİ

8.193

Bugüne kadar

ÖĞRENCİ

9.601
MEZUN
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AZERBAYCAN

BANGLADEŞ

BULGARİSTAN

FİLİSTİN

GÜRCİSTAN

HAİTİ

K.K.T.C.

KAZAKİSTAN

KIRGIZİSTAN

MALEZYA

MOĞOLİSTAN

PAKİSTAN

ROMANYA

SOMALİ

- Bakü Türk Lisesi

- Cape Haitien
Umudun Çocukları Okulu

- Ulan Bator
Öğrenci Evleri*

- Chittagong İslam Üniversitesi*
- Cox’s Bazar Üniversitesi*
- Arakan - İyilik Okulları
- Arakan - Mesleki Eğitim Kursları

- Lefkoşa Hala Sultan
Öğrenci Yurtları*

- Al-Hijrah School
- Zest-School Projesi

- Rusçuk İlahiyat Lisesi
- Şumnu İlahiyat Lisesi
- Mestanlı İlahiyat Lisesi
- Sofya Yüksek İslam Enstitüsü

- Yabancı Diller ve
Mesleki Kariyer Üniversitesi

- Kemal Atatürk Ulusal Koleji*

- Gazze İslam Üniversitesi

- Osh İmam Hatip Lisesi
- Osh İlahiyat Fakültesi

- Mogadişu İmam Hatip Lisesi
- Mogadişu Üniversitesi*
- Boroma F. Sultan Mehmet Lisesi
- Hikma İslami İlimler Fakültesi

- Tiflis Öğrenci Evleri*

- İslam Üniversitesi*

* Bu okullarda öğrenim
gören öğrencilere
eğitim desteği
verilmektedir.
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42 bini aşkın
öğrenciye
eğitim desteği

Türkiye Diyanet Vakfı,
2019 yılında yurt içinden
ve 111 ülkeden
42 bin 125 öğrenciye
burs desteğinin yanı sıra
barınma, yabancı dil ve
mesleki alanlarda eğitim
imkânı sunuyor.

TDV, eğitim faaliyetleri kapsamında yurt içinde eğitim kurumları inşa etmenin yanı sıra Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi (UAİHL), Uluslararası İlahiyat
Programı (UİP), Uluslararası Öğrenci Programı (UÖP)
gibi projelerle 111 ülkeden öğrencilere eğitim imkânı
sunarak, milletler arasında gönül köprüleri kuruyor.
Vakıf öğrencilerin burs, yurt, ulaşım, kitap, kırtasiye ve
sağlık giderlerini karşılarken, yabancı dil, mesleki alan
kursları, sanat atölyesi, kültür gezileri ve kamp gibi faaliyetleri de düzenliyor.
Bu kapsamda, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), Diyanet
İşleri Başkanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı
(YÖK), üniversiteler, yurt dışında bulunan kurum ve

kuruluşlar ile iş birliği yapan Vakıf, bu yıl yurt içi ve
yurt dışından 42 bin 125 öğrenciye burs desteğinin
yanı sıra barınma, yabancı dil ve mesleki alanlarda
eğitim desteği veriyor.
Türkiye Diyanet Vakfı, din eğitimi başta olmak üzere
eğitim ve kültür hizmetlerinin iyi bir kalitede sunulabilmesi için ciddi gayret gösteriyor.
Türkiye’de bugüne kadar 250 bini aşkın öğrenciye
burs veren Türkiye Diyanet Vakfı, yeni eğitim öğretim
döneminde de Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi, Uluslararası İlahiyat Programı, Dini Yüksek İhtisas
Merkezi ve Uluslararası Kur’an Kurslarında öğrencilere eğitim hizmeti verecek.
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Türkiye’de eğitim görmek için
97 ülkeden 6295 öğrenci
başvuruda bulundu
Türkiye Diyanet Vakfı’nın gönül coğrafyamızla kardeşlik köprüleri kurmak
ve Müslümanca bir bilincin oluşmasına katkıda bulunmak amacıyla
gerçekleştirdiği uluslararası burs programlarına bu yıl Avrupa’dan Afrika’ya,
Asya Pasifik’ten Latin Amerika’ya, Orta Asya’dan Balkanlara 97 farklı ülkeden
6295 öğrenci Türkiye’de eğitim görmek için başvuruda bulundu.
TDV’nin yurt dışından öğrencilere Türkiye’de eğitim
imkânı sunan Uluslararası İmam Hatip ve Uluslararası Lisans programlarına başvurular tamamlandı.
Uluslararası öğrenciler, Türkiye Diyanet Vakfı’nın
Uluslararası Burs Programlarına yoğun ilgi gösterdi.
Türkiye Diyanet Vakfı, 2020 Uluslararası Burs Programları kapsamında Uluslararası İmam Hatip Lisesi
programı için 215, Uluslararası İlahiyat Lisans programı için de 80 öğrenci olmak üzere toplam 295 öğrenci Türkiye’de eğitim görme imkanına kavuşacak.
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Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti II. Başkanı
İhsan Açık, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim
Bakanlığı işbirliğiyle 1993 yılından bu yana yurt
dışında ve yurt içinde eğitim çalışmaları sürdüren
Türkiye Diyanet Vakfı’nın başlatmış olduğu Uluslararası Burs Programları kapsamında her yıl dünyanın dört bir tarafından öğrencilere Türkiye’de eğitim imkanı sunduklarını ifade etti.
Türkiye’nin yanı sıra gönül coğrafyamızda eğitim
çalışmalarını öncelikli faaliyet alanları içerisinde
gören Türkiye Diyanet Vakfı’nın, dünyanın pek çok
noktasından gelen öğrencilere Uluslararası İmam
Hatip Lisesi, Uluslararası Burs Programı ve Uluslararası İlahiyat programı gibi projelerle eğitim imkanı sunduğuna dikkati çeken Açık, “Bugüne kadar
111 ülkeden binlerce öğrenciye Türkiye’de eğitim
imkanı sunan Vakfımız, burs imkanları ile birlikte

barınma ve farklı eğitim sisteminden gelen öğrenciler için tamamlayıcı eğitim imkanları da sağlıyor.
Uluslararası öğrencilerin her geçen yıl artarak devam eden Türkiye’de eğitim görme isteği de bizleri
mutlu ediyor. Bu yılda 97 ülkeden başvuru yapan
6 bin 295 öğrencimizden 295’ini ülkemizde misafir
edeceğiz” dedi.
Eğitim çalışmalarıyla birlikte dünyanın dört bir yanında Türkiye sevdalısı gençler yetiştirildiğini ifade
eden Açık, şunları kaydetti:
“Vakfımız, lise, lisans ve lisansüstü alanlarda başlatmış
olduğu Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi,
Uluslararası İlahiyat ve
Lisansüstü
programlarla
gönül coğrafyamızda kardeşlik köprüleri kurmaya ve
Müslümanca bir bilincin
oluşmasına katkıda
bulunuyor. Uluslararası İlahiyat
Programı kapsamında gurbetçi
vatandaşlarımızın çocuklarını ülkemize
getirerek bu-

rada hem dini hem de kültürel eğitimlerine katkı
sağlıyoruz. Sadece kendi evlatlarımıza değil, ümmetin evlatlarına da sahip çıkıyoruz. Dünya üzerinde, genel olarak eğitim-öğretime ve özelde ise din
eğitimine erişim imkânından mahrum Müslüman
toplumlara bu imkânı sunuyoruz.”
Uluslararası eğitim programları ile milletler arasında gönül köprüleri kurduklarını belirten Açık, bu
öğrencilerin Türkiye sevdalısı olarak ülkelerine döndüklerini ve Türkiye’nin gönüllü tanıtım elçileri olduklarını söyledi.
Mülakat kapsamında adayların öncelikle öğrenci
seçme sınavına sonrasında da Kur’an-ı Kerim okuma, anlama, ezberleme, dini bilgi düzeyi, genel
kültür bilgi düzeyi, kendini ifade becerileri ve tercih
bilincine sahip olma alanlarında mülakata tabi tutulacağını belirten Açık, mülakatta sıralamaya göre
üstte yer alan adayların Türkiye’deki lise ve üniversitelerin kontenjanlarına göre yerleştirilmesinin yapılacağını vurguladı.

değerlendirmelerin 30 Ağustos-15 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacağını ve sonuçların 15 Eylül’de
ilan edileceğini söyledi.
Açık, halen 86 ülkeden 1.088 öğrencinin İstanbul, Kayseri, Konya, Bursa ve Sivas’taki Uluslararası
Anadolu İmam Hatip liselerinde eğitimini sürdürürken, Uluslararası ilahiyat lisans programında 74
ülkeden 556 öğrenci, uluslararası ilahiyat lisansüstü
programlarında 35 ülkeden 72 öğrenci, uluslararası ilahiyat programında 14 ülkeden 404 öğrencinin
Türkiye Diyanet Vakfı desteğiyle Türkiye’de eğitim
gördüğünü vurguladı.

Öğrenci mülakatlarının Ağustos ayının sonuna kadar devam edeceğini belirten Açık, mülakat sonrası
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Pakistan’daki Arakanlı
çocuklara umut olduk
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV)
Mütevelli Heyeti II. Başkanı
İhsan Açık, Pakistan’ın Karaçi
şehrinde Türkiye Diyanet
Vakfı destekleriyle Arakanlı
öğrencilerin eğitim gördüğü
ZEST okullarını ziyaret etti.
Açık, Pakistan ziyareti kapsamında ilk olarak Türkiye Diyanet Vakfı’nın partner kuruluşu Beytüsselam
Derneğince her yıl geleneksel olarak düzenlenen
spor ile eğitim alanlarındaki olimpiyatın kapanış ve
ödül törenine katıldı.
Dereceye giren öğrencilerle yakından ilgilenen
Açık, öğrencilere bundan sonraki hayatlarında başarılar diledi.
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Açık, daha sonra Pakistan’daki bir diğer partner
kuruluş olan NGO World Vakfı ile eğitim alanında ortak yürütülen ve Arakanlı çocuklara yönelik
gerçekleştirilen, bölgedeki ihtiyaç sahibi ailelerin
çocuklarının da eğitim gördüğü ZEST okullarındaki faaliyetleri yerinde görerek, çalışmalar hakkında
bilgi aldı.
Bu okullarda eğitim gören öğrencilerin İngilizce,
bilgisayar teknikleri ve farklı becerileri bir arada
öğrenebileceği TVW Topluluk Merkezi’nin açılışını
gerçekleştiren Açık, merkez sayesinde öğrencilerin
sağlık, hijyen ve diğer alanlarda bilgiler edinerek,
farkındalık oluşturacak çalışmalara imza atabileceğini söyledi.
Türkiye Diyanet Vakfının her zaman eğitimi öncelikli projeler arasında gördüğünü ifade eden Açık,

“Başta ülkemiz olmak üzere dünyanın farklı coğrafyalarında çocukların toplumsal olaylar nedeniyle
eğitimden mahrum kalmaması adına partner kuruluşlarımızla birlikte okullar açıyoruz. Pakistan’da da
kendi ülkelerini terk etmek zorunda kalmış Arakanlı
ailelerin çocuklarının eğitimlerine devam etmesi
için ZEST projesiyle böyle bir ortamı oluşturduk.
Pakistan’ın Karaçi şehrindeki Arakanlı mülteci ailelerin çocuklarının eğitim hayatlarına devam etmesi
için başlattığımız proje kapsamında gerçekleştirilen eğitim faaliyetleri her geçen gün büyüyerek
devam ediyor. 2015 yılında Pakistan hükümeti tarafından sertifika verilen öğretmenlerin destekleriyle
başlayan proje bugün 100’ü aşkın derslikle binlerce
Arakanlı öğrencinin eğitim sürecine katkı sunuyor.
Öğrenciler okulda Urduca, İngilizce, Türkçe, Matematik, Din Kültürü ve Kur’an-ı Kerim dersleri görüyorlar. Bu anlamda ZEST okullarındaki öğrenim gören çocukları yetiştirmedeki olağanüstü rollerinden
ötürü öğretmenlerimize, toplum öncülerine, kardeş
Pakistan halkına ve projeyi sürdürmemizde büyük
katkıları olan partner kuruluşumuz NGO World Vakfına teşekkür ederim” dedi.
Açık, daha sonra başarı gösteren öğrencilere, öğretmenlere ve proje ekibine katkılarından dolayı
sertifika ve plaket takdim etti.

Bornova Koleji
öğrencisi dünya
şampiyonu oldu

26-27 Şubat 2020 tarihleri arasında öğrencilerin
problem çözme becerilerini geliştirmeye yönelik
Kanada merkezli online olarak düzenlenen ‘Uluslararası Caribou Matematik Yarışması’nda 11-12.
Sınıflar kategorisinde Türkiye’yi temsil eden Bornova Koleji 11. sınıf öğrencisi Osman Gülen büyük bir başarı göstererek dünya birincisi oldu.
Dünyanın çeşitli ülkelerinden matematiğe gönül
veren kendi kategorisinden 810 öğrencinin katıldığı online sınavda tüm rakiplerini geride bırakan
Gülen, zirveye oturdu.
Matematiği çok sevdiğini ve hayatının olmazsa
olmazları arasında yer aldığını belirten Gülen,
uluslararası anlamda saygınlığı olan böyle bir yarışmada derece elde ettiği için çok mutlu olduğunu söyledi.
Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmenin gururunu
yaşadığını belirten Gülen, “İnşallah önümüzdeki
yıllarda da bu ve benzeri yarışmaları takip ederek
yeniden derece almak için mücadele edeceğim.

Türkiye Diyanet Vakfı Bornova
Koleji lise öğrencisi Osman
Gülen, Uluslararası Caribou
Matematik Yarışması’nda
dünya şampiyonu oldu.

Ülkemin adını bu tür güzel etkinliklerle duyurmak istiyorum” diye konuştu.
Bornova Koleji Kampüs Müdürü Hasan Tay da,
öğrencilerin ulusal ve uluslararası sınavlarda başarılı olabilmeleri için onları en iyi akademik bilgi
ile donatan eğitim programları uyguladıklarını
ifade etti.
Tay, “Gerek ulusal gerekse de uluslararası olimpiyat, yarışma ve projelerde okulumuzun ve ülkemizin adını başarılarla duyuran tüm öğrencilerimizi kutluyorum” dedi.
Öğrencilerin severek matematik yapmalarını ve
problem çözmeye yönelik keyifli vakit geçirmelerini amaçlayan, Zorlayıcı ve uluslararası düzeyde
matematik etkinlikleri ile karşılaşmaları için fırsatlar sunan Uluslararası Caribou Matematik Yarışması dünya çapında online olarak düzenleniyor.
Yılda 6 defa düzenlenen yarışma, İngilizce, Fransızca ve Farsça dillerinde yürütülüyor.
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Bornova Koleji’nden
uluslararası başarı

Türkiye Diyanet Vakfı İzmir Bornova Koleji, gençlerin araştırma becerilerini
geliştirmeyi amaçlayan Uluslararası Gelecek Problemleri Çözme Programı
(FPSPI) Yarışması’nda dünya ikinciliği ve üçüncülüğünü elde etti.
FPSPI Yarışması Türkiye Ulusal Finallerinde iki takımla Türkiye birincisi olarak uluslararası alanda
Türkiye’yi temsil etmeye hak kazanan Bornova Koleji öğrencileri, Amerika’da 3-9 Haziran tarihleri arasında online düzenlenen yarışmada Middle kategorisinde dünya 2.’si, Junior kategorisinde ise dünya
3.’sü olarak büyük bir başarı elde etti.
36

Bornova Koleji Müdür Yardımcısı ve Proje Koordinatörü Şebnem Şen Aksoy, geçen yıl da aynı yarışmaya katıldıklarını ve takım halinde dünya üçüncüsü
olduklarını hatırlatarak, “Bu yıl yarışmaya, Junior
Don’t Get Bored takımı ‘Teneffüsleri Eğlenceli Hale
Getirme’, Middle Richter takımının ise ‘Deprem
Öncesi Yapılacaklar’ temaları ile katıldık. Middle
kategorisinde dünya 2.’si, Junior kategorisinde ise
dünya 3.’sü olarak başarı çıtamızı bir basamak daha
yukarı taşımış olduk. İnşallah seneye katılacağımız
yarışmada artık dünya birincisi olmak istiyoruz”
diye konuştu.

Her iki takımın da yarışmaya yaklaşık bir yıl boyunca özenle hazırlandıklarını belirten Aksoy, yarışmaya iki takım halinde toplam 27 öğrencinin katıldığını ifade etti.
Geleceğin sorunlarına bugünden çözüm bulmayı
hedefleyen ve öğrencilere, eleştirel düşünme becerilerini kullanarak pozitif bir gelecek tasarlama ve
planlama becerilerini geliştirmeyi amaçlayan programı öğrencilerin gelişimi açısından çok önemsediklerini dile getiren Aksoy, “Öğrenciler toplumlarında pozitif bir farklılık oluşturmak için birlikte
çalışarak engelleri öğreniyor, tanıyor ve üstesinden
gelebilmek için çalışmalar gerçekleştiriyor. Biz de
Bornova Koleji olarak öğrencileri geleceğe en iyi
şekilde hazırlamanın gayreti içerisindeyiz. Bu tür
ulusal ve uluslararası yarışmaları yakından takip
ederek öğrencilerimizin bilgi ve becerilerini geliştirmelerine katkı sağlıyoruz.” şeklinde konuştu.

Bornova Koleji öğrencileri
TÜBİTAK yarışmalarında
5 madalya kazandı
TÜBİTAK tarafından bu yıl
27. si düzenlenen Ulusal
Bilim Olimpiyatları’nda
matematik dalında
Türkiye Diyanet Vakfı
Bornova Koleji öğrencileri
madalyaları topladı.
1. aşama sınavlarını geçerek 2. aşama sınavlarına
katılmaya hak kazanan öğrenciler, olimpiyatlara İzmir’den katılan okulların toplamda elde ettiği 11
madalyanın 5’ini göğüsledi. Başarılı öğrenciler milli
takım seçme sınavına girmeye hak kazandı.
21-22 Aralık tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen
27. Ulusal Bilim Olimpiyatları İkinci Aşama Sınavı Matematik alanında Bornova Koleji öğrencileri 1 altın, 1
gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.
Elde ettikleri başarıyla Bornova’nın ve İzmir’in gururu
olan öğrenciler, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İl Milli Eğitim
Müdürü Ömer Yahşı, Bornova Kaymakamı Fatih Genel
ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Kadıoğlu’nu ziyaret
etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti diye getiren Vali
Ayyıldız, başarılı öğrencileri tebrik ederek elde edilen
başarının İzmir adına kendilerini çok mutlu ettiğini
belirtti. Bornova Kolejinin başarılarını yakından takip
ettiklerini belirten Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ise
öğrencilerle bir süre sohbet ederek ileride düşündükleri meslekleri sordu. Öğrencilerin başarılarının gurur

verici olduğunu belirten Yahşi, “Onları güzel yerlerde
görmek en büyük arzumuz. İdareci, öğretmen ve okul
yönetimini başarılarından dolayı kutluyorum.” dedi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Kadıoğlu ise Bornova
Koleji öğrencilerinin başarısının İzmir ve Bornova adına büyük gurur olduğunu belirtti.
Türk kültürü ve binicilik kültürüne olan merakı, eğlenceli uğraşlarıyla dikkat çeken Bornova Kaymakamı Fatih Genel de başarılı öğrencilerle hayat tecrübelerini
paylaştı. Genel, öğrencilere başarılar diledi ve hediyeler takdim etti.
37

IMO'da Gümüş Madalya
Öte yandan 12. sınıf öğrencisi Yusuf Kağan Çiçekdağ,
Rusya’nın düzenlediği ve online olarak gerçekleştirilen Uluslararası Matematik Olimpiyatı’nda (IMO) gümüş madalya kazandı. Çiçekdağ, 21-22 Eylül 2020 tarihinde Rusya tarafından düzenlenen ve 105 ülkeden
672 öğrencinin katıldığı Uluslararası Matematik Olimpiyatı’nda elde ettiği bu başarıyla Türkiye’de istediği
üniversitede matematik ve mühendislik bölümlerine
sınavsız girme hakkı kazandı.
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TDV Bornova Kolejine
HES koduyla girilebilecek
Türkiye Diyanet Vakfı İzmir
Bornova Koleji koronavirüsle
mücadele önlemleri
kapsamında Hayat Eve
Sığar (HES) kodu sorgulama
uygulamasına geçti.

İçişleri Bakanlığının kamu binalarına girişlerde HES
kodu sorgulamasını zorunlu tutan genelgesinin ardından Bornova Koleji de bu uygulamayı okula taşıdı.
Okullarda yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte
koronavirüse karşı her türlü tedbiri alan Bornova
koleji, HES uygulamasıyla tedbirleri bir adım daha
ileriye götürmüş oldu.
Bornova Koleji’ne öğrenci, veli, öğretmen, çalışanlar ve ziyaretçiler HES koduyla girebilecek. Ana giriş
kapısında yapılacak sorgulamanın ardından girişler
yapılabilecek.

38

Bornova Koleji Kampüs Müdürü Hasan Tay, ilk koronavirüs vakasının çıktığı günden bu yana çok sıkı
tedbirler aldıklarını ve okul içindeki tüm alanların
titizlikle, düzenli olarak dezenfekte edildiğini söyledi.
İçişleri Bakanlığı’nın genelgesinin ardından İzmir
Valiliği’nin kamu binalarına girişlerde HES kodu
sorgulamasını zorunlu tutan kararıyla birlikte uygulamayı okulda da devreye aldıklarını belirten Tay,
“Çocuklarımız, velilerimiz ve öğretmenlerimiz bizler
için çok kıymetli. Hiçbir bireyimizin virüse yakalanmaması için gayret gösteriyoruz. Okulumuzun
içinde önlemleri eksiksiz almak için titiz bir çalışma

içindeyiz. Virüsün yayılmasını önlemek amacıyla
başlatılan bu uygulamayla mücadelenin daha iyi
bir noktaya geleceğine inanıyoruz. Toplumun her
kesimi üzerine düşen tedbirleri eksiksiz yerine getirirse virüsle mücadelede başarılı olabiliriz. Biz de
büyük bir eğitim kurumu olarak üzerimize düşen
sorumlulukların harfiyen yerine getirmeye çalışıyoruz. HES uygulaması da bunlardan birisi” şeklinde
konuştu.
Tay, öğrenci ve velilerin de uygulamanın devreye
alınmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

HES KODU NASIL ALINACAK?
HES kodu, ‘Hayat Eve Sığar’ mobil uygulaması üzerinden ‘HES kodu işlemleri’ bölümüne girilerek alınabilecek. Ardından ‘HES kodu oluştur’ butonuna
tıklanacak ve kod kullanım süresi seçilecek ve kod
oluşturulacak. HES kodu ayrıca SMS yöntemiyle de
alınabilecek. Kısa mesaj ile HES kodu almak için,
HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla, T.C.
kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4
hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılacak ve 2023’e SMS olarak atılabilecek. Paylaşım süresinin belirtilmemesi halinde kodun süresi 1 yıl ile
sınırlandırılacak.

Ferda Kolejine
“Okulum Temiz” Belgesi

Türkiye Diyanet Vakfı Ferda Koleji’ne Türk Standartları Enstitüsü (TSE)
tarafından “Okulum Temiz” belgesi verildi.

KOMAŞ Eğitim Müdürü ve TDV Ferda Koleji Kurucu
Temsilcisi Rıza Budak, bu süreçte kurum olarak tüm
kaynak ve imkanları COVID-19 ile mücadelede seferber ettiklerini belirtti.

“Elbette bir belgenin her şeyi halletmesi söz konusu
değil, ama bu en azından biz bu sürecin farkındayız,
tedbirlerimizi aldık kararlılığının bir göstergesi olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca belgemizin getirdiği bir
kriter olmamasına rağmen riski en aza indirmek için
HES Kodu uygulamasına geçtik, her gün güvenliğimizden tüm girişler kod aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah hayırlı sonuçlara vesile olur.” diye konuştu.

Alınan bu belgenin tüm çalışanlarla birlikte gösterilen çabanın bir sonucu olduğunu kaydeden Budak,

Törenin sonunda Türkiye Diyanet Vakfı Ferda Koleji
Yöneticilerine “Okulum Temiz” Belgesi takdim edildi.

Belge takdim törenine katılan TSE Genel Sekreteri
Aykut Kırbaş, yapılan denetimler sonrasında Türkiye
Diyanet Vakfı Ferda Koleji’nin Türkiye’de “Okulum Temiz” belgesi almaya hak kazanan 378 okuldan birisi
olduğunu ifade etti.
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Türkiye mezunu
Nijeryalı Oshun:

Türkiye
bana vatan
sevgisini
öğretti

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) bursuyla 11 yaşında
Türkiye’ye gelen Nijeryalı Zeynep Ajoke Oshun,
1997’den 2010’a kadar 13 yıl Türkiye’nin farklı şehirlerinde yaşadı.

İmam Hatip Lisesine kaydımız yapıldı ve ortaokula
başladık. Bursa’da güzel bir dönem geçirdik çünkü
orası harika bir yer. Ancak 11 yaşındaki bir çocuk
için çok zor bir zamandı.” dedi.

Türkiye’de başladığı ortaokul eğitimini yüksek
lisans yaparak sonlandıran Nijeryalı Oshun, Türkiye’de birçok şey öğrendiğini ve bunlardan en
önemlilerinin hoşgörü, vatan sevgisi ve yardımlaşma olduğunu dile getirdi.

Nijeryalı Oshun, “Ben ilk geldiğimde beyaz insanları ayırt edemiyordum. Mesela, bir odadan başka
bir odaya gittiğimde herkes bana aynı geliyordu.
Beyazların hepsini aynı olarak görüyordum.” dedi.

2010’da ülkesine dönen Oshun, özel bir şirkette
çalışarak hem ailesine bakıyor hem de Türkiye’de
aldığı eğitimle çevresindeki insanlara yardımcı olmaya çalışıyor.
Nijerya’nın Lagos eyaletinde doğan Oshun, 2004’te
liseden mezun olduktan sonra lisansını Erciyes
Üniversitesi İlahiyat bölümünde ve yüksek lisansını Uludağ Üniversitesinde felsefe ve din bilimi ana
dalında tamamladığını anlattı.
Türkiye’de öğrendikleriyle doğduğu ve ailesinin
yaşadığı Nijerya için bir şeyler yapmak istediğini
dile getiren Oshun, “Türkiye bana vatan sevgisini,
hoşgörüyü ve yardım etmeyi öğretti.” dedi.
Akıcı Türkçesiyle dikkati çeken Oshun, “Nijerya’da
vatanını seviyorum diyen hiç kimse ile karşılaşmadım ve herkes buradan kaçma arayışında. Hatta
ben Nijerya’ya döndüğümde insanlar bu kızın kafası çalışmıyor o yüzden buraya geri döndü diyordu oysa ben Türkiye’de gördüğüm vatan sevgisi
için geri geldim.” ifadelerini kullandı.
13 sene Türkiye’de kaldıktan sonra 2010’da Nijerya’ya dönen Oshun, “Aslında ülkeme dönme
sebebim Türkiye’de öğrendiğim vatanseverlik
duygusuyla ülkeme faydalı olabilme düşüncesiydi. Türkiye’de her zaman herkes vatanı için bir şey
yapmak istiyor, o yüzden ben de vatanıma hizmet
etmek için ülkeme döndüm. Ayrıca Nijerya’ya dönerek iki ülke arasında köprü olmak istiyordum.”
dedi.
TDV bursuyla 1997’de henüz 11 yaşındayken Türkiye’ye giden Oshun, “Bursa’da İpekçilik Anadolu

Türkiye’de bayramların çok güzel geçtiğini dile getiren Nijeryalı Oshun, “Çok iyi hatırlıyorum ilk bayramımız çok kötü geçti ve o bayramda herkes evine giderken biz yurtta kalmıştık. Yurtta bir yetim
gibi kaldık ve pencerede oturup dışarda oynayan
çocukları izledik. Ama tabii ondan sonraki bayramlarımız arkadaş çevremizi genişledikçe daha güzel
olmaya başladı.” şeklinde konuştu.
Oshun, üniversite okuduğu Kayseri’de kendini
evinde gibi hissettiğini anlatarak “Hafta sonları
gezmeye Sivas, Nevşehir gibi başka illere giderdik.
Türk aileler bizi alıp pikniğe götürürdü. Anadolu
insanı çok samimi ve candan çünkü biz hiçbir zaman kendimizi yabancı gibi hissetmedik ve Türkler
de bunu hissettirmedi.” açıklamasını yaptı.
Oshun ayrıca, “Türkler insanlar ağırlamayı çok seviyor. Tanımadığı birini bile yemeğe, iftara davet
ediyor. Araba gönderiyorlar yurda bizi alıyorlar
evlerine götürüyorlar, yediriyorlar ve ondan sonra
arabayla tekrar eve götürüyorlar. Bunlar Nijerya’da
hiçbir zaman görmediğim ve yaşamadığım şeylerdir.” şeklinde konuştu.
Oshun mezun olduktan sonra Türkiye’ye iki kez gittiğini aktararak şunları kaydetti:
“Türkiye’yi çok özlüyorum ve rengimi saymazsak
kendimi Türk olarak hissediyorum çünkü ben Türklere daha yakınım. Belki orada büyüdüğümden
zihniyet olarak da Türkler gibi düşünüyorum. O
yüzden Nijerya’daki çoğu insanla anlaşamıyorum.
Türkiye’de bir şey olduğunda ben kendimi çok
kötü hissediyorum çünkü Türkiye’yi vatanım gibi
görüyorum.”
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Türkiye Diyanet Vakfından burslu
öğrencilere online kamp
Türkiye Diyanet Vakfı yurt içi burslar kapsamında Özel Destek Başarı Burs
Programı öğrencilerine yönelik online kamp gerçekleştiriyor.

Tıp, mühendislik, mimarlık, hukuk, sosyal bilimler
ile eğitim alanlarında eğitim gören ve Türkiye Diyanet Vakfı yurtlarında kalan öğrencilerin katıldığı
kamp programı bir hafta boyunca microsoft teams
uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek.
Salgınlar, pandemi, madde bağımlılığı, insan hakları ihlalleri, birlikte yaşama kültürü, şehircilik geleneğimiz ve özgün mimari, günümüzdeki eğitim çeşitliliği, tüketim mi üretim mi önceliğimiz gibi konu
başlıklarının işleneceği kamp programı kapsamında öğrenciler kendi alanlarıyla ilgili hazırladıkları
atölye çalışmalarını hafta boyu sunacak.
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Ayrıca alanlarında uzman eğitimcilerin farklı konulardaki seminer ve söyleşileri de kamp boyunca öğrenciler tarafımdan izlenebilecek.
Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı
İhsan Açık, tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinin eğitim şeklinde de değişlikler yapılmasını zorunlu hale getirdiğini söyledi.
Türkiye Diyanet Vakfı olarak her alanda eğitimi
öncelediklerini ve zorlu şartlarda dahi imkanlar
dahilinde eğitimden uzak kalmamaya gayret ettiklerini ifade eden Açık, “Online kampta bunun

en güzel örneklerinden birisi. Covid-19 tedbirleri
kapsamında öğrencilerimizi uzaktan, sanal olarak
da olsa bir araya getirerek eğitimlerine, kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak programlar hazırlıyoruz.
Elhamdülillah zorunlu olmamasına rağmen katılımda çok güzel. Gençlerimiz de bu konuda büyük bir
özveri ve hassasiyet gösteriyor” diye konuştu.
Online kampa 336’sı bayan 114’ü erkek olmak üzere toplam 450 öğrenci katılım sağladı.

REKLAM
ferda+bornova

EĞİTİM

İlahiyat öğrencilerine
Arapça kampı
Türkiye Diyanet Vakfı, İlahiyat Akademi ve Uluslararası İlahiyat Burs
programında öğrenim gören öğrencilere yönelik koronavirüs tedbirleri
gözetilerek Arapça Eğitim Kampı düzenledi.

Öğrencilerin yıl boyunca okulda öğrendikleri Arapçayı pekiştirmek amacıyla Van’da Diyanet İşleri Başkanlığı Abdulhakim Arvasi Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen kampa 96’sı kız 54’ü erkek olmak üzere
toplam 150 öğrenci katılıyor.
Yapılan anket sonrasında öğrencilerin yüz yüze eğitim istemesi sonucu başlatılan kamp programı 5
Eylül’de sona erecek.
Kamp süresi boyunca alanında uzman hocalar tarafından Arapçayı okuma, anlama ve konuşma be-

cerileri alanlarında eğitimler verilecek. Ayrıca Arapça gramer ve pratik eğitimin de yer alacağı kamp
programı kapsamında öğrenciler günlük 6 saat
ders işleyecek.
Öğrencilere derslerden arta kalan zamanlarını daha
verimli kullanabilmeleri için sosyal ve kültürel aktivitelerin yer aldığı program da hazırlandı.
Her alanda eğitimi önceleyen Türkiye Diyanet Vakfı, düzenlediği kampları öğrencilerin hem eğitimlerine hem de sosyal hayatlarına katkı sağlayacak
şekilde programlıyor. Kamplarda verilen eğitimle,
öğrencilerin okullarındaki derslerinde daha başarılı
olmaları hedefleniyor.

TDV Yayınları 985 eseri kültür
dünyasına kazandırdı
Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi yayın hayatına
sunduğu yeni eserler, düzenlediği fuarlar ve Türkiye’nin dört bir yanında
açtığı kitabevleriyle kültür dünyasına katkıda bulunmaya devam ediyor.
1982 yılından bu yana kitabevi, yayınevi ve fuarlarla
kitabı okuyucuyla buluşturan Türkiye Diyanet Vakfı
Yayınları bugüne kadar 21 farklı alanda yüzlerce eseri yayın hayatına kazandırdı.
Türkiye’nin ilmi, kültürel ve manevi zenginliğine katkı sunmak amacıyla 1982 yılından bu yana dini, ilmi,
milli, tarihi ve kültürel içerikli eserleri yayın hayatına
kazandıran TDV Yayınları, 7’den 70’e toplumun her
kesimine hitap ediyor.
Başta Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet
Vakfı kültürel çalışmaları olmak üzere İslami eserlerden çocuk yayınlarına, tarihten sosyolojiye, edebiyattan felsefeye kadar 21 farklı kategoride çok sayıda yazarın eserlerini yayın hayatına kazandıran TDV
Yayınları, bugüne kadar 985 yazılı eseri okuyucuyla
buluşturdu.
Öncelikli olarak gördüğü çocuk yayınlarında profesyonel kalemler tarafından yayına hazırlanan eserler,
alanında uzman editör, psikolog, din eğitimcileri ve
pedagogların kontrolünden geçerek yayınlanıyor.
TDV, çocuk yayınları kategorisinde bugüne kadar
çocuk gelişimi ve eğitimine yönelik 0-4, 4-6, 6-10,
10-14 yaş kategorilerinde toplam 122 eser yayınladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı
yayınları tarafından hazırlanan eserlere okuyucular
www.diyanetvakfiyayin.com.tr adresinden de kolayca ulaşabiliyor.

TDV Kitap Kahve
TDV Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi yayın hayatına kazandırdığı eserlerin yanı sıra açtığı kitabevleriyle de yüzlerce yayınevinin en seçkin eserlerini
okuyucuyla buluşturuyor.
Kitap kahve konseptiyle şehirlere nefes aldıran mekanlar açan TDV, başta İstanbul, Ankara, İzmir ve
Van’da olmak üzere bugüne kadar 31 farklı noktada
kitabevlerini okuyucuyla buluşturdu.

TDV Kitap ve Kültür Fuarları
Türkiye Diyanet Vakfı, okuyucu, yazar ve yayıncıyı
buluşturmak amacıyla 1983 yılından bu yana her
yıl Ramazan ayında başta İstanbul ve Ankara olmak
üzere yurt içinde ve yurt dışında farklı noktalarda
Türkiye Kitap ve Kültür Fuarları düzenliyor.
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Bursa Abdullah Tivnikli
Kız Öğrenci Yurdu açıldı

Diyanet İşleri Başkanı ve TDV Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Gençlerimizi ne kadar iyi yetiştirirsek, geleceğe ne kadar iyi hazırlarsak, onların
hem eğitimleri hem de kalmaları için rahat yerler
hazırlanması noktasında ne kadar gayret edersek,
Allah indinde o kadar güzel ve makbul işler yapmış
oluruz.” dedi.
Erbaş, Bursa’nın Nilüfer ilçesinde, Türkiye Diyanet
Vakfı Bursa Abdullah Tivnikli Kız Öğrenci Yurdu’nun
açılışında, yurdun açılmasına vesile olan Türkiye Katılım Bankaları Birliği mensuplarına teşekkür etti.
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“Yurtlarımızda öğrencilerimizin mümkün olduğunca bir otelde kalmaları şeklinde değil de hem yurtta
kalmalarını hem de yurtta eğitim ortamları içinde
vakitlerini geçirmelerini sağlamaya, çeşitli seminerler, okuma planları, etkinlikler yaparak adeta ikinci
bir üniversite eğitimi haline getirmeye çalışıyoruz.
Amacımız, öğrencilerimize yetişmelerinde güç vermek, daha nitelikli yetişmelerini sağlamak.”

Eğitim ve öğrenimin önemine değinen Erbaş,
“Gençlerimizi ne kadar iyi yetiştirirsek, geleceğe ne
kadar iyi hazırlarsak, onların hem eğitimleri hem de
kalmaları için rahat yerler hazırlanması noktasında, burada gördüğünüz yurt gibi, ne kadar gayret
edersek Allah indinde o kadar güzel ve makbul işler yapmış oluruz.” ifadesini kullandı.

Erbaş, Vakfın bütün yurtlarında, yurt, kurs, burs şeklinde bir metotla çalıştıklarını anlatarak, “İnşallah
bu yurdumuzda nice gençlerimiz kalırlar, yetişirler
ve onları geleceğe daha güzel hazırlarız. Faizsiz finans kurumlarımız da inşallah ticaretlerini artırırlar,
milletimiz ve memleketimiz için daha güzel işler
yaparlar, hatta yurt dışında ihracat yaparak çok güzel bir kazanç temin ederler. Onlara da her zaman
dua ediyoruz. Cenab-ı Hak kendilerinden razı olsun.” dedi.

Türkiye Diyanet Vakfının 72 öğrenci yurdunun bulunduğuna işaret eden Erbaş, şöyle konuştu:

Bursa İl Müftüsü ve TDV Şube Başkanı İzani Turan’ın
duasının ardından yurdun açılışı yapıldı.

REKLAM
(Yurtlar)
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çinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü meneden bir topluluk bulunsun. İşte onlar
kurtuluşa erenlerdir.”
(Al-i İmran, 3/104)

“Allah’a yemin ederim ki, ya iyiliği emreder, kötülüğe engel olursunuz ve zalimin iki elini tutup onu
hakka çevirir, doğruluğa zorlarsınız veya (bunu
yapamazsanız) Allah, sizin iyilerinizin kalplerini de
kötülerinkine benzetir ve daha önce İsrâiloğulları’na olduğu gibi size de lânet eder”

İhsan AÇIK

Türkiye Diyanet Vakfı II. Başkanı

(Ebû Dâvûd, “Melâhim”, 17)

“Bir kötülük (münker) gören kişi onu eliyle önlesin.
Buna gücü yetmeyen diliyle karşı çıksın. Bunu da
yapamayan (kötülüğe) kalben buğzetsin ki, artık
bu da imanın en zayıf derecesidir”
(Müslim, “Îmân”, 78; Tirmizî, “Fiten”, 11)

MÜMİN
AHLAKI VE

İYİLİK
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Sorumluluk bilinciyle yaratılan insanın, başta Allah
olmak üzere, kendisine, ailesine, komşularına ve
içinde bulunduğu topluma, doğal çevreye karşı sorumlulukları vardır. Topluma karşı sorumlulukların
başında, Müslümanların birbirini sevmesi ve birbirlerinin haklarına saygı göstermesi, toplu olarak
yaşamanın gereklerini yerine getirmeye çalışması
gelmektedir. İslam ahlakı ve esaslarıyla yetişmiş
insan, seven ve sevilen, merhamet eden, herkesle
hoş geçinen ve kendisiyle hoş geçinilen; kendisiyle,
ailesiyle, içinde yaşadığı toplumla, milletiyle ve bütün insanlıkla barışık olan insan demektir. Böyle bir
Müslüman, hayatın her alanında maddi ve manevi
iyiliklerde yardımlaşır, muhtaçları kollar gözetir ve
yardım elini uzatır.
Dini literatürümüzde “birr”, iman, ibadet ve ahlâka
ilişkin bütün iyilikleri ifade eden bir terim olarak yer
alır. “Birr” kelimesi Kur’ân-ı Kerîm’de her türlü iyilik,
ihsan, itaat, doğruluk, günahsızlık gibi manalarda
kullanılmıştır.
“Birr ve takva hususunda yardımlaşınız” (el-Maide 5/2)
ayetini açıklarken İmam Mâtürîdî “Birr, bütün ha-

yırların en tam şekli, takva ise bütün şerlerin terkedilmesi ve bir daha yapılmamasıdır” şeklinde ifade
etmiştir. (TDV İslam Ansiklopedisi, c,6, s,204-205, Birr md.)
“Birr” kavramının geçtiği aşağıdaki ayetlerde iyilik
yapmanın Rabbimiz tarafından ödüllendirileceği
tekrar tekrar dile getirilmiştir.
"Kim iyilikle, (ilâhî huzura) gelirse, ona daha iyisi
verilir. Ve onlar o gün korkudan emin kalırlar."

Yüce Rabbimiz, kötülüklerden kurtulmamız
ve yeryüzünde iyiliği egemen kılmamız
için bütün insanlığa muhteşem bir yol
gösteriyor. İyiliği egemen kıldığımızda
kötülüğün kendiliğinden ortadan
kalkacağını, şerrin hayırla; fesadın ıslahla
düzeltilebileceğini haber veriyor.

(Neml, 27/89)

"Eğer Allah'ı, Resülünü ve ahiret yurdunu istiyorsa“Allah, doğru yola gidenlerin hidayetini artırır. Sürekli kalan iyi işler, Rabbinin nezdinde hem mükâfat bakımından daha hayırlı, hem de akıbetçe daha
iyidir."

nız, bilin ki Allah içinizden iyilik yapanlara büyük

(Meryem, 19/76)

İyilik yapmak, her şeyden önce insanın vicdan ve

“Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayanlar, öfkelerini yenenler, insanları affedenlerdir.
Allah iyilik edenleri sever.”

bir mükafat hazırlamıştır."
(Ahzâb, 33/29)

şuurunun birbiriyle uyumlu olduğunun bir göstergesidir. Müslüman, hayır ve hizmete kendisini ada-

(Al-i İmran, 3/134)

“Kim iyilik yaparak kendini Allah'a teslim ederse,
şüphesiz en sağlam kulpa tutunmuştur. İşlerin sonu
ancak Allah'a varır.”
(Lokman, 31/22)
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mış insandır. İyilikseverdir. İyilikle ahlakının güzelliğini gösterir. Nitekim “Birr/iyilik ahlak güzelliğidir”
(Müslim, “Birr”, 14-15)
hadisi bu gerçeği dile getirir.
Hayatta herkes bir şeylerin peşine koşup gitmekte,
adeta başkalarıyla sonunu kestiremediği bir yarış
içinde yer almaktadır. Bu yarış içinde Müslümana
hayır yarışında olmak yaraşır. Çünkü en büyük ödül
bu yarıştadır.
“Hayır işlerinde yarışın!”
(Bakara, 2/148)

“… İyilik ve takva hususunda yardımlaşın, günah
ve haksızlık yolunda yardımlaşmayın…”
(Maide, 5/2)

“Bunlar Allah’a ve ahiret gününe inanırlar, iyiliği
emrederler, kötülükten menederler ve hayırlarda
yarışırlar. İşte bunlar iyi kimselerdendir.”
(Âl-i İmran, 3/114)

Bu sebeple de Müslümanlar, her şeyde orta yolu
tutmaya davet edilirken iyilik hususunda yarışa
çağırılmaktadırlar. Zira mümine yakışan, büyük hedeflere süratle yönelmektir. İyilik yarışı, en büyük
yarıştır. Bu yarışın ödülü cennet olarak karşımıza
çıkacaktır. Böyle bir yarıştan geri kalmak olur mu?
Herkes kendi imkânı ölçüsünde, kendi alanında
ama mutlaka bu yarıştaki yerini almalıdır.
Allah’ın ihsanını, fazlını, bağışlamasını kazanmak bir
Müslüman için büyük, en büyük başarıdır. Genişliği,
yerle gökler arası kadar olan cennete ulaşmak ise,
büyük kurtuluştur. Bu da iyilik ve hayırseverlikte yarışmakla elde edilebilir.
“Rabbinizin mağfiretine ve takva sahipleri için hazırlanmış olan göklerle yer genişliğindeki cennete
koşun!”
(Âl-i İmrân,3/133)

iyilik ve ihsan, hayır ve marufu egemen kılması için
yaratmıştır. İnsan, bu dünyada iyi, doğru, güzel, hayırlı ve faydalı olan işleri yapmak, kötü, yanlış, çirkin ve zararlı işlerden kaçınmak ve bunlara engel
olmak için vardır.
İmanın ve her türlü ibadetin bize kazandırmak istediği haslettir iyilik. İyi ve iyilik ifadelerini birçok
alanda kullanırız aslında. İyi bir kul, iyi bir evlat, iyi
birer anne-baba, iyi bir eş, iyi bir komşu, iyi bir dost,
iyi bir arkadaş olmak, kısacası iyi bir insan olmak
İslam’ın her birimizde görmek istediği en önemli
vasıflardır.
İyilik, insanın sadece kendi menfaati için çalışması
demek değildir. İyilik sadece maddi yardımları hatırlatan dar kapsamlı bir kavramda değildir. İyiliğin
bitmez tükenmez çeşitleri vardır. Bizi iki cihanda
aziz kılacak, huzur ve mutluluğa ulaştıracak, bize
Rabbimizin rızasını kazandıracak her türlü söz, tutum ve davranış iyiliktir. İyilik yalnıza arkadaş, yorguna dayanak, garibe sığınak, muhtaca imdat olmaktır, dünyayı yaşanılır kılmaktır. İyilik, ümmetin
boynu bükük yetimlerinin başını şefkatle okşayabilmektir. Mazlumları sevindirmek, İslam coğrafyasının mülteci durumuna düşen muhacirlerine ensar
olabilmektir. İyilik, ağır hayat yükünü omuzlamak
zorunda kalan engelli kardeşlerimizin önündeki
engelleri kaldırabilmektir.
“Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de
iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru!”
(Bakara, 2/201.)

“İnsanlar iyilik yaparsa biz de iyilik yaparız, kötülük yaparsa biz de kötülük yaparız.’ diyen sıradan
kimseler gibi olmayınız. Bilakis iyilik yaptıklarında
insanlara iyilikle karşılık vermeyi, kötülük yaptıklarında ise onlara zulmetmemeyi alışkanlık hâline
getiriniz.”
(Tirmizî, Birr, 63)

İslam medeniyetinde iyilik, insanın var oluşunun
temel gayesidir. Yüce Rabbimiz, insanı yeryüzünde

Bugün insanlık, kötülüğü kötülükle, şiddeti şiddet-

le ortadan kaldırmaya çalışıyor. Kötülüğe kötülükle
mukabele etmenin, sadece ve sadece kötülüğün
sayısını artıracağını göz ardı ediyor. Oysa Yüce Rabbimiz, kötülüklerden kurtulmamız ve yeryüzünde
iyiliği egemen kılmamız için bütün insanlığa muhteşem bir yol gösteriyor. İyiliği egemen kıldığımızda kötülüğün kendiliğinden ortadan kalkacağını,
şerrin hayırla; fesadın ıslahla düzeltilebileceğini haber veriyor.

“İyilikle kötülük asla bir olmaz. Kötülüğü en güzel
bir şekilde iyilikle ortadan kaldır. O zaman göreceksin ki, seninle arasında husumet bulunan kimse
sanki sıcak bir dost oluvermiştir.”
(Fussilet, 41/34)

İYİLİK ÖDÜLLERİ

6. Uluslararası İyilik Ödülleri’nin
sahipleri belli oldu
INTERNATIONAL BENEVOLENCE AWARDS
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Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli
Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 6. Uluslararası İyilik
Ödülleri’nin sahiplerini açıkladı.
TDV Kocatepe Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “Dünyayı İyilik Değiştirecek” sloganı ile düzenledikleri Uluslararası İyilik Ödülleri’nin sahipleri 500
iyilik hikayesi arasından belirlendiğini söyledi.
Başkan Erbaş, “Uluslar Arası İyilik Ödülleri”ni her
nevi kötülüğün yaygınlaştığı bir dünyada iyilere teveccühle iyiliği teşvik etmek adına düzenlediklerini
kaydetti.
İslam’ın en temel hedeflerinden birisinin yeryüzünde iyiliği ve güzel ahlakı yaymak; kötülüğü ve çirkinliği de ortadan kaldırmak olduğunu ifade eden
Başkan Erbaş, “Bu bağlamda Müslümanların görevi
ise bu hedefleri gerçekleştirmek ve yaşanabilir bir
dünya inşa etmek için seferberlik ruhuyla çalışmaktır” dedi.
Başkan Erbaş, dünya hayatının ancak iyiliğin yeryüzünde egemen olmasıyla değer ve anlam kazanacağını belirterek, “ İyilik, Allah’ın lütfuyla ihsan ettiği
nimetleri, ihsan şuuruyla infak etmektir. Allah’ın rızasını kazanma arzusuyla yardımlaşmak, dayanışmak, paylaşmak; mazluma, muhtaca, yetime, yoksula kol kanat germek; kimsesize kimse olmaktır”
diye konuştu.

“İyilik, bizim medeniyetimizin en bariz
vasfıdır”
İyiliğin maddi imkânlarla sınırlı olmadığının altını
çizen Başkan Erbaş, şöyle devam etti:
”Bazen içten bir tebessüm, Allah Rasulü Efendimizin ifadesiyle ‘Kardeşine bir tebessüm senin için
bir sadakadır.’, samimi bir duadır iyilik. Bazen bir
hüznün, bir acının paylaşılması yahut bir sevince
ortak olmaktır. İyilik, eşyayı emanet bilmektir. Her-

kes adına, can, akıl, mal, nesil ve inancı muhafaza
etmek için gayret etmektir. İyilik, bizim medeniyetimizin en bariz vasfıdır. Medeniyetimizin kaynağı
olan ve bize iyiliği emreden dinimiz, ebedi kurtuluş
yolu olarak da iyilik ahlakının zirvesi olan isar ve diğerkâmlığı telkin etmektedir.”
Başkan Erbaş, iyiliğin gerçek mükâfatının Allah tarafından verileceğine dikkat çekerek, “Yüce Rabbimiz,
“Kim zerre kadar bir iyilik yaparsa mutlaka karşılığını görecektir” buyurmaktadır. Unutulmamalıdır ki
dünya hayatı mümin için bir iyilik yolu, ahiret hayatı ise bu yolu istikamet üzere tamamlayanlar için
ebedi mükâfat yurdudur” şeklinde konuştu.

“İyilik yolunda azim ve kararlılıkla yürümeye
mecburuz”
13 Mart 1975 yılında kurulan Türkiye Diyanet Vakfı’nın kuruluşundan bu yana iki büyük hedefi daima
göz önünde bulundurduğunu dile getiren Başkan
Erbaş, “Birincisi; ülkemizde ve dünyanın her yerinde
insanlığın hizmetinde olmak, ikincisi ise, yeryüzünde iyiliğin egemen olması için çalışmak” ifadelerini
kullandı.
Başkan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV’nin
din, dil, ırk, mezhep, meşrep, farkı gözetmeksizin
dünyanın ihtiyaç duyulan her yerine yardım elini
uzattığını belirterek, “Bütün dünyayı kuşatan iyilik
seferberliğimiz artarak devam edecektir. Bu yolda
azim ve kararlılıkla yürümeye mecburuz. Zira iyilik
emek ister, gayret ister. Eğer iyilik ötelenir ve ihmal
edilirse kötülük kendisine zemin bulur. Bunun içindir ki kötülüklerle mücadelede en etkin ve doğru
yöntem, iyilik yapmak ve iyiliğin yaygınlaşması için
çalışmaktır. Yüce Rabbimizin emrettiği üzere “kötülüğü iyilikle savmak”tır” diye konuştu.
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“İyiliğin egemen olması için medyanın daha
duyarlı hareket etmesi önemlidir”
Medya kuruluşlarının ve çalışanlarının da sosyal sorumluluk gereği topluma doğru örnekler sunmak,
onları iyi ve güzel olana teşvik etmek durumunda
olduklarına vurgu yapan Başkan Erbaş, şöyle konuştu:
“Özellikle haber bültenleri ve dizi filmlerde tüm detaylarıyla ortaya konan cinayet, şiddet, kötülük ve
her türlü olumsuz örneklerin toplumsal psikolojide
oluşturacağı tahribat konusunda daha duyarlı ve
dikkatli davranmamız gerektiğini özellikle ifade etmek istiyorum. Bu sebeple, yayınlarımızın odağına
medeniyetimizin iyilik mefkûresini yerleştirmeliyiz.”

“En büyük iyilik, birbirimize karşı saygı,
muhabbet ve güven duygusunu diri
tutmaktır”
Başkan Erbaş, her bir insanın iyiliği daha da güçlendirmek, iyilik kervanını yeryüzünün her yerine ulaştırmak ve kötülüğe yer bırakmamak için el birliği
çalışması gerektiğini belirterek, “Mensubu olduğumuz inanç ve medeniyet bize bu sorumluluğu yüklemektedir. Daha güzel ve huzurlu bir geleceğin
inşası için yapacağımız en büyük iyiliğin birbirimize karşı saygı, muhabbet ve güven duygusunu diri
tutmak olduğunu düşünüyorum” dedi.
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Yaptığı insani çalışmalarla örnek bir isim
hâline gelen Yusuf İslam, bestelediği
“Barış Treni” isimli şarkıyla dünyada iyi
şeylerin olması için herkesin üstüne
düşeni yapması gerektiğini anlattı.
Şarkısından aldığı ilhamla “Barış Treni”
isimli bir projeyi hayata geçirdi. Barış
Treni, Dünya üzerindeki mazlumlara,
mağdurlara yardım etmek, onlara

Değerlendirilen 500 iyilik hikayesinden 7 tanesine
“Uluslararası İyilik Ödülü” verileceğini ifade eden
Başkan Erbaş, “ ‘İyilik Ödülü’ verilecek kişilerin belirlenmesinde; yaşadığı toplumda ve dünyada çığır
açmak, bireyleri iyilikle harekete geçirmek, çevresine ilham vermek, farklı dil ve kültürlerde yaşayan
insanları güzellikte, iyilikte bir araya getirmiş olmak, yaradan’ın hatırına tüm yaratılmışları koruyan
ve kuşatan bir yaklaşımı benimsemek gibi hususiyetleri esas aldıklarını söyledi.

selamı, huzuru, esenliği götürmek için

Komisyonlar tarafından ciddi bir çalışma ve titiz bir
değerlendirme sonucunda bu yıl Uluslararası İyilik
Ödülü verilmesi kararlaştırılan 7 iyilik öncüsünün
isimleri şöyle:

zamanda bu caminin mütevelli heyeti

yola çıkmıştır. Yusuf İslam, mümince
duruşu ve yaptıklarıyla hem Müslüman
hem de gayrimüslimlerin kalplerine
dokunmayı başardı.
İngiltere’de Avrupa’nın ilk çevre dostu
Cambridge Cami’nin yapımına çok
önemli katkılar sunan Yusuf İslam, aynı
üyesidir.

Önceki ismi Jeffrey Kearse… New

Yaklaşık 8 sene önce bir iyilik için

York’da Hristiyan bir ailenin üyesi olarak

gönüllü gittiği bir Afrika’dan sonra

dünyaya geldi.

kendini adeta mazlumlara yardımcı

Gençlik yıllarında kiliseye düzenli olarak

olmaya adadı.

devam eden hatta genç yaşına rağmen

Kamerun’da su kuyusu açarak, İdlip’te

kilisede eğitim bile veren bir öğreticiydi.

savaş mağduru olan çocukların ya

1969 yılında İslamiyet’i seçti. 1978

da dünyanın herhangi bir yerindeki

yılında Mekke’de eğitim aldı ve ismini

yetimlerin yardımına koşarak onlara

“Parlak Işık” anlamına gelen Siraj Wahhaj

umut ışığı olmaya devam ediyor.

olarak değiştirdi.
Bir giyim mağazasını satın alıp Takva
55

Mescidi ismiyle kullanan Siraj Wahhaj,
günümüzde de bu mescitte dersler
vermekte, İslami konularda insanları
bilgilendirmektedir. Aynı zamanda
Wahhaj, uyuşturucuya karşı ciddi
mücadeleler vermekte, İslamiyet’in
parlak ışığını ulaşabildiği herkese
yaymaya devam etmektedir.
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Sivas’ın Suçatı beldesinde yaşayan Ali

Girdiği cezaevinde hafız olan bir

Önder, yıllardır ahşabı ince ince işleyerek

kardeşimiz. Tek bir harfini bile bilmediği

minber yapıyor. 86 yaşındaki Ali dede

Kur’an-ı Kerim’i cezaevinde öğrenerek

bugüne kadar yaptığı minberleri

ezberlemeye başladı. On beş ayın

Türkiye’nin dört bir tarafındaki camilere

sonunda ise hafızlığını tamamlayarak

bağışlamıştır. Camilerde her cuma

icazetini aldı. Şimdi ise eline aldığı

kendi yaptığı minbere çıkılarak hutbe

hafızlık meşalesiyle diğer arkadaşlarının

okunduğunu bilmek onun mutluluğunu

öncüsü olmuştur. Onun sayesinde

bir kat daha arttırıyor.

cezaevindeki on üç kişi daha hafızlık
eğitimi almaya başladı.
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İstanbul sokaklarında minibüs şoförü

Nevşehir Esentepe Mahallesi’nde

kardeşimiz. Onun minibüsünde yolcular

bulunan Taşlıbel Çiçekli Camii din

hem keyifli bir yolculuk yapıyor hem

görevlisi. Ahmet Aydemir sayesinde

de minibüsün içindeki ve dışındaki

herkesin hayran kalacağı bir mekân

afişleri okuyarak daha bilinçli bir hâlde

hâline dönüştü. Ahmet Hoca, 1995

minibüsten iniyorlar.

yılında saksılara çiçekler ekip camiye

Her ay iki kız çocuğunun eğitim
masrafını karşılayan ve minibüsünde
sattığı sularla her gün yüzden fazla
sokak hayvanına mama alan Mehmet
Şirin Çiçek’in yaptığı iyilikleri saymaya
kelimeler yetmiyor. Onun ekmek
teknesiyle yaptığı iyilikler diğer şoförlere
de ilham kaynağı oluyor.
Mehmet Şirin Çiçek, bizlere, iyiliğin
bir ucundan tutmanın o kadar da zor
olmadığını gösteriyor.

getirdi. Bir süre sonra çocukların camiye
gelmesini sağlamak için çiçeklere
çocukların ismini verdi. Bu sayede 300
çocuk 300 çiçekle adeta kardeş oldu.
Ahmet Hoca hem çocukların camiye
gelmelerini sağlamış hem de onlara
sorumluluk vermiş oldu. Böylece Taşlıbel
Çiçekli Camii hem çocuk açtı hem de
çiçek açtı. Caminin yanına bir de aşevi
yapan Ahmet Hoca, her gün yüzlerce
fakir fukaranın orada yemesini, içmesini
sağlayarak büyük bir faaliyete daha imza
atmış oldu.
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Hindistan’da yerel halka

5 bin Malayalamca

Mealli Kur’an-ı Kerim dağıtıldı
Türkiye Diyanet Vakfı, “Hediyem
Kur’an Olsun” Projesi kapsamında
Hindistan’da Müslümanların
yoğun olarak yaşadığı ve yerelde
kullandıkları Malayalamca dilinde
mealli Kur’an-ı Kerim bastırarak
dağıtımını gerçekleştirdi.
Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti II. Başkanı İhsan Açık, Diyanet İşleri Başkanlığı ile birlikte Kur’an-ı
Kerim’in çağlar üstü evrensel mesajını olabildiğince
geniş kitlelere ulaştırmak, O’nu okuma, anlama ve
yorumlama konusundaki çabaları desteklemek
amacıyla 2015 yılında başlatılan “Hediyem Kur’an
Olsun” projesinin her yıl büyüyerek devam ettiğini
söyledi.
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Daha çok Müslüman’a ulaşmak için farklı dil ve lehçelerde mealli Kur’an basım ve dağıtım çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğine dikkati çeken
Açık, “Bu kapsamda 2020 yılı için, Hindistan’da Malayalamca ve Hintçe, Nijer’de Havsaca, Nepal’de Nepalce, Bangladeş’te Bengalce, Pakistan’da Urduca,
Arnavutluk’ta Arnavutça, Macaristan’da Macarca,
Japonya’da Japonca dillerinde toplam 100 bin adet
meal çalışması planladık. Hindistan’ın Kerala Eyaleti’nde ilk etapta 5 bin Malayalamca Kur’an-ı Kerim
bastırarak Müslümanların çoğunlukta olduğu Malappuram, Kozhikkode, Kannur, Wayanad, Kasargod
ve Palakkad şehirlerindeki camilerde, İslami okullarda, kütüphanelerde ve evlerde ihtiyaç sahiplerine hediye ettik.” diye konuştu.

925 bin 44 Kur’an-ı Kerim hediye edildi
Kampanyanın başladığı günden bu zamana kadar
1 milyon 327 bin 432 Kur’an-ı Kerim bağışı alındığını ifade eden Açık, “Türkiye’de cezaevleri, hastaneler, öğrenci yurtları ve okullarda ihtiyaç sahiplerine
294 bin 884 adet, yurt dışında ise medrese, cami,
Kur’an kursu, üniversiteler olmak üzere 27 dil 67 ülkede 630 bin 160 adet, toplamda 925 bin 44 mealli
Kur’an-ı Kerim hediye edildi. Bu proje Kur’an-ı Kerim alabilme imkanı olmayan coğrafyalar için işlenebilecek en kıymetli amellerden birisine öncülük
etmektedir. Bizde başkanlığımız ile birlikte hayatları
boyunca Kur’an-ı Kerim’i bir Mushaf olarak görmemiş kardeşlerimiz başta olmak üzere ihtiyaç sahibi
tüm Müslümanlara ulaşmaya çalışıyoruz” dedi.
İhsan Açık, “Hediyem Kur’an Olsun” projesine bağış
yapmak isteyen vatandaşların, KURAN yazıp 4333’e
SMS göndererek 25 TL tutarında bir Kur’an-ı Kerim’i
ihtiyaç sahiplerine bağışlayabileceğini veya online
olarak bagis.tdv.org sitesinden ve bankalar yoluyla
projeye destek olabileceklerini söyledi.

15 Temmuz şehitleri için
251 Kur’an-ı Kerim hediye edildi
Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü, Gönüllü
Koordinatörlüğü çalışmaları kapsamında “15 Temmuz Demokrasi ve Milli
Birlik Günü” nedeniyle Ankara Karşıyaka Mezarlığı 15 Temmuz Şehitliğinde
251 şehit adına Kur’an-ı Kerim dağıttı.

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı
İhsan Açık, bu yıl 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıl dönümü olduğunu anımsatarak, 15 Temmuz’u ve şehitleri unutmamak ve unutturmamak
için her yıl farklı etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Kerim hediye ettiklerini belirten Açık, “Bu vesileyle vatanın selameti, ülkenin birlik ve bütünlüğü,
milletimizin huzuru için gözlerini dahi kırpmadan
canlarını istiklalimiz ve istikbalimiz için feda eden
aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor,
cesaretlerinden dolayı kahraman gazilerimizi şükranla anıyorum. Bu günlerde şehitlerimize ve ailelerine verilebilecek en güzel hediyenin Kur’an-ı Kerim
okumak ve hediye etmek olduğunu düşünüyorum.
Bizde vakıf olarak bu doğrultuda 251 şehidimiz adına Kur’an-ı Kerim hediye ettik. Bu etkinlikler 1003
şubemiz tarafından gerçekleştiriliyor. Şehitlerimizin eşleri, çocukları, anne babaları şehitlerimizden
bize birer emanet. Türkiye Diyanet Vakfı olarak her
zaman onların yanındayız. Rabbim bir daha milletimize ve ülkemize böyle acılar yaşatmasın” diye
konuştu.

Bu yıl vakıf gönüllüleri ile birlikte Karşıyaka Mezarlığı 15 Temmuz Şehitliğinde şehit ailelerine ve
şehitliği ziyaret eden vatandaşlara mealli Kur’an-ı

Kur’an-ı Kerim dağıtımı, şehit yakınları ve şehitliği ziyaret eden vatandaşlar tarafından yoğun ilgi
gördü.
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Kuzey Makedonyalı
görme engelli gence
Braille alfabeli
Kur’an-ı Kerim
hediye edildi
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından Kuzey Makedonya’nın
kuzeybatısındaki Gostivar’da yaşayan 15 yaşındaki görme engelli
Eliza Abdiya’ya Braille alfabesiyle yazılmış Kur’an-ı Kerim hediye edildi.
Gostivar Müftülüğünde yapılan hediye takdimine,
Türkiye’nin Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Murat Alkan ve Gostivar Müftüsü Şakir Fetahu da katıldı.
Alkan, görme engelli gencin, bundan sonra Braille
alfabesiyle yazılmış Kur’an-ı Kerim’i okuyacak olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.
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Kur’an-ı Kerim okumanın önünde hiçbir engel olmadığını vurgulayan Alkan, “Gözler görmeyebilir,
ama gönüller kör olmasın. Allah bizi gönül körlüğünden korusun ve engelli kardeşlerimizin dezavantajlı bütün yönlerinde onlara yardımcı olabilmeyi hepimize nasip eylesin.” dedi.
Gostivar Müftüsü Fetahu da bu önemli hediye için
TDV’ye ve Alkan’a teşekkür ederek, bugün ayrıcalıklı ve olağanüstü bir gün yaşadıklarını kaydetti.
Abdiya’nın Kur’an-ı Kerim okumak için gösterdiği iradenin çok büyük olduğunu söyleyen Fetahu,
“Kur’an okumayı öğrendiğinde, görme engelli insanlara da örnek olacak. O aynı zamanda, görme

engeli olmayan bizlere de olağanüstü iradeyle her
şeyin mümkün olabileceğini gösteriyor.” dedi.
Abdiya ise birçok kez, engeli olmadığında neler
yapacağını düşündüğünü anlatarak, “Aklıma ilk gelen, görmeye başlarsam yapacağım ilk şeyin Kur’an
okumak olacağıydı. Bugün, benim de okuyabileceğim Braille alfabeli Kur’an-ı Kerim’i hediye ettikleri
için çok mutluyum. Bu büyük hediye için çok teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

REKLAM
Hediyem Kuran Olsun

Su kuyusu için
3 aylık maaşını bağışladı
Zonguldak’ta 65 yaşındaki yaşlı kadın 10 yıldır hayalini kurduğu
su kuyusunu açtırmak için üç aylık maaşını bağışladı.
Ontemmuz Mahallesi’nde yaşayan 65 yaşındaki
Durdu Sivri, yıllardır hayalini kurduğu su kuyusu
açtırmak için damadından yardım istedi. Kayınvalidesinin yardım istediği Erol Yakalıyer, yaptığı
araştırmalar sonucu Türkiye Diyanet Vakfı Genel
Merkezi’ne ulaştı. Yurt dışına su kuyusu açtırma
adıyla 5 bin liralık bağış yapan Durdu Sivri, öğrenciler için de 300 liralık kitap bağışında bulundu.
Televizyonda su kuyusu açıldığını görünce damadından yardım istediğini anlatan Durdu Sivri, “Bu
yardımı televizyonda gördüm. Kuyuyu gördüm,
yazının ne olduğunu bilmiyordum. Su taşındığını
görünce yardım yapmak istedim. 5 bin 300 liralık
yardımda bulundum. Ölmüş eşim ve kendi adı-

ma ilettim. İnşallah bu yardım yerine ulaştı. Daha
önce su kuyusu için yardımda bulunmuştum ama
olmadı, param geri geldi. Üç ay boyunca maaş almadım. İnşallah Kurban Bayramı’nda da yardım
yaparız” dedi.
Erol Yakalıyer, “Kayınvalidem bana 3 aylık maaşını
biriktirdiğini su kuyusu açtıracağını söyledi. Afrika’ya su kuyusu açtırmak için yardım yapacağını
söyledi. 15-20 gün boyunca araştırdık. Müftülük
aracılığıyla yapılıyormuş. Biz de parayı oraya bağışladık. Su kuyusu açtırmak hayaliydi. Televizyonda gördük. İnşallah bu yardım yerine kadar
ulaşır” diye konuştu.
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Bornova Koleji öğrencileri
Afrika’da susuzluğa umut oldu
TDV KOMAŞ’a bağlı İzmir
Bornova Koleji öğrencileri,
kumbaralarında biriktirdikleri
harçlıklar ve düzenledikleri hayır
çarşısında elde ettikleri gelirle
Afrika’da su kuyusu açtırdı.

Maddi zorluklar ve fiziki şartlar nedeniyle su sıkıntısı çeken Batı Afrika ülkesi Togo Cumhuriyetinin başkenti Lome’ye 650 kilometre uzaklıktaki
Ayaba köyünde açılan Su Kuyusu ve Vakıf Çeşmesi, uzun yıllar bölge halkının temiz içme suyu ihtiyacını karşılayacak.
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Bornova Koleji Kampüs Müdür Vekili Hasan Tay,
yaklaşık iki yıl önce Afrika başta olmak üzere
dünyanın birçok noktasında temiz içme suyu
bulma sıkıntısı yaşayan insanlara bir nebze de
olsa yardımcı olabilmek adına okul genelinde
“Yaşama Sen de Destek Ol” sloganıyla kampanya
başlattıklarını belirtti.
Öncelikle öğrencilere Afrika’daki insanların ne
kadar zor şartlarda yaşam mücadelesi verdiğini
anlatan sunumlar, bilgilendirme toplantıları yaptıklarını dile getiren Tay, öğrencilerin duyduklarından ve gördüklerinden çok etkilendiklerini
vurguladı.
Öğrencilerin aileleriyle birlikte projeyi sahiplendiğini ifade eden Tay, şunları kaydetti:

“Öğrencilerimiz bizim anlattıklarımızı aileleriyle
ve çevrelerindeki insanlarla paylaştılar. Aileleri
de projemize destek verdi. Kumbaralarında biriktirdikleri paraları su kuyusu açılması için bağışlayan öğrencilerimiz aynı zamanda aileleri ve okul
personelinin de desteğiyle hayır çarşısı etkinliği
düzenleyip hayırseverlerden yardım toplayarak
projeye katkı sağladılar. İki yıl sonunda damlaya
damlaya göl oldu ve 66 bin 600 lira gibi büyük
bir meblağ topladık. Öğrencilerimizle birlikte
topladığımız bu miktarı Türkiye Diyanet Vakfına
Afrika’da su kuyusu açılması için bağışladık. Bu
sayede binlerce kilometre uzakta yaşayan ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzattık. Projenin yürütülmesinde emeği geçen başta Türkiye Diyanet
Vakfı olmak üzere tüm idareci, öğretmen, veli ve
öğrencilerimize destekleri için teşekkür ederiz.”
dedi.
90 metre derinliğe sahip, güneş enerjisi ile çalışan Su Kuyusu ve Vakıf Çeşmesi uzun yıllar bölge
halkına hizmet verecek.

Küçük Zeynep’ten
Afrika’ya bir damla hayat
Bahçelievler Gazi İlkokulu 3. sınıf
öğrencisi Zeynep Güldü, ağabeyinin
okullara kırtasiye malzemesi alınması
için açtığı kermeste çekilen ve kendisinin de 2 yaşındayken yer aldığı
videodan etkilenerek harekete geçti.
Afrika’da su sıkıntısı çeken kardeşleri
için su kuyusu açtırmaya karar veren
Zeynep, evde annesiyle yaptığı kurabiye, pasta ve börekleri kermeste
satarak para biriktirmeye başladı.
Annesi Reyhan Güldü’nün öğretmenlik yaptığı Halit Evin Kız Anadolu
İmam Hatip Lisesi öğrencileri de
durumdan haberdar olarak küçük
Zeynep’in hayaline katkıda bulunmak için okulda kermes açtı.
Öğrenciler kermeste gıda, kırtasiye
malzemesi ve giyim ürünleri satarak
Zeynep’in bütçesine katkı sağladı.
Zeynep ve lise öğrencilerinin katkılarıyla elde edilen 16 bin lira, su
kuyusu açılması için küçük Zeynep
tarafından Sakarya Erenler Diyanet
Vakfı şubesine teslim edildi.

Sakarya’da yaşayan
9 yaşındaki
Zeynep Güldü,
annesiyle yaptığı

gesel izleyerek öğrendim. Annem
Afrika’daki kardeşlerimizin videosunu
izletti, onların su kuyusu açıldığı
zamanki sevincini gördüm. Börek,
pasta yaparak evin önünde açtığımız
kermeste sattık. Bu proje bitince
Afrika’daki kardeşlerimiz çok mutlu
olacak.” diye konuştu.

kurabiye, pasta ve

Kermesten yaklaşık 2 bin liraya yakın
gelir elde ettiklerini dile getiren Zeynep, şöyle devam etti:

desteğiyle Afrika’da

“Anneme ‘Bu para nasıl artacak?’ diye
sordum. Birkaç hafta sonra annem
öğretmenlik yaptığı okuldan izin aldı
ve projeyi orada devam ettirdik. Afrika’daki kardeşlerimiz mutlu olunca
ben de mutlu olacağım. Ben burada su içerken onlar içemiyorlar. Bu
projeyi onları düşünerek başlattım.
Onlar da orada su içebileceği için çok
mutluyum. Herkesi su kuyusu açma
projesine davet ediyorum.”

börekleri kermeste
satarak elde ettiği
gelirin yanı sıra lise
öğrencilerinin de
su kuyusu açma
hayalini gerçeğe
dönüştürecek.

Sakarya İmam Hatipliler Derneği Başkanı Yahya Bakır ise Zeynep’i örnek
davranışından dolayı tebrik etti.

“Afrika’daki kardeşlerimiz mutlu
olunca ben de mutlu olacağım”
Proje bitince Afrika’daki
kardeşlerinin mutlu
olacağını belirten
Zeynep, “Su
kuyusu ihtiyacını
bel-
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Senegal'de
donanımlı
su kuyusu
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV),
Senegal’in başkenti Dakar ve
Thies kentinin su sıkıntısı bulunan
mahallelerinde güneş enerjisi ile
çalışan 4 su kuyusunun açılışını yaptı.
Tamamlanan su kuyularının açılışı Liberte 1 İlkokulu’nun bahçesinde düzenlenen törenle gerçekleştirildi.
Törene TDV yetkililerinin yanı sıra Türkiye Maarif
Vakfı (TMV) Senegal Koordinatörü Ahmet Göcen,
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Senegal
Koordinatörü Kenan Yiğit, Liberte 1 Belediye Başkanı Santi Sene Agne ve Senegalli yerel yetkililer ile
ilkokulun öğrencileri katıldı.
Belediye Başkanı Agne, törende yaptığı konuşmada, açılan kuyunun öğrencilere büyük hizmet sunacağını belirterek TDV’ye teşekkürlerini iletti.

Kuyu okulun yanı sıra 9 bin vatandaşın su
ihtiyacını karşılayacak
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Türkiye’nin kardeş ülke olarak gördüğü Senegal’den hiçbir zaman yardımlarını esirgemediğine
dikkati çeken Agne, TDV’nin yardımları bölgeye
ulaştırmada önemli rol üstlendiğini kaydetti.
TDV Yurtdışı Hayri Hizmetler Uzmanı Abdullah
Uçak da, su kuyusunun Liberte 1 okulu ve çevresindeki halkın faydalanması için açıldığını kaydetti.
Kuyunun, 85 metre derinlikten çıkardığı suyu 6 tonluk rezervuara bırakarak, okuldaki 500 öğrenci ile

çevrede yaşayan 9 bin kişinin günlük su ihtiyacını
karşılayacak şekilde tasarlandığını belirten Uçak,
kuyunun toplamda 12 çeşmesiyle insanlara temiz
ve içilebilir suya rahat erişim sağlayacağını aktardı.

Solar enerjili kuyular
Uçak, kuyuların hepsinin üstünde güneş enerjisi
panellerinin olduğunu ve buradan sağlanan enerji
ile suyun dipten yukarıya pompalandığını anlattı.
Açılan her su kuyusunun yanına fidan dikerek bölgenin yeşillenmesi konusunda farkındalık oluşturmak istediklerini dile getiren Uçak, bağışlarıyla
Afrika’nın birçok ülkesinde su kuyusu açılmasını
sağlayan hayırseverlere teşekkür etti.

REKLAM
Su Kuyuları
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ugün dünyanın birçok gelişmiş ülkesi, insani yardım ve kalkınma programlarını bir
dış politika enstrümanı olarak kullanmakta,
“havuç-sopa” siyaseti çerçevesinde dış yardım projelerinden bölgesel ekonomik ve politik çıkarlar
elde etmeye çalışmaktadır. Ülkemizde ise gerek
kamu kuruluşları gerekse de sivil toplum örgütleri,
yurtdışında insani yardım çalışmalarını yaparken
dış politika sâiklerinden ziyade insani, vicdani ve
ahlaki gerekçelerle hareket etmektedir.

Dr. Selim ARGUN
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı

Diğer taraftan başta Afrika ve Latin Amerika olmak
üzere dünyanın birçok bölgesinde yüzyıllar boyunca insani yardım faaliyetleri ile misyonerlik çalışmaları at başı bir şekilde devam etmiştir. Bugün dahi
bu durumun bir beşinci kol faaliyeti olarak devam
ettiğini söylemek mümkündür.
Oysa yardıma muhtaç bir insanın içinde bulunduğu
durumdan faydalanarak onu bilmediği ve tanımadığı bir inanç sistemini kabule zorlamak ne insani
ne de İslami açıdan kabul edilebilir bir davranış biçimi değildir.

DİN, DİL, IRK AYRIMI
YAPMAKSIZIN

68

DÜNYANIN
DERDİYLE
DERTLENİYORUZ

Yüce dinimiz İslam bizlere, iyilik yapmanın en yüksek mertebesi olarak, aracılık ettiği yardımı, insanlık
onurunu zedelemeden, karşı tarafı minnet altında
bırakmadan, mahviyet duygusu içinde ihtiyaç sahibine ulaştırmayı emreder.
Küresel bir iyilik hareketi olarak dünyanın dört bir
yanında faaliyet gösteren Türkiye Diyanet Vakfı bu
açıdan bakıldığında ülkemizin medeniyet mefkûresinin adeta ete kemiğe bürünmüş bir halidir. Dil,
din ve ırk ayrımı yapmaksızın dünyanın dört bir tarafında faaliyetlerini yürütürken, tarihinin hiçbir döneminde bu hizmetlerinde bir çıkar ilişkisi içerisine
girmemiş, küresel ölçekteki benzer kuruluşların aksine faaliyetleri bir misyonerlik faaliyeti hüviyetine
asla bürünmemiştir.
Diyanet İşleri Başkanlığının faaliyetlerine destek
olmak, din hizmetlerinin daha geniş kitlelere ulaştırılması ve dini hizmetlerde görev alacak neslin ye-

tiştirilmesi gayesiyle kurulan Türkiye Diyanet Vakfı,
bugün yurt dışı hizmetlerinde sahada büyük bir
teveccüh görmekte ve hizmet götürdüğü ülkelerde
hüsnü kabule şayan olmaktadır.
Bugünlerde Diyanet İşleri Başkanlığı’nı ve Türkiye
Diyanet Vakfını hedef tahtasına oturtan kimi uluslararası çevreler aslında, kökeni bu coğrafyanın
ürettiği kadim değerlere dayanan, rızaya dayalı bu
servet paylaşımı geleneği karşısında alternatif üretememenin vermiş oluğu çaresizlik ve hırçınlık sebebiyle saldırılarını sürdürmektedir.
Çünkü coğrafi keşiflerle birlikte, deniz aşırı coğrafyalara açılan Avrupalıların yeni karşılaştıkları insan
topluluklarına karşı yapmış oldukları gayri insani
ve gayri ahlaki muameleler insanlık adına tarihin
kaydettiği utanç verici tablolardır. Bu anlamda iftihar edecekleri bir tarih yoktur. Şeytanın cennetten
kovulmasına sebep olan, yaratılışla gelen farklılığın
üstünlük sebebi olarak görülmesi duygusu benliklerini ele geçirmiş ve bu tasavvur dünyasına bağlı
olarak kendilerinden daha zayıf ve güçsüz toplumlara her türlü zulmü reva görmüşlerdir. Bugün dahi
bu üstün ırk anlayışının farklı şekillerde tezahür
ederek türlü haksızlıklara ve eşitsizliklere sebebiyet
verdiğini söylemek mümkündür. Diğer bir ifadeyle

Küresel bir iyilik hareketi olarak
dünyanın dört bir yanında faaliyet
gösteren Türkiye Diyanet Vakfı ülkemizin
medeniyet mefkûresinin adeta ete
kemiğe bürünmüş bir halidir.
sömürgecilik ve misyonerlik form ve şekil değiştirerek devam etmektedir.
Diyanet İşleri Başkanlığımız ise yurt dışı hizmetlerini “Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü” bünyesinde organize etmekte ve yürütmektedir. Dış İlişkiler Genel
Müdürlüğü’nün görevleri; Ülkemizin İslam düşünce
geleneğindeki zenginliğini, doğru bilgiyi asıl kabul
eden din anlayışını ve din hizmetleri alanındaki tecrübesini, talep edilmesi durumunda, yurt dışında
yaşayan vatandaş, soydaş ve dindaşlarımızla paylaşmaktır.
Vatandaş, soydaş ve dindaşlarımızın yaşadığı ülke
ve topluluklara doğrudan götürülen din hizmetleri yanında, sağlıklı dini bilginin üretileceği ve din
bilginlerinin yetiştirileceği din eğitim-öğretim kurumlarının teşekkülüne ve gelişmesine katkı sağlamak; bu kapsamda iş birliği ve tecrübe paylaşımını
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geliştirmek; bu ülke ve toplulukların resmî-İslamî
kurumlarının gelişmesine ve hizmetlerinin iyileştirilmesine yardımcı olmak; kurumlar arası yakın ve
sıcak ilişkiler kurmak Başkanlığımızın en temel hedefleri arasındadır.
Bugün eğitimden kültüre, sosyal ve hayrî hizmetlerden uluslararası insani yardım faaliyetlerine kadar geniş bir yelpazede çalışmalar yapılmaktadır.
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Başkanlığımız yurt dışındaki birçok faaliyetini, ülkemizde 1.003 şubesi ve dünyanın 149 ülkesinde çalışmalarını yürüten Türkiye Diyanet Vakfı desteği ile
çok etkin ve verimli bir şekilde yürütmektedir.
Bir anlamda Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı iyilik ve güzellik yolunda birbirini
destekler ve tamamlar mahiyette, uyum, iş birliği
ve koordinasyon içinde hizmetlerini yürüten iki yapıdır.

Bu duruma birkaç örnek vermek gerekirse, Avrupa’daki millet varlığımızın geleceğine yönelik bir
umut olan, 2006 yılında başlayarak halen devam
etmekte olan Uluslararası İlahiyat Programı (UIP),
Türkiye Diyanet Vakfı ve Başkanlığımız işbirliği ile
yürütülen Uluslararası Anadolu İmam-Hatip Liseleri Programı, İstanbul, Konya, Kayseri ve Kocaeli
Dini Yüksek İhtisas Merkezlerimizde öğrenim gören Konuk Öğrenci programları, Türkiye Diyanet
Vakfı eğitim bursu ile Başkanlığımıza bağlı Kur’an
Kurslarında öğrenim gören Yurt Dışından gelen
Konuk Kur’an Kursu Öğrencisi programları, soydaş
ve dindarlarımızın bulunduğu ülkelerden gelen
konuk din görevlilerine yönelik hizmet içi eğitim
kursları, değerler eğitimi ve erdemli gençlik kampı
programları, yurt dışı din görevlileri için mahallinde
gerçekleştirilen hizmet içi eğitimler, yurt dışı vakıf
ve dernek yöneticileri eğitimleri Dış İlişkiler Genel
Müdürlüğünce geniş bir yelpazede yürütülen eğitim çalışmalarından bazılarıdır. Başkanlığımız ve

Türkiye Diyanet Vakfı bu ve benzeri çalışmalarda
farklı ölçeklerde de olsa faaliyetlerini iş birliği içinde yürütmektedir.
Yukarıda zikredilen çalışmaların yanında Başkanlığımız, vatandaş, soydaş ve dindaşlarımızın bulunduğu ülkelerdeki din hizmetlerine katkı sağlamak
amacıyla Kardeş Şehir Projesi, Vekalet Yoluyla Kurban Organizasyonu ve Ramazan ayı yardım kampanyaları, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın
aile birliğinin güçlendirilmesine katkı sağlamayı
amaçlayan Yurt Dışı Aile Seminerleri, Uluslararası
Kur’an-ı Kerim Yarışmaları, dünyada meydana gelen İslamofobik olaylarla ilgili hazırlanan İslamofobi raporu, mübarek gün ve gecelerde icra edilen
programlar çerçevesinde yurt dışına konuşmacılar
gönderilmesi gibi sosyo-kültürel hayata katkı sunan, dayanışma ve yardımlaşmayı amaçlayan çeşitli
çalışmalar da yapmaktadır.
Bu açıdan değerlendirildiğinde hem ülkemize hem
de tüm dünyaya yönelik dini hizmetler yürüten,
kurmuş olduğu bir vakıf aracılığı ile bu faaliyetlerini destekleyen Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri
Başkanlığı, merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlanma
modeliyle dünyada eşi ve benzeri olmayan bir organizasyon modeline sahiptir.

İçinden geçmekte olduğumuz Covid-19 salgını
süreci ise kamu ve sivil tüm kuruluşlar açısından
adeta bir turnusol kâğıdı vazifesi görmüş ve yürüttükleri faaliyetlerin toplumsal öneminin ortaya
çıkmasına imkân tanımıştır. Gerek ülkemizdeki Vefa
Destek Gruplarında aktif görevler üstlenen Diyanet
İşleri Başkanlığı personelimiz, gerekse yurt dışında
gönül bağımız olan paydaş kuruluşlarda görev yapan din görevlilerimiz bu süreçte başarılı bir sınav
vermişlerdir. Bu açıdan gönülden bir teşekkürü hak
ediyorlar. Hiç şüphesiz emeklerinin gerçek karşılığını verecek olan Mevla’yı zül celaldir.
Diğer taraftan, hızla değişen dünyamızda insanların talep ve ihtiyaçları da farklılaşmakta, teknoloji,
eğitim ve kültür alanındaki gelişmelere bağlı olarak
kamu ve sivil toplum kuruluşlarının çalışma usul
ve esaslarında da değişimler adeta zorunlu hale
gelmektedir. Kurumların önümüzdeki dönem başarısını belirleyecek en önemli faktör başkalaşmadan değişebilmek ve içinde yaşadığımız çağa hitap
edebilen tutarlı ve istikrarlı bir eylem ve söylem birlikteliğini ortaya koyabilmekten geçmektedir.
Tanzimat’ın mottosu haline gelen: “Devâmu’l hâl,
mine’l muhâl, ya yeni hâl, ya izmihlâl” kaidesi hala
geçerliliğini koruyor görünmektedir.
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“Bir Aradayız, İdlib’in Yanındayız”

Afet ve Acil Durum
Yönetimi Başkanlığı
(AFAD), Türkiye Diyanet
Vakfı (TDV), Türk Kızılay
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olmak üzere çok sayıda
sivil toplum kuruluşu
tarafından başlatılan
“İdlib Yardım Kampanyası
Basın Tanıtım Toplantısı”
Ankara’da gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son dönemde yaşanan gelişmeler ve çatışmalar neticesinde 1 Aralık
2019’dan bugüne kadar İdlib’den 312 bin kişinin sınıra yakın yerlere göç ettiğini, bunların yüzde 76’sının kadın ve çocuklardan oluştuğunu bildirdi.
Soylu, “Bir aradayız, İdlib’in Yanındayız” yardım
kampanyasını İdlib’deki insanlık dramına bir nebze olsun çare olmak için başlattıklarını anlatarak,
“2017’de 175 bin, 2018’de 268, 2019’da 454 kaçak
göçmen yakalandı. Ancak Batı’daki ülkeler bu durumu umursamadı. Tepkileri, sadece bize dönüp,
‘aman bunları bırakmayın, bunların bize gelmesini
engelleyin’ çerçevesinde oldu. Kusura bakmasınlar,
bunu o bölgede savaşa sessiz kaldıklarında düşünselerdi. Yine kusura bakmasınlar, acımasızca terör
örgütlerine silah gönderdiklerinde bunu düşünselerdi.” diye konuştu.

“Göç edenlerin yüzde 76’sı kadın ve çocuk”

“217 bin 320 ihtiyaç sahibine ulaştırıldı”

Bakan Soylu, İdlib’de, iç savaş öncesinde 1,5 milyon

Tüm yardım kuruluşlarına destekleri için teşekkür
eden Süleyman Soylu, şu değerlendirmede bulundu:

insanın yaşadığını, savaş süresince de yoğun bir
göç aldığını ve bugünkü nüfusunun 3,7 milyon olduğuna işaret ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Son dönemde yaşanan gelişmeler ve çatışmalar
neticesinde 1 Aralık 2019’dan itibaren bugüne kadar 312 bin kişi, sınırımıza yakın yerlere doğru göç
etmiştir. Göç edenlerin yüzde 76’sı kadın ve çocuktur. Takdir ederseniz ki bu bu bir taşınma değildir.
Yanlarına alabildikleri birkaç parça eşyayla kaçıştır.
Sınırımızın dışında, 20 kilometre kadar yakınında
oluşturduğumuz 9 kamp alanına geliyorlar.”

“Çadır dağıtmadan kumanyaya, sağlık yardımından
kış ortamında orada ihtiyaç duydukları tüm malzemelere kadar, AFAD Başkanlığımız, Kızılayımız, Diyanetimiz ve buradaki tüm yardım kuruluşları her
birisi elinden geleni ortaya koymaya çalıştılar. Gıda
ve hijyen kolisi, battaniyeler, günlük yemek ve çadır ihtiyaçlarının tamamı şu ana kadar 217 bin 320
ihtiyaç sahibine ulaştırılmıştır. Ancak bunlar yeterli
değil. İşte düzenlediğimiz bu kampanya, sınırımızın
hemen dışında ölümden kaçan insanlar içindir.”
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İçişleri Bakanı Soylu’dan TDV’nin
“İyilik Konutları”na destek
İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu, Türkiye Diyanet Vakfı
tarafından İdlib’de yaptırılan
“İyilik Konutları”na destek oldu.

Bakan Soylu, İdlib’te yapılan çalışmaları değerlendirmek üzere Türkiye Diyanet Vakfının da aralarında
bulunduğu Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileriyle bir
araya geldi.
Soylu, Türkiye Diyanet Vakfı’nın Suriyeli savaş mağduru ailelere yönelik yürütülen “İyilik Konutları”
projesine 2 konut bağışlayarak destek oldu.
Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı
İhsan Açık, Bakan Soylu’ya desteklerinden dolayı
teşekkür ederek Kur’an-ı Kerim hediye etti.
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Suriye’de savaşın başladığı 2011 yılından beri mağdur ve mazlumlara gıdadan barınmaya, giysiden
sağlık hizmetlerine, eğitimden dini faaliyetleri destekleme hizmetine kadar her alanda aralıksız destek veren Türkiye Diyanet Vakfı, “Bir İyilik Sıcak Bir
Yuva” sloganıyla bölgede “İyilik Konutları” inşa ediyor.
Daha önce yetim ve engellilere yönelik 100 konutluk proje geliştiren Türkiye Diyanet Vakfı, İdlib’de
oluşan ihtiyaç doğrultusunda çadır kentlerde çamur deryası içerisinde ve çok zor koşullarda yaşam
mücadelesi veren savaş mağduru aileler için “İyilik
Konutları” adlı projeyi hayata geçirdi.

500 konut ailelere teslim edildi
Yaşanan çatışmalar ve hava saldırıları sonucu her
gün binlerce insanın evini terk ederek Türkiye sınırındaki güvenli bölgelere akın etmek zorunda kalıyor.
Göç eden ailelerin camiler ve çadırlar dışında başlarını sokacak bir ortamları bulunmuyor. Türkiye
Diyanet Vakfı zor şartlarda yaşam mücadelesi veren aileler için 26 metrekare büyüklüğünde 2 odalı,
içerisinde banyosu, tuvaleti, mutfağı bulunan, her
türlü hava şartlarına dayanıklı betonarme konutlar
inşa ediyor.
Yaklaşık 6 bin TL maliyeti olan konutlar hızlı bir
şekilde ailelere teslim ediliyor. Bu zamana kadar
yaklaşık 500 konut savaş mağduru ailelere teslim
edilerek konforlu bir ortamda yaşamalarına imkan
tanındı.
İyilik Konutlarına destek olmak isteyen vatandaşlar
SURİYE yazıp 5601’e SMS göndererek 10 TL, ya da
bagis.tdv.org kurumsal online bağış sayfasından,
şubelerinden, il ve ilçe müftülüklerinden, bankalardan, TDV bağış mobil uygulamalarından ve PTT
şubelerinden herhangi bir komisyon ücreti ödemeden bağışta bulunabiliyor.

REKLAM
İyilik Konutları
SURiYE

YAZ

5601

’E GÖNDER

10 ₺ Bağışta Bulun
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iYiLiK KONUTLARI
30 m2, 2 Oda,
Banyo + Tuvalet + Mutfak,
Betonarme yapı,
Demir Kapı, Su Tesisatı,
Kanalizasyon

1 KONUT
BEDELi
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“Mazlumların duaları ile ilelebet
ayakta kalacağız”

“Yolun İyilik Olsun” sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında Bursa İl Müftülüğü,
ilçe müftülükleri ve sivil toplum kuruluşlarınca, deprem bölgesi Elazığ’daki mağdurlar ve
İdlib’deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere 41 tır yardım malzemesi toplandı. Toplanan
yardım malzemeleri, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere düzenlenen törenle uğurlandı.
Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Bursa Valisi
Yakup Canbolat, İl Müftüsü İzani Turan’ın da katıldığı uğurlama töreninde yaptığı konuşmada toplanan yardım malzemelerinin deprem bölgelerine
ve zulmün devam ettiği sınır ötesine gideceğini
söyleyerek yardımın toplanmasında katkısı olanlara
teşekkür etti.
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Hayırda yarışmaya ve infak konusuna dikkat çeken
Başkan Erbaş, “İşte iyilik için koşan, hayır için koşan
Allah’ın güzel kullarının meyveleri burada. 41 kadar
tırda yardım malzemeleri var” dedi.

“Bizim milletimiz tarih boyunca mazluma
sahip çıkarak ayakta kalmıştır”
Başkan Erbaş, TDV olarak daha önce Suriye’nin farklı bölgelerindeki mazlumlara yardım ulaştırdıklarını belirterek, “Mazlumun, fakirin fukaranın, garip
gurabanın yanında yer almak bizim varlık sebep-

lerimizden birisidir. Bizim milletimiz fakir fukaraya,
mazluma ve çeşitli afetlere maruz kalmış insanlara
sınırların sadece içerisinde değil sınırlarımızın ötesinde de tarih boyunca sahip çıkarak ayakta kalmıştır ve onların duasını almıştır” diye konuştu.
TDV olarak geçen Kurban Bayramı’nda 149 ülkeye
ulaştıklarını kaydeden Erbaş, “Biz o uzak beldelere,
uzak bölgelere sadece birkaç kilo kurban eti götürmüyoruz. Bunun ötesinde, bu milletin sevgisini
götürüyoruz, bayrağımızı, devletimizi tanıtıyoruz.
Bu tırların içerisindeki malzemelere belki de ihtiyacı olan bir kardeşimiz, ‘Benim ihtiyacım var ama
Elazığ’daki depremzede kardeşimizin daha fazla
ihtiyacı var. İdlib’deki mazlum kardeşimizin benden
daha fazla ihtiyacı var.’ diyerek bir isar ruhu içerisinde verdiklerini düşünüyorum” dedi.
Başkan Erbaş’ın yaptığı duanın ardından yardım tırları bölgelere uğurlandı.

İdlib’de 110 konut savaş mağduru
ailelere teslim edildi
Türkiye Diyanet Vakfı ve Pakistan
Baitussalam Derneği işbirliği ile
Suriye İdlib Sarmada Deyr Hassan
bölgesinde çatışmalardan kaçarak
güvenli bölgelere sığınan sivil toplum
kuruluşlarının yardımlarıyla hayata
tutunmaya çalışan savaş mağduru
aileler için yaptırılan kalıcı konutlar
düzenlenen törenle teslim edildi.
Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti II. Başkanı
İhsan Açık, törende yaptığı konuşmada, yaklaşık iki
yıldır devam eden kalıcı konut çalışmasında bugün
sona gelindiğini ve konutların ailelere teslim edilerek daha rahat bir ortamda hayatlarına devam etmelerinin sağlandığını söyledi.
Türkiye Diyanet Vakfı olarak dünyanın neresinde bir
mazlum, mağdur, yetim varsa yardımına koşup derdine derman olmaya çalıştıklarını ifade eden Açık,
Suriye genelinde ve İdlib’de partner kuruluşlar ve
Türk milletinin yardımlarıyla savaşın olumsuzluklarını en ağır şekilde yaşayan Suriyeli vatandaşların
yaralarını sarmaya çalıştıklarını belirtti.

Hayırseverlerin destekleriyle Suriye’ye bu zamana
kadar 300 milyondan fazla yardım ulaştırdıklarını
anlatan Açık, şunları kaydetti:
“Çadırlarda zor şartlar altında yaşam mücadelesi
veren kardeşlerimizin daha rahat ortamlarda kalabilmeleri ve savaşın acılarını bir nebze olsun hafifletebilmek için gayret gösteriyoruz. Partner kuruluşumuz Pakistan Baitussalam Derneği ile birlikte
inşa ettiğimiz ve bugün teslim ettiğimiz konutlarda
bunların en güzel nişanelerinden birisi. Toplam 110
konut olarak inşa edildi. İçerisinde okulu, marketi,
camisi ve sosyal alanlarının da olduğu alt ve üst
yapı çalışmalarının tamamlandığı kompleks bir
projeyi tamamlamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Konutlara yetim, engelli ve dezavantajlı aileler
öncelikli olarak yerleştirilecek. Konutlarda engelliler için merdiven yerine iniş-çıkış rampası gibi özel
alanlar inşa edildi. Ayrıca lavabo ve mutfak gibi kullanım alanları da engellilerin boy ve engel durumları dikkate alınarak inşa edildi. İhtiyaç sahibi ailelerimize hayırlı olsun.”
Konuşmaların ardından konutlar ailelere teslim
edildi.
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Terörden arındırılan bölgelere
yardım ulaştırıldı
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Barış Pınarı Harekatıyla terörden temizlenen
Rasul Ayn ve Tel Helef’de insani yardım dağıtımı gerçekleştirdi.
Suriye’de savaşın ilk günlerinden bu yana savaş
mağduru ailelere yönelik yardım çalışmalarını
aralıksız sürdüren Türkiye Diyanet Vakfı, kahraman
Mehmetçiğimizin özverili çabaları sonucunda
terörden temizlediği Barış Pınarı Harekatı
bölgesinde yer alan Rasul Ayn ve Tel Helef ‘de
insani yardım çalışmalarına devam ediyor. TDV
ekipleri bölgedeki ailelerin evlerini tek tek ziyaret
ederek ihtiyaç tespitinde bulunuyor ve sınır
ötesinde bulunan TDV Koordinasyon merkezleri
vasıtasıyla Türk Halkının yardımlarını ulaştırıyor.
Ekipler son olarak geçtiğimiz günlerde terör
örgütü tarafından Tel Helef bölgesinde patlatılan
bomba sonucu yaralanan ve mağduriyet yaşayan
ailelere yardım ulaştırdı.
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde Türkiye Diyanet
Vakfı tarafından gerçekleştirilen çalışmalar
hakkında bilgi veren Şanlıurfa Ceylanpınar İlçe
Müftüsü ve TDV Şube Başkanı Hasari Altunova,
“Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı
olarak terör unsurlarından temizlenen bölgelerdeki
sivil halka yönelik insani yardım çalışmalarına
devam ediyoruz. Tel Helef bölgesinde geçtiğimiz
günlerde teröristlerce patlatılan araçta hayatını
kaybeden 20 sivilin ailelerini ve yaralanan 70
kişiyi evlerinde ziyaret ederek yardım ulaştırdık ve
ihtiyaç tespiti yaptık” dedi.

“Terörden zarar gören camiler onarılacak”
Türkiye Diyanet Vakfı, Barış Pınarı Harekatıyla
terörden temizlenen bölgelerde ihtiyaç sahiplerine
yönelik insani yardım çalışmalarının yanı sıra
bölgenin maddi ve manevi olarak kalkınması
içinde çalışmalar gerçekleştiriyor.
Bölge içerisinde yer alan yerleşim
alanlarında teröristlerce zarar
verilen camilerin onarımı
için hasar tespitinde
bulunarak, bölgenin
manevi kalkınmasını
sağlamak için sahih
din hizmeti götürecek
personel yetiştirilmesi
konularında da
çalışma yapıyor.
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Dünyanın en büyük sığınmacı
kampında kurban eti dağıtıldı
Dünyanın en büyük sığınmacı
kampı olan Adana Sarıçam Geçici
Barınma Merkezi’ndeki 22 bin
mülteciye Türkiye Diyanet Vakfı
kurban eti ulaştırdı.

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı
İhsan Açık, TDV Adana Şubesi aracılığıyla görevli ve
gönüllüler tarafından 4 bin mülteci ailenin yaşamını
sürdüğü kampta her haneye eşit şekilde pay edilen
toplam 21 ton kurban etinin dağıtıldığını ifade etti.
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Türkiye’nin ensar-muhacir ilişkisini en güzel şekilde
temsil ettiğini belirten İhsan Açık, “Türkiye Diyanet
Vakfı olarak amacımız dünyanın her tarafında ümmet kardeşliğini tesis ederek ekmeğimizi ve aşımızı, muhtaçlarla paylaşmaktır. Suriye’de ve farklı
coğrafyalardaki kriz bölgelerinde insani yardım faaliyetlerimiz aralıksız sürüyor. Yaşadıkları acıları bir
nebze olsun dindirmek, insanca bir hayat sürdürebilmeleri için milletimizin yardım elini mazlum ve
mağdurlara ulaştırıyoruz. Kamplarda kalan ihtiyaç
sahibi ailelere bu kapsamda Kurban Bayramı’nda
kesimi yapılan kurbanlıkların etlerini ulaştırmaya
devam ediyoruz. Adana’da bulunan ve dünyanın
en büyük sığınmacı kampı olarak bilinen Sarıçam
Sığınmacı Kampı’na da milletimizin vakfımıza emanet ettiği kurbanların etlerini ulaştırdık. Bu kampta
4 bin mülteci ailemiz devletimizin ve vakfımız gibi
sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle hayata tutunuyor. Adana Müftülüğümüze ve gönüllülerimize
gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum”
şeklinde konuştu.

Kamplara yönelik birçok alanda iyilik projeleri yürüttüklerini hatırlatan Açık, “Şubelerimizle birlikte
kamplarda bulunan ailelerin ihtiyaçlarını tespit
ederek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Milletimizin
emanetlerini şubelerimiz aracılığıyla buradaki ailelere ulaştırıyoruz. Ayrıca gıda, temizlik, barınma,
mutfak ve giyim ürünleri temel ihtiyaçlar konusunda da ailelerin ihtiyaçlarını karşılıyoruz” dedi.
Açık, daha önce Geçici Barınma Merkezi’nde kalan
ailelerin gıda, kırtasiye, giyim gibi ihtiyaçlarının karşılandığını belirterek, kamplara yönelik ihtiyaçlar
doğrultusunda çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürü Dr. Savaş Ünlü de Türkiye Diyanet Vakfı’nın yapmış olduğu bu hizmetin Türk Milletinin cömertliğinin
göstergesi olması acısından çok önemli olduğunu
belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Savaş mağduru çocuklar okul
binalarına kavuştu

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından Suriye’nin İdlib kentinde inşa edilen
II. Abdülhamid Han İlkokulunda ilk ders zili çaldı.
İdlib’in Türkiye sınırındaki Kah köyünde bulunan
kamplarda yaşam mücadelesi veren ve yıllardır çadırda eğitimlerini sürdüren savaş mağduru çocuklar için yapılan II. Abdülhamid Han İlkokulunun açılışı düzenlenen programla yapıldı.
TDV ve Pakistan Baitussalam Derneği işbirliğinde
hayata geçirilen projeyle Esed rejimi ve destekçilerinin zorla yerinden ettiği sivillerin sığındığı kamplarda yaşam mücadelesi veren 500 öğrenci kış
mevsiminin zorlu şartlarında çadırlardan çıkıp okul
binalarında eğitimlerine devam edebilecek.

okul binası içerisinde eğitim görmeye başlayacak.”
ifadelerini kullandı.
İdlib’deki yetim ailelerinin daha iyi şartlarda barınmaları için 100 daire yapmayı planladıklarını dile
getiren Açık, “Vakıf olarak başta çocuklar, engelliler
ve kız çocukları olmak üzere kültürel faaliyetler çerçevesinde okul, eğitim ve her türlü yardıma varız,
var olmaya çalışacağız.” diye konuştu.
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Okulun açılışına katılan TDV Mütevelli Heyeti II.
Başkanı İhsan Açık, TDV tarafından sınır ötesinde
gerçekleştirilen yardım çalışmalarını yerinde incelemek üzere bölgede bulunduklarını söyledi.
Açık, “Anaokulundan liseye kadar çocuklara eğitim
verme hususunda gayret gösteriyoruz. Bu okul, yıllar önce vardı fakat çadırdaydılar, şu anda hamdolsun 500 çocuk daha sağlıklı ve sıcak bir ortamda,
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İsrail saldırılarında zarar gören
Gazzeli ailelere yardım
Abluka altındaki
Gazze Şeridi’nde İsrail
saldırılarından zarar gören
ailelere ayni ve nakdi
yardımda bulunuldu.

Ne olmuştu?
İsrail ordusunun 12 Kasım 2019’da
Gazze’de İslami Cihad Hareketinin
askeri kanadı Kudüs Seriyyelerinin önde
gelen komutanlarından Baha Ebu’l
Ata’nın bulunduğu eve düzenlediği
saldırı, bölgede tansiyonun yeniden
yükselmesine neden olmuştu.
İslami Cihad, Ebu’l Ata ve eşinin hayatını
kaybettiği İsrail saldırısına, roket
atışlarıyla karşılık vermişti.

Gazze Vakıflar ve Din İşleri Bakanlık Müsteşarı Abdulhadi el-Aga,
yaptığı açıklamada, Türkiye Diyanet Vakfı’nın finanse ettiği proje
kapsamında, İsrail’in Kasım 2019’da Gazze’ye düzenlediği saldırılarda evleri yıkılan veya zarar gören 25 aileye ayni (gıda kumanyaları)
ve nakdi yardımlar ulaştırmaya başladıklarını söyledi.
Aga, Türkiye Cumhurbaşkanlığı, hükümeti ve halkına Filistinlilere
verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

İsrail’in Gazze’ye iki gün boyunca
düzenlediği saldırılarda aralarında 8
çocuk ve 3 kadının da yer aldığı 34
Filistinli hayatını kaybetmiş, 110 kişi
yaralanmıştı. Saldırılarda çok sayıda ev
ve bina da zarar görmüş veya yıkılmıştı.
İslami Cihad Hareketi, 14 Kasım
2019’da yaptığı açıklamada, Mısır
ara buluculuğunda İsrail ile ateşkese
varıldığını duyurmuştu.

Sudan’a okul ve su kuyusu
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından hayırseverlerin destekleriyle
Sudan’da inşa edilen okul ve dört su kuyusunun açılışı gerçekleştirildi.
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Hartum Din İşleri Müşaviri ve TDV Sudan Temsilcisi Mustafa Bülent Dadaş, yaptığı açıklamada,
Cezire eyaletinin Medeni kentinde Küçükçekmece Müftülüğü vasıtasıyla üç su kuyusu, Mavi
Nil eyaletinin Damazin şehrinde de bir okulun
yapımının tamamlanarak hizmete açıldığını, 200
öğrenciye kıyafet ve kırtasiye yardımı yapıldığını
söyledi.
Kardeşlik duygusunu yaşatmak için buralarda
olduklarını belirten Dadaş, Berlin Din Hizmetleri
Ataşeliğinin de TDV aracılığıyla Damazin’de bir su
kuyusu açtırdığını, ayrıca bir Kur’an kursunun yatakhanesinin tefrişatını tamamladığını kaydetti.
Küçükçekmece Müftüsü Mustafa Temel de “Kardeşlerimizin yüzlerindeki tebessümü ve bizlere

olan muhabbetini görmek bizleri mutlu etti. Bu
manzara, sadece Sudan’da değil tüm dünyada
daha fazlasını sunmak için gayretimizi artırıyor.”
ifadelerini kullandı.

Türkiye, Arnavutluk’taki
depremzedelere
yardıma devam ediyor
Arnavutluk’ta, Türkiye Diyanet Vakfı ve Tiran Büyükelçiliği Din Hizmetleri
Müşavirliği tarafından, deprem mağduru ailelere yardım ulaştırıldı.
rımız devam edecek. Türk halkının desteğiyle gelen
yardımları biz de gücümüzün yettiği nispetinde,
ihtiyacı olan, muhtaç durumda olan insanlara ulaştırmaya çalışacağız.” şeklinde konuştu.
Yanılmaz, ihtiyaç sahiplerine yardımlarının devam
edeceğini sözlerine ekledi.
İhtiyaç sahiplerine 40 portatif yatak ile yağ, un, şeker, tuz, fasulye, makarna ve diğer ürünlerden oluşan 100 gıda paketi dağıtıldı.

Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) desteğiyle başkent
Tiran’ın Peza ilçesinde özellikle depremden evleri hasar gören ve yaşamlarını çadırlarda sürdüren
depremzedelere portatif yatak ve gıda paketleri
dağıtıldı.

Depremin ilk gününden itibaren, Türkiye’den çeşitli
kurum ve kuruluşlar depremzedelere yardım dağıtmaya ve farklı hizmetler sunmaya devam ediyor.
Arnavutluk’ta 26 Kasım’da 6,3 büyüklüğündeki
depremde 51 kişi hayatını kaybetmiş, 900’den fazla
kişi yaralanmıştı.

Tiran Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Bekir
Yanılmaz, yaptığı açıklamada, depremin üzerinden
bir ay geçmesine rağmen mağdur ailelerin farklı
yardımlara ihtiyacı olduğunu söyledi.
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Yanılmaz, “Yine şunu gördük ki bu insanlara çadırlar
verilmiş, gıdalar verilmiş ama maalesef çadırın içerisinde yerde yatıyor. Biz de bunu gördüğümüzden
dolayı bu insanlara yatak getirdik. Hem gıda hem
yatak. Daha rahat etsinler diye. Bunu Türkiye Diyanet Vakfı ve Din Hizmetleri Müşavirliğimiz olarak
yapıyoruz. İnşallah bundan sonra da bu yardımla-
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Göç yolundaki Suriyeli ailelere
TDV’den acil yardım
Suriye’de rejim destekli gruplar tarafından İdlib’in güneyinde sivillere yönelik
yapılan bombalı saldırılar nedeniyle yerleşim yerlerini terk etmek zorunda
kalan ailelere Türkiye Diyanet Vakfı yardım eli uzattı.
dıkları yerleri kış mevsiminin getirdiği zorluklar içerisinde terk etmek zorunda kalıyor. Göçün başladığı
ilk günden bu yana süreci ekiplerimizle birlikte takip ediyoruz, ilk olarak araçlarla gelen ailelere gıda
yardımı ulaştırdık, bu yardımların yanı sıra İdlib’in
kuzeyinde yer alan Harbenuş bölgesinde ailelerin
zorlu kış şartlarında barınabileceği çadır kamp alanının kurulumunu gerçekleştirdik ve gönüllü doktorlarımızla gelen ailelerin muayenelerini yaparak,
ilaç yardımında bulunduk” dedi.

İdlib’in güneyinde yer alan Maaret el Numan bölgesine rejim güçlerince havadan ve karadan yapılan
bombalı saldırılar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan ailelere Türkiye Diyanet Vakfı tarafından acil gıda yardımı ulaştırıldı, zorlu kış şartlarında
barınmaları için çadır kurulumu yapılarak gönüllü
doktorlarca ailelerin tedavileri gerçekleştirildi.
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Başta İdlib’in kuzeyinde yer alan ve Türkiye sınır
noktasına yakın olan Sarmada, Babül Hava, Dana,
Afrin ve Azez’e doğru göç eden ailelere gıda ve temel ihtiyaç malzemesi yardımlarını ulaştıran TDV
ekipleri, son olarak ailelere acil barınma yardımında
bulunarak 50 ailenin kalacağı çadır bölgesi oluşturdu ve gönüllü sağlık ekiplerince ailelerin tedavilerini gerçekleştirdi.
Son bir haftada İdlib’in güneyinden kuzeyine doğru
göç etmek zorunda kalan sivillerin 200 bini aştığını
söyleyen TDV Suriye görevlisi İsmail Yiğit, “İdlib’in
güneyine rejim güçlerince hem havadan hem karadan yoğun bir bombardıman gerçekleştiriliyor. Bu
bölgelerde yaşayan aileler saldırılar nedeniyle yaşa-

Göç eden ailelerin ilk olarak barınma ve temel yaşam malzemesi alanında acil yardıma ihtiyaç duyduklarını ifade eden Yiğit, ailelere yönelik yardımların devam edeceğini ifade etti.
Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Suriye’de gerçekleştirilen yardım çalışmalarına destek olmak isteyen
vatandaşlar SURİYE yazıp 5601’e SMS göndererek
10 TL tutarında destekte bulunabilirken, daha fazla miktarda bağışta bulunmak isteyenler ise online
olarak bagis.tdv.org adresinden veya TDV Banka
hesap numaralarından da bağışta bulunabiliyor.

Lübnan’ın yaralarını sarıyoruz
“Yeryüzünde İyilik Egemen Oluncaya Kadar” sloganıyla dünyanın dört bir
yanında mazlum ve mağdurların yardımına koşan, kriz bölgelerine acil
insani yardım ulaştıran Türkiye Diyanet Vakfı, Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki
patlama sonrasında da bölgeye yardım ulaştırdı.
ruz. Dağıtımla birlikte inceleme ve tespit çalışmalarımız da sürdürüyor. Kimin neye ihtiyacı varsa ona
göre yardım ulaştırmaya çalışıyoruz. Yaraları sarmak
için tüm imkanlarımızla seferber olduk. Her dönem
mazlum ve mağdurun yanında olan, afet ve kriz
bölgelerine hızlı bir şekilde ulaşarak yaraları saran
Vakfımız, Lübnan halkını da yalnız bırakmıyor. Vefakar milletimiz, facia diyebileceğimiz büyüklükteki
bir olayın yaşandığı Beyrut’ta ihtiyaç sahibi ailelere
yardım elini uzatacaktır” diye konuştu.
Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, 100’ün üzerinde insanın hayatını kaybettiği ve 4 binden fazla kişinin de yaralandığı patlamanın ardından vakıf olarak reaksiyon gösterdiklerini
ve ekipleri hızlı bir şekilde bölgeye yönlendirdiklerini söyledi.

Bölgedeki diğer Türk sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte koordineli bir şekilde hareket edildiğini belirten Açık, el birliğiyle yaraların en kısa sürede sarılacağını ifade etti.
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Bölgedeki partner kuruluşla birlikte ilk etapta ihtiyaç sahibi ailelerin tespitini yaptıklarına dikkati
çeken Açık, “Patlamadan en çok zarar gören Karantina, Beşura ve Jummeyzi bölgelerinde ekmek ve
su başta olmak üzere gıda dağıtımlarına başladık.
Ekiplerimiz sahada. Türk milletinin yardım elini vakit kaybetmeden ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyo-
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Türkiye Diyanet Vakfından
Sudan’a yardım eli

Günlerce etkili olan sağanağın ardından son 80 yılın en büyük doğal
afetlerinden birini yaşayan Sudan’a Türkiye Diyanet Vakfı yardım ulaştırdı.
Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı
İhsan Açık, yüzden fazla kişinin hayatını kaybettiği
1 milyondan fazla insanın etkilendiği Sudan’daki
selin ardından Türk Milletinin emaneti adak, akika
ve şükür kurbanlarını görevli ve gönüllüler nezaretinde keserek ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmaya
başladıklarını söyledi.
Sudan’da Nil Nehri kaynaklı olarak yaşanan normalin üstü yağışların da etkisi ile her sene sel afeti görüldüğüne dikkati çeken Açık, şunları kaydetti:
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“Aldığımız bilgilere göre Sudan’da son 80 yılın en
büyük sel afeti yaşandı. Başta Hartum, Sinnar ve
Sinca bölgeleri olmak üzere bazı şehirler tamamen
sular içinde kalmış, halkının yiyecekleri dahi zayi
olmuş. Sel sonrasında yüz binlerce evin yıkıldığı,
yüzlerce köyün tamamen sular altında kaldığı ve
100’den fazla vatandaşın vefat ettiği, yaklaşık 1 milyon insanın etkilendiği ifade ediliyor. Bölgede ilk
etapta milletimizin emaneti adak kurbanlarını keserek selden etkilenen ailelere yemek yapıp dağıtmaya başladık. Bunların yanı sıra 5 bin kişiye de içerisinde un, şeker, yağ, cibinlik ve battaniye gibi gıda

ve barınma malzemelerinin bulunduğu yardım paketi ulaştırmak için çalışmalara başladık. Bunları da
en kısa zamanda ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız.”
Felaketzedelerin şu an için ihtiyaç duyduğu en
önemli malzemelerin gıda, cibinlik ve battaniye olduğunu dile getiren Açık, “Milletimizin desteği ile
Sudan’ın yaralarını hızlı bir şekilde sarmaya devam
edeceğiz” diye konuştu.

Sudan’a 4,8 milyon dolarlık yardım
Sudan’da geçen yılda 16 eyalette 350 bin kişinin
etkilendiği bir selin meydana geldiğini ve Türkiye
Diyanet Vakfı olarak bölgeye yardım ulaştırdıklarını
ifade eden Açık, şöyle devam etti:
“Bu zamana kadar Sudan’a eğitim, su kuyusu, gıda
kolisi, kurban, ramazan ve bayramlık kıyafet başta
olmak üzere toplamda 4,8 milyon dolarlık yardım
ulaştırdık. Milletimiz dünyanın neresinde bir mazlum ve mağdur varsa imkanlarını seferber ediyor.
Bizde onların yardım eli oluyoruz. Emanetleri hızlı
bir şekilde bölgeye ulaştırarak yaşanan mağduriyetleri en aza indirmeye gayret gösteriyoruz”

Norveç Diyanet Vakfı’ndan
Giresun için yardım kampanyası

Türkiye Cumhuriyeti Oslo Büyükelçiliği ve Norveç
Diyanet Vakfı iş birliğinde, 22 Ağustos’ta Giresun’da
aşırı yağışların sebep olduğu sel ve su baskınlarında hayatını kaybeden vatandaşların yanı sıra, sel
nedeniyle ev ve iş yerleri zarar gören vatandaşlar
için yardım kampanyası düzenlendi.

Giresun halkının yaralarını sardık

Bu kapsamda Oslo Din Hizmetleri Müşavirliği, selden etkilenen ailelere destek olmak ve yaraları bir
nebze olsun sarabilmek amacıyla Norveç genelindeki Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı camilerde hayırsever vatandaşların desteğine başvurdu.

Yurt içi ve yurt dışından ulaştırılan yardımları hızlı bir şekilde bölgeye ulaştırarak mağdur ailelere
ulaştırdıklarını ifade eden Açık, "Yurt içi ve yurt
dışında yaşanan afetlere milletimizin yardım elini
ulaştırıyoruz. Elhamdülilah Giresun halkını da yaşadıkları bu üzücü olayda yalnız bırakmadık" dedi.

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, Giresun'da yaşanan sel felaketinin ardından bölge halkının yaralarını sarmak için seferber
olduklarını belirtti.

Norveç Türk Dernekleri Federasyonunun da desteği ile yardım kampanyası kısa sürede geniş çevrelere duyuruldu.
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Ülke genelinde toplanan yardımlar, Giresun’daki ihtiyaç sahibi vatandaşlara iletilmek üzere Türkiye Diyanet Vakfının Türkiye’deki ilgili hesabına aktarıldı.
Yardımlar, sel felaketinin hemen ardından bölgeye intikal eden ve o günden beri bölgede yaraları
sarmaya çalışan Türkiye Diyanet Vakfı eliyle, ihtiyaç
sahibi vatandaşlara ulaştırıldı.
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Cibuti 2. Abdülhamid Han Camii
dualarla açıldı
Türkiye Diyanet
Vakfınca (TDV)
yaptırılan Cibuti 2.
Abdülhamid Han Camii
ve Külliyesi, TBMM
Başkanı Mustafa
Şentop ve Diyanet
İşleri Başkanı ve TDV
Mütevelli Heyeti
Başkanı Prof. Dr. Ali
Erbaş’ın katılımıyla
düzenlenen törende
yapıldı.
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4 yıl önce temelleri atılan caminin açılışında konuşan TBMM Başkanı Şentop, 2. Abdülhamid Han Camisi ve Külliyesi’nin Cibuti halkına hayırlı olmasını
diledi.

Cibuti 2. Abdülhamid Han Camii ve Külliyesi’nin,
Türkiye ile Cibuti arasındaki ilişkilerin sadece sözde
kalmadığının somut bir tezahürü olduğunu vurgulayan Şentop, şöyle devam etti:

Osmanlı mimarisini yansıtan bir cami yapıldığını
belirten Şentop, “Camilerin süsü cemaattir. Burayı
bütün vakit namazlarında cemaatle doldurursak
gerçek manada süslemiş oluyoruz” dedi.

“Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Guelleh
arasındaki dostluğu hepimiz biliyoruz. Aralarındaki
görüşme sırasında camiyle ilgili karar alınıyor ve caminin inşası kısa zamanda tamamlanıyor. Açılışın-

Cibuti’nin en büyük camisi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
2015’te Cibuti ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Guelleh’nin, “ülkesinde Osmanlı mimarisinin izlerini taşıyan bir cami görme ve semalarında
İstanbul usulü ezanı duyma” isteğini belirtmesi üzerine inşa edilen camide, aynı anda 6 bin kişi ibadet
edebilecek.

da geç kalmış olsak da hem Türkiye hem de Cibuti
Cumhurbaşkanı’na teşekkür ediyoruz. Bu fikir onlara ait. Bu fikrin hayata geçmesi de onların gayretleriyle, kararlılıklarıyla olmuştur. Allah her ikisinden
de razı olsun.”
Şentop, caminin, TDV tarafından yapıldığını aktararak Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile caminin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

“Türkiye’nin Cibuti halkına hediyesi”
Cibuti Evkaf ve Din İşleri Bakanı Mümin Hasan Barreh, 2. Abdülhamid Han Camisi ve Külliyesi’nin, Türkiye’nin Cibuti halkına hediyesi olduğunu belirtti.
Konuşmaların ardından Diyanet İşleri Başkanı Erbaş
dua etti. Duanın ardından caminin açılış kurdelesi
kesildi.
Başkan Erbaş ayrıca, Cibuti 2. Abdülhamid Han Camii’nde Cibutili Müslümanlara hutbe irad etti, ardından Cuma Namazı kıldırdı.

Cami ve külliye, ülkenin önemli liman kenti olan
başkent Cibuti’de, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın da
bulunduğu Salines Ouest Semti’nde deniz doldurularak 13 bin metrekare alana yapıldı.
Osmanlı mimarisi ve sanat anlayışıyla bölgenin
önemli ve en büyük simge eser olma özelliğini taşıyan cami ve külliyenin inşası için malzemelerin
büyük kısmı Türkiye’den gitti. Kubbesinin yüksekliği 27, çapı 20 metre olan caminin 46 metrelik iki
şerefeli iki minaresi bulunuyor.

Hat sanatının nadide örnekleriyle süslendi
Kubbe ve duvarlarında klasik Osmanlı hat sanatının nadide örneklerinin yer aldığı camide, bölgesel özelliklerin yansıtılması amacıyla sade bir üslup
tercih edildi. Ana kubbe ve yarım kubbe avizeleri,
klasik Osmanlı aydınlatma sanatına uygun olarak
tasarlandı.
Ahşap işi ve dekorasyonu Geleneksel Türk-İslam sanatlarına uygun olarak Türkiye’de üretilen caminin,
harim ve mahfil kat zeminlerine, sıcak iklim göz
önünde bulundurularak koku yapmayan yün keçeler serildi.

Açılışa, Cibuti Ulusal Meclis Başkanı Muhammed
Ali Hamed, Başbakan Abdulkader Kamil Mohamed,
Evkaf ve Din İşleri Bakanı Barreh ile Milli Eğitim
Bakanı Mustafa Muhammet Mahmut, Türkiye’nin
Cibuti Büyükelçisi Salim Levent Şahinkaya, Türkiye’den Milletvekilleri ile Cibuti halkı katıldı.
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Avrupa’nın ilk çevre dostu olan
Cambridge Camisi açıldı

İngiltere’nin Cambridge kentinde Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı
destekleriyle inşa edilen ve Avrupa’nın ilk çevre dostu camisi olan Cambridge
Camisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle açıldı.
Açılış programı caminin Bosnalı imamı Sejad Mekiç
tarafından yapılan Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cambridge Camisi
yükselen İslam karşıtlığına en güzel cevap
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa’nın
ilk çevre dostu camisi olan Cambridge Camii ve
Külliyesi’nin açılışı dolayısıyla Türk ve Müslüman
toplumuyla birlikte olmaktan duyduğu mutluluğu
dile getirdi.
Bugün sadece bir caminin, bir külliyenin açılışını
yapmadıklarını, aynı zamanda her taşı, her nakışı ile

çatışmayı ve husumeti reddeden abidevi bir eseri
de bu şehre armağan ettiklerini belirten Erdoğan,
10 seneyi aşkın bir çabanın meyvesi olan Cambridge Camisi’nin, Türk kökenli vatandaşlar ve soydaşlar
başta olmak üzere Birleşik Krallık’ta yaşayan tüm
Müslümanlara hayırlı olması dileğinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2017’de hayatını kaybeden caminin mimarı David Marks’ı da minnetle andığını belirterek, Cambridge Üniversitesi’nde okurken caminin yapımı için bağış kampanyası başlatan
ve çok erken yaşta hayatını kaybeden Baraka Han’a
da Allah’tan rahmet diledi.

“Geleceği inşa etmek ortak hedefimiz
olmalıdır”
Diyanet İşleri Başkanı ve TDV Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da İslam’ın, bütün insanlığın
huzur ve refahını isteyen ve bu uğurda gayret etmeyi
emreden bir din olduğunu söyledi.
Irkı, inancı, rengi, dili, coğrafyası, kültürü ne olursa
olsun herkesin temel hak ve özgürlüklerini savunmanın İslam inancının Müslümanlara yüklediği en büyük sorumluluk olduğunu vurgulayan Erbaş, şunları
kaydetti:
“Yeryüzü, 7 milyarı aşkın insanın ortak evidir. Bunun
için dünyamızın meselelerini hep beraber sahiplenerek daha iyi bir hayatı ve geleceği inşa etmek ortak
hedefimiz olmalıdır. İnançları sorgulamadan, düşünceleri yargılamadan, hepimizi etkileyen sosyal,
ekonomik, çevre gibi meselelerimizi konuşarak daha
güzel bir dünya kurmamız mümkündür.”

“Onlar olmasaydı bu camiyi
tamamlayamazdık”
Cami projesine öncülük eden dünyaca ünlü sanatçı
Yusuf İslam, açılışta yaptığı konuşmada, harika bir
an yaşandığını belirterek, 42 yıl önce kendisinin de
Londra’da yeni inşa edilmiş bir camiye girerek Müslüman olduğunu söyledi.
Kur’an-ı Kerim konusundaki çalışmalarının kendini
ruhani anlamda büyük bir adım atmaya ittiğini vurgulayan İslam, “Öncesinde çok Müslümanla tanışmamıştım. Bugün ise harika, göz kamaştırıcı bu camiye
adım atıyoruz. Bu, Avrupa’daki ilk çevre dostu cami.
10 yıl önce Şeyh Abdülhakim Murad, bu fikri ortaya
attığında kimse bu kadar çevre sorunlarına dikkati
çekmiyordu.” ifadesini kullandı.

çapında cömertçe katkı sağlayan herkese teşekkür
ederim. Onlar olmasaydı bu camiyi tamamlayamazdık.” diye konuştu.

Avrupa’daki çevre dostu ilk cami
Projede, İslam dininin estetiği, sanat anlayışı, Hz. Peygamber’in yaşam tarzı ve doğanın korunmasına verdiği önem esas alındı.
Bu esaslar çerçevesinde bir yarışma düzenlenerek
tasarımı belirlenen cami, sadece bu sene 9 ödül aldı.
Nisan 2019’da büyük ölçüde tamamlanan ve bin kişinin aynı anda namaz kılabildiği caminin bahçesinin
tasarımında İslami geleneklere bağlı kalınırken, binanın da doğa dostu olmasına büyük önem verildi.
Çoğunlukla ahşap ve mermer gibi doğal malzemelerin kullanıldığı cami, sıfır karbon ayak izi özelliğiyle
de dikkati çekiyor. Fidanların sulanması ve temizlik
için yağmur suları depolanıyor, caminin elektriğinin
yaklaşık yüzde 40’ı güneş enerjisinden elde ediliyor.
Caminin çatısında bulunan hava sıcaklığını ısıya dönüştüren sistem sayesinde, sıcak hava tanklarındaki
sular ve zemin ısıtılıyor.
Sensörler sayesinde içerideki oksijen miktarının azalması veya sıcaklığın artması durumunda, yukarıdaki
bölmelerden sıcak hava çekilerek içeriye temiz hava
veriliyor.
Çevre dostu özelliğinden dolayı yukarıdan ışık almak
ve güneş ışınlarını doğrudan cami içerisine yansıtmak için pencereler kubbe şeklinde caminin tavanına yerleştirilmiş.
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İslam, caminin değişik din mensuplarının birbirlerini daha iyi anlaması için çokça ihtiyaç duyulan alan
sunmasını umduğunu söyledi. İslam, caminin aşırıcılıktan ve cahillikten uzak bir şekilde ibadet etmek
isteyenler için bir ibadetgah olduğunu dile getirdi.
Katkılarından dolayı Türkiye Diyanet Vakfına teşekkür eden İslam, “Aynı zamanda bize desteğini sunan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve dünya
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Vakfımızın Sudan’da yeniden inşa
ettirdiği cami ibadete açıldı

Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) Sudan’ın Güney Kurdufan eyaletinde
yeniden inşa ettirdiği cami ibadete açıldı.

Başkent Hartum’un yaklaşık 500 kilometre güneybatısındaki Delenc kentinde Türkiye Diyanet Vakfı
tarafından yeniden inşası ve tefrişatı tamamlanan
cami dualarla açıldı.
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Hartum Din İşleri Müşaviri ve TDV Sudan Temsilcisi
Mustafa Bülent Dadaş, Berlin Din Hizmetleri Ataşeliğinin Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla yeniden
inşa ettirdiği, halı, klima, kapı ve pencerelerinin tamamlanarak ibadete hazır hale getirilen mescidin
açılışı için Delenc kentine geldiklerini belirtti.
Dadaş, “Berlin Din Hizmetleri Ataşeliği ve ataşemize şükranlarımızı takdim ediyoruz. Kur’an kursu
talebeleri için TDV’nin gönderdiği adak kurbanları
keseceğiz. Yetimlere Türkiye’den kardeşlerinin gönderdiği emanetleri takdim edeceğiz. Türkiye Diya-

net Vakfı olarak Sudan’ın bütün bölgelerinde var olmaya çalışıyoruz. Türkiye’den buradaki kardeşlerine
yardım elini uzatan yardımsever halkımızın emanetlerini en sağlıklı şekilde ulaştırmaya çalışıyoruz.”
ifadelerini kullandı.

REKLAM
Camiler

DEPREM

Başkan Erbaş Elazığ’da
incelemelerde bulundu

Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti
Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Elazığ’da meydana gelen deprem
sonrası bölgeye giderek incelemelerde bulundu.
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Erbaş ilk olarak, dün akşam Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremle
ilgili olarak Elazığ Valiliği’nde oluşturulan Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret etti.

ceğiz. Depremde ölenlerin şehit olduğunu biliyoruz. Cenab-ı Hak, depremde ölen bütün kardeşlerimize rahmet eylesin” dedi.

Başkan Erbaş daha sonra Mevlana Camii’ne geçerek, Elazığ merkez Sürsürü Mahallesi’nde yıkılan
binada hayatını kaybeden anne Fatma Yıldız ve 1,5
yaşındaki oğlu Doruk Abbas Yıldız’ın cenaze namazını kıldırdı.

“Depreme karşı tedbirlerimizi alacağız ancak bu
bir afettir, ne zaman olacağını bilemiyoruz, takdir-i
İlahidir. Takdir-i İlahinin önüne geçmek mümkün
değildir” diyen Başkan Erbaş, afetleri en az zararla
atlatmak için bu konuda gerekli dersleri, tedbirleri
almanın önemine değindi.

Cenaze namazı öncesi konuşan Başkan Erbaş, “Biz
biliyoruz ki, Allah’tan geldik hepimiz Allah’a döne-

Konuşmanın ardından Başkan Erbaş, anne ile oğlunun cenaze namazını kıldırdı, tabuta omuz verdi.

rum, kalıcı olarak bir yerde ikamet etme imkanı bulununcaya kadar bir müddet daha devam edecek”
dedi.

“Mobil mutfağımız sıcak çorba dağıtıyor”

Başkan Erbaş cenaze namazı sonrası, Elazığ’da arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Mustafapaşa
Mahallesi’ne ve deprem sonucu yıkılan binaların
olduğu bölgelere gitti. Başkan Erbaş, vatandaşlara
geçmiş olsun dileklerini ileterek enkaz altında kalan yakınlarından gelecek olan güzel haberi bekleyen vatandaşlara sabırlar diledi.
Başkan Erbaş daha sonra, depremde yaralananların
bulunduğu Fırat Üniversitesi Hastanesi’ndeki yaralılara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Başkan Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı
çalışmalarını yerinde inceledi
Başkan Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfının çalışmalarını
yerinde inceledi. Depremin merkez üssü olan Sivrice’de hasar gören Merkez Camii’nde incelemelerde
bulunan Başkan Erbaş, burada bulunan Diyanet
Vakfı çadırındaki görevlilerden ve Şehit Muammer
Faruk Salgar Gençlik Merkezi’nde bulunan Diyanet
Vakfı personelinden de bilgi aldı.

Türkiye Diyanet Vakfı olarak ilk andan itibaren seferber olduklarını belirten Başkan Erbaş, “5 bin kişiye sıcak yemek dağıtacak mobil mutfağımız şu
anda burada sıcak yemek dağıtıyor. Yine Sivrice
ilçesinde Türkiye Diyanet Vakfı olarak sıcak çorba
dağıtan bir çadır kurduk. Bütün gücümüzle Diyanet
İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak depremzede kardeşlerimizin yanındayız” diye konuştu.
Başkan Erbaş, depremden etkilenen vatandaşlara manevi açıdan destek olmak için Diyanet İşleri
Başkanlığı’ndan bir heyet de görevlendirdiklerini
ifade ederek, “Ankara’dan Daire Başkanımızın başkanlığında gelen 8 kişilik manevi rehber heyetimiz
şu anda burada. Hastanelerimizde, taziye evlerinde,
çadırlarda, spor salonlarında evlerine giremeyen
depremzede kardeşlerimiz için manevi rehberlik
yapmaktalar. Manevi rehberlerimiz, çadırlarımızı,
spor salonlarını, taziye evlerini ziyaret edecekler.
Birebir vatandaşlarımız ile görüşerek onlara manevi
noktada destek olacaklar” ifadelerini kullandı.
Elazığ ve Malatya’daki din görevlilerinin de vatandaşlara manevi olarak destek olmak için çalıştığını
dile getiren Başkan Erbaş, “İl müftümüz, ilçe müftülerimiz, vaizlerimiz, onlar da manevi rehberlerimizle birlikte vatandaşlarımızın yanındalar” şeklinde
konuştu.
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Depremin yaşandığı gece herhangi bir tehlike arz
etmeyen camileri Elazığ ve Malatya’da evlerine giremeyen vatandaşların konaklamaları için açtıklarını hatırlatan Başkan Erbaş, “İmamlarımız rehberliğinde camilerimizi vatandaşlarımıza açtık. Hem
Elazığ’da hem Malatya’da camilerimizde sabaha
kadar kalan kardeşlerimiz oldu. Evi ağır hasarlı olan
ya da hasar tespiti yapılmamış olan depremzede
kardeşlerimiz camilerimizde, spor salonlarımızda,
bazı okullarımızda, çadırlarımızda kalıyorlar. Bu du-
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Elazığ ve Malatya’daki
depremzedelere destek

Elazığ’da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından TDV
ekipleri AFAD koordinesinde Elazığ ve Malatya’daki çalışmalara dahil olmak
üzere Ankara, Kilis ve farklı illerden yola çıktı. Aynı zamanda bölgeye acil
yardım malzemesi ve mobil aşevi de TDV tarafından gönderildi.
Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 6,8 büyüklüğünde deprem
meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre 20
kişi hayatını kaybederken binin üzerinde kişi de yaralandı. Arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.
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Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın depremden
hemen sonra yapmış olduğu destek çağrısı ve depremzedeleri uygun olan camilerde barınması için
daveti üzerine harekete geçen Türkiye Diyanet Vakfı
da deprem haberini alır almaz genel merkez olmak
üzere Diyarbakır, Kilis ve depremin etkilendiği Elazığ
ve Malatya’daki müftülük ve şubeler koordinesinde
bölgeye yardım çalışmalarına başladı.
Türkiye Diyanet Vakfı ekipleri ilk olarak Diyarbakır
ve Kilis bölgesindeki lojistik depolarında hazırladığı
çadır ve afet yardım malzemelerini Elazığ ve Malatya’daki depremzedelere ulaştırdı. Ayrıca her gün

binlerce aileye hizmet verecek mobil aşevini bölgeye sevk eden TDV, çevre illerden bölgeye yardım
ulaştırmak için acil yardım malzemesi hazırlıklarını
sürdürüyor. Ankara, Kilis ve Diyarbakır’dan yola çıkan TDV insani yardım ekipleri ise deprem bölgesinde başta AFAD olmak üzere Elazığ İl Müftülüğü,
Malatya İl Müftülüğü, ilçe müftülükleri ve bu yerlerdeki TDV şubeleriyle depremden etkilenen mağdur
aielelere yönelik desteklerini sürdürecek.

Depremin yaraları sarılıyor
Depremin meydana geldiği ilk günden itibaren bölgeye gönderdiği mobil mutfak aracılığıyla bu zamana kadar gençlik merkezi, tren garı ve camilerde
kalan aileler başta olmak üzere yaklaşık 25 bin kişiye
sıcak yemek, ekmek ve su dağıtan Türkiye Diyanet
Vakfı, sıcak yemek dağıtımlarına günlük 3 bin kişi olmak üzere 7 noktada devam ediyor.

çalışmalarında kullanılması için Kültür Parkına yerleştirildi.
Elazığ Müftülüğü tarafından psiko-sosyal ve manevi
destek çalışmaları için Kültür Parkta vardiya sistemi
ile bay ve bayan olmak üzere toplam 10 din görevlisi
görevlendirildi.

Türkiye Diyanet Vakfı Elazığ Erkek Yurdu’ndan mutfak ve personel desteğinin de alınmasıyla birlikte
talep doğrultusunda sıcak yemek kapasitesi artırılabilecek.
Sıcak yemek dağıtımının yanı sıra 119 hisse adak,
akika ve şükür kurbanı kesimleri yapılarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.
Türkiye Diyanet Vakfı şubelerinin organizasyonuyla hazırlanan ve içerisinde un, yağ, şeker, hazır gıda
paketleri, ısıtıcı, kışlık kıyafetler, battaniye gibi malzemelerinin bulunduğu 13 yardım tırı bölgeye gönderilerek ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmaya başlandı.
Diyarbakır’dan Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüleri tarafından getirilen ve partner kuruluş WEFA yardım
derneğinin ilk etapta tedarik ettiği yaklaşık 1000
battaniye depremden etkilenen ailelere dağıtılarak
soğuktan korunmaları sağlandı.

Psiko-Sosyal Destek Çalışmaları
Türkiye Diyanet Vakfı tarafından afet ve acil durumlarda kullanılmak üzere hazırlanan 56 metrekarelik
Sosyal Destek Çadırı Elazığ Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Elazığ Şubesi bünyesinde manevi destek

Ayrıca, Elazığ Müftülüğü, depremden etkilenen ailelerin geçici ikameti için belirlenen cami, gençlik
merkezi, spor salonu, okullar gibi toplanma merkezlerine ve kurulan çadırlara manevi destek ve ihtiyaç
tespiti amacıyla yönlendirildi.

Hasarlı camiler tespit ediliyor
Türkiye Diyanet Vakfı uzman ekipleri tarafından Elazığ ve Malatya’da hasar gören camilerin tespiti devam ediyor. Elazığ merkezde 37, Sivrice’de 6 camide
hasar tespit çalışması yapıldı. İlk belirlemelere göre
Elazığ Merkezde 7, Sivrice’de 4 caminin taşıyıcı sistemlerinde hasar olduğu tespit edildi. Bölgedeki camilerde hasar tespit çalışmaları devam ediyor.
Depremden etkilenen ailelerin yaralarını daha hızlı
sarabilmek için “Şimdi Yaraları Sarma Zamanı” sloganıyla yardım kampanyası başlatan Türkiye Diyanet
Vakfı, toplanan ayni ve nakdi yardımları da hızlı bir
şekilde bölgeye ulaştırıyor.
Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla depremden etkilenen ailelere yardım etmek isteyen vatandaşlar DEPREM yazıp 5601’e SMS göndererek 10 TL veya bagis.
tdv.org kurumsal online bağış sayfasından, şubelerden, il ve ilçe müftülüklerinden, bankalardan, TDV
bağış mobil uygulamalarından ve PTT şubelerinden
herhangi bir komisyon ücreti ödemeden istedikleri
miktarda yardımda bulunabiliyor.
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Sincan'da depremden etkilenen
ailelerin yaralarını sarmak için
320 bin TL toplandı
Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye
Diyanet Vakfınca Elazığ ve Malatya’da
depremden etkilenen ailelerin
yaralarını sarmak için başlatılan “Şimdi
Yaraları Sarma Zamanı” kampanyası
kapsamında Türkiye Diyanet Vakfı
Sincan Şubesi tarafından toplanan 320
bin TL’lik yardım vakıf genel merkezine
teslim edildi.
andan itibaren büyük bir özveri örneği gösterdiğini
belirterek, şunları kaydetti:

Ankara İl Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Şube
Başkanı Yusuf Doğan, Sincan İlçe Müftüsü ve Şube
Başkanı Mevlüt Topçu ile birlikte Türkiye Diyanet
Vakfı Mütevelli Heyeti II. Başkanı İhsan Açık’ı ziyaret
ederek toplanan bağışı depremzede ailelere ulaştırılmak üzere teslim etti.
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Yusuf Doğan ziyarette yaptığı konuşmada, acıları
paylaşma adına ülke genelinde il ve ilçe müftülükleri ile Türkiye Diyanet Vakfı şubelerinin muazzam
bir gayret içerisine girdiklerini söyledi.
Sincan İlçe Müftülüğünün de bu kapsamda örnek
bir çalışma gerçekleştirerek ayni yardımların yanı
sıra 320 bin TL’lik de nakdi yardım topladığını ifade eden Doğan, “Cenabı Hak, bir kulun kardeşine
yardım elini uzattığında Kendisinin de ona yardım
ve kudret elini uzatacağını buyuruyor. Cenab-ı Hak
bizleri ve emeği geçen herkesi bu müjdeye nail etsin” diye konuştu.
Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti II. Başkanı
İhsan Açık da, Türk milletinin depremin olduğu ilk

“Elazığ’da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremin ardından ilk dakikalardan itibaren milletimizin her bir ferdi acaba oraya nasıl yardım yapabiliriz ne yapabiliriz, ne şekilde ulaşabiliriz
diye hem madden hem de manen ulaşabilme yolunu aradılar. Bizde diğer sivil toplum kuruluşları gibi
bize verilen emanetleri oraya nasıl taşıyabiliriz derdine düştük. İlk dakikalardan itibaren orada olduk
ve olmaya da devam edeceğiz. Sincan Müftülüğümüz ve aynı zamanda şubemiz de bu anlamda çok
güzel bir çalışma gerçekleştirdi. Allah razı olsun.”
Sincan İlçe Müftüsü Mevlüt Topçu da, depremden
etkilenen ailelerin yaralarını sarabilme, yaşadıkları
acıları bir nebze olsun hafifletebilme adına müftülük ve şube personelleri ile birlikte hummalı bir çalışma içerisine girdiklerini söyledi.
Başlatılan yardım kampanyasına ilçe halkının duyarsız kalmadığını ifade eden Topçu, “Güler yüzlü
hayır sahibi insanlarımızdan temin ettiğimiz yardımları depremden etkilenen ailelere ulaştırılmak
üzere vakfımıza teslim ettik. İnşallah yaralara merhem olacağına inanıyoruz” dedi.

Depremzedelere
manevi destek
Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet
Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof.
Dr. Ali Erbaş’ın eşi Seher Erbaş, Türkiye
Diyanet Vakfının Elazığ’da sürdürdüğü
yardım faaliyetlerine katılmak ve deprem
mağduru ailelere destek olmak için
bölgede ziyaretler gerçekleştirdi.

eden Erbaş, depremde şehit olanların yakınlarına da
taziyelerini iletti.
Diyanet İşleri Başkanlığı 4-6 yaş Kur’an Kursu hocaları ve manevi destek ekiplerinin depremzede ailelerin çocuklarına yönelik düzenlediği etkinliğe katılan
Erbaş, birlikte vakit geçirdiği çocuklara hediyeler de
takdim etti.

Elazığ’ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki
depremin ardından ihtiyaç duyulan her alanda faaliyetler gerçekleştiren Türkiye Diyanet Vakfı ekipleri
hayırsever Milletimizin yardımlarını deprem mağduru ailelere ulaştırmaya devam ediyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının
her zaman mazlum ve mağdurun yanında yer aldığını ve almaya devam edeceğini ifade eden Erbaş,
Türkiye’nin dört bir yanından Elazığ ve Malatya’daki
deprem mağduru ailelerin yaralarını sarmaya çalışan
hayırseverlere yardımlarından dolayı teşekkür etti.

Bölgede özellikle gıda ve barınma alanında yardım
faaliyetlerini sürdüren Türkiye Diyanet Vakfı ayrıca
depremden etkilenen bazı binaların tamiratını gerçekleştirmek için çalışma başlattı. Aynı zamanda Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı manevi destek ekipleri depremzede aileleri evlerinde ve hastanelerde
ziyaret etmeye devam ediyor.

99

Seher Erbaş, Elazığ ziyareti kapsamında Türkiye Diyanet Vakfı ekipleriyle depremde yaralananları hastanede ziyaret etti, daha sonra çadırlarda ve farklı
alanlarda yaşamak zorunda kalan aileleri de ziyaret
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Avustralya’daki Türklerden
Elazığ’daki depremzedelere yardım

Türkiye’nin Melbourne Başkonsolosluğu İdari ve Sosyal İşler Ataşeliği ve Türk
İslam Cemiyetleri Elazığ’da depremden zarar gören aileler için yardım topladı.
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Avustralya’da yaklaşık 6 aydır devam eden orman
yangınları için düzenledikleri kan bağışı ve maddi
yardım kampanyasının yanı sıra, yemek ve ihtiyaç
malzemeleri dağıtarak duyarlılığını gösteren Türkler, bu kez merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan
6,8 büyüklüğündeki depremin mağdurlarına ulaştırılmak üzere düzenlenen maddi yardım kampanyasına katkı sağladı.
“Kardeşliğimizi Gösterme Zamanı Acıları Paylaşarak
Azaltalım” başlığı altında Melbourne Başkonsolosluğu İdari ve Sosyal İşler Ataşeliğine bağlı camilerde ve açılan banka hesabı üzerinden yürütülen
kampanyayla depremzedelere 31 bin Avustralya
doları (yaklaşık 125 bin lira) bağış yapıldı.

Melbourne İdari ve Sosyal İşler Ataşesi Prof. Dr. Nuh
Arslantaş, duyarlı vatandaşlardan toplanan bağışın
Diyanet İşleri Başkanlığına gönderildiğini ve Türkiye Diyanet Vakfı aracılığı ile depremzedelere ulaştırılacağını söyledi.
Türklerin yaşadıkları ülke Avustralya’daki yangın
felaketinde olduğu gibi Türkiye’deki deprem felaketine de kayıtsız kalmadığını anlatan Arslantaş, “Ana
vatandan binlerce kilometre uzakta olsa da toplumumuz depreme kayıtsız kalmadı. Felaketten etkilenenlerin acılarını yüreğinin derinliklerinde hissetti” ifadelerini kullandı.

TDV’den depremzede aileler için
konteyner ev
Merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan ve civar illerde de hissedilen 6.8’lik
depremden etkilenen ailelerin kullanımı için bölgeye konteyner evler gönderildi.

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti II. Başkanı
İhsan Açık, depremin yaşandığı andan itibaren depremzedelerin yaralarını sarmak için büyük bir çalışma başlatıldığını söyledi.
Devletin tüm kurumları, Türkiye Diyanet Vakfı ve diğer sivil toplum kuruluşlarının depremden etkilenen
ailelere yardım etmek için seferber olduğunu ifade
eden Açık, “Türkiye Diyanet Vakfı olarak ‘Şimdi Yaraları Sarma Zamanı’ sloganıyla kampanya başlattık.
Kampanyamıza yurt içi ve yurt dışından çok büyük
destek geldi. Yurt içinde il ve ilçe müftülüklerimiz,
şubelerimiz, hayırseverlerimizin destekleriyle topladıkları yardımları, 4-6 yaş kuran kurslarımızdaki
yavrularımız hayallerini erteleyerek kumbaralarında
biriktirdikleri paraları depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için gönderdi. Bölgede depremin
olduğu andan itibaren binlerce battaniye dağıtarak
on binlerce kişiye sıcak yemek ikramında bulunduk.
Milletimizin emanetlerini güvenli bir şekilde ihtiyaç
sahiplerine ulaştırdık ve ulaştırmaya devam ediyoruz” diye konuştu.
Depremde evleri yıkılan veya ağır hasarlı olması nedeniyle evlerine giremeyen ailelerin konaklayabil-

mesi için bölgeye konteyner gönderilmesi için de
çalışma başlattıklarını dile getiren Açık, şunları kaydetti:
“Hava sıcaklığının gece eksi 10’a kadar düştüğü bölgede çadırlarda yaşam özellikle çocuklar için çok zor
oluyor. Hayırseverlerimizle yaptığımız görüşmeler
sonrasında 21 metrekarelik içerisinde lavabo, banyo
ve mutfağı olan 1+1’lik konteyner evleri göndermeye başladık. Yaklaşık 50 evin kurulumu tamamlandı.
Vakfımız tarafından ilk etapta 100 konteyner ev Elazığ’da depremzede ailelerin kullanımına sunulmuş
olacak. Hayırseverlerimizin ve bağışçılarımızın desteği ile inşallah bu sayıyı daha da yukarılara taşıyarak depremzede ailelerimizin çetin kış şartlarında sıcak bir ortamda konaklamalarını sağlamış olacağız.”
Açık, Türkiye Diyanet Vakfı aracılığı ile depremden
etkilenen ailelere yardımda bulunmak isteyen vatandaşların DEPREM yazıp 5601’e SMS göndererek
10’TL ya da bagis.tdv.org kurumsal online bağış
sayfasından, şubelerimizden, il ve ilçe müftülüklerinden, bankalardan, TDV bağış mobil uygulamalarından ve PTT şubelerinden herhangi bir komisyon ücreti ödemeden bağışta bulunabileceklerini söyledi.
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Bingöl’deki
depremden
etkilenen
ailelere
yardım

Yaşanan depremin ardından bölgede ihtiyaç tespiti
ve yardım çalışmalarına devam eden TDV Ekipleri
depremden etkilenen ailelere ulaşmaya devam ediyor.
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Depremin yaralarını sarmak için çalışmalarını sürdüren Türkiye Diyanet Vakfı ekipleri depremden
hasar görmüş noktalarda ihtiyaç tespiti için incelemelerde bulundu ve depremin merkez üssü Karlıova ilçe merkezi ve kırsal noktalarda depremden
etkilenen ailelere yardım ulaştırdı.
Karlıova İlçe Müftülüğü ve TDV Karlıova Şube ekiplerince sürdürülen yardım çalışmaları kapsamında
Kaynarpınar, Kızılçubuk, Ortaköy ve koronavirüs
tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Geçitli
köyü başta olmak üzere depremden etkilenen 330

Merkez üssü Bingöl’ün
Karlıova ilçesi olan
5,7 büyüklüğündeki
deprem sonrası
bölgede yardım
faaliyetlerini sürdüren
Türkiye Diyanet
Vakfı depremden
etkilenen ailelere gıda
yardımında bulundu.

aileye gıda yardımında bulunuldu. Ayrıca ekipler
hayırseverlerin bağışladığı adak, akika ve şükür kurbanlarını keserek 147 ihtiyaç sahibi aileye ulaştırdı.

Suriyeli Mültecilerden Elazığ ve
Malatya’daki depremzedelere yardım

Suriye’de savaş nedeniyle Almanya’ya göç eden Halepli Radwan Jawad,
Elazığ ve Malatya’daki depremzedelere destek olmak için Diyanet İşleri
Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından başlatılan “Yaraları Sarma
Zamanı” kampanyasına bağışta bulundu.
Suriye’de yaşanan savaşın ardından Almanya’nın
Balve kentine göç eden Suriyeli Radwan Jawad 24
Ocak Cuma günü Merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 6,8’lik depremin ardından deprem’de vefat
edenler için taziyelerini iletmek ve depremzedelere
destek olmak için DİTİB Balve Mimar Sinan Camiini
ziyaret etti.

“Vefa borcumuz var”
Suriye’de savaşın gölgesinde Türkiye’nin desteklerini her zaman yanlarında hissettiklerini ve bugün de
bir vefa borcu olarak Türkiye’ye destek olmak istediklerini belirten Jawad yaptığı açıklamada şunları
söyledi;
“Depremin ardından Türkiye’deki kardeşlerimiz
için dualar ettik, onların yaşadığı acıyı ve sıkıntıları
derinden hissettik. Orada hayatını kaybeden kar-

deşlerimize Allah’tan rahmet diliyor, kalanlara da
selametlere çıkması için dua ediyoruz. Türkiye’nin
bizlere zor zamanlarımızda yapmış olduğu yardımlara Suriye’deki savaşın ilk gününden bu yana
şahitlik ettik, hala Azez’de bulunan akrabalarımızla
konuşurken yapılan yardımlara şahitlik etmeye devam ediyoruz. Şimdi de Elazığ ve Malatya’da yaşanan depremin acısını birlikte yaşıyor, oraya elimizden geldiğince bir vefa borcu olarak destek olmak
istiyoruz, deprem oldu, bir sürü insan evsiz kaldı,
bugüne kadar hep sizler bizlere sahip çıktınız, şimdi yardım yapma sırası bizde, bizler kardeşiz ve bu
her zaman böyle devam edecektir” dedi.
Halepli Radwan Jawad akrabaları ve arkadaşlarıyla
aralarında topladıkları parayı Elazığ ve Malatya’daki
depremzedelere ulaştırmak üzere DİTİB Balve Dernek Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüsü Özkan Güler’e teslim etti.
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“Vakfımız
gönüllüleri ve 140
bin din görevlisi
ile iyilik için
seferber olduk”
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve
küresel bir sorun haline gelen yeni tip
koronavirüse (Covid-19) karşı dünyada
olduğu gibi Türkiye’de de yoğun bir
mücadele devam ediyor.
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Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı, virüsün ortaya çıktığı ilk günden itibaren 81 ilde yaşlı, engelli, hasta ve ihtiyaç sahibi tüm vatandaşların
her türlü ihtiyaçlarını karşılayabilmek için çalışmalar yürütüyor.

sanların evlerinden çıkamadığı için işlerine gidememesine neden olan ve toplumu maddi ve manevi anlamda zor bir sürece sürükleyen bu salgına
karşı vatandaşların yanında yer almak onlara umut
olabilmek için çalıştıklarını söyledi.

Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüleri, ülke genelinde
din görevlileri ile birlikte Valilikler bünyesinde faaliyet gösteren Vefa Sosyal Destek Grupları çalışmalarına destek verirken, Diyanet İşleri Başkanlığı “Maaşını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş”, Türkiye Diyanet
Vakfı, “Kardeşliğimiz Zekatla Bereketlensin; Zekatlarımız Türkiye İçin” ve “Vakit Türkiye İçin İyilik Vakti;
Beklenen Sensin” yardım kampanyaları başlatarak
koronavirüsün neden olduğu yaraları sarmaya çalışıyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Diyanet İşleri
Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti
Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın ülke genelindeki din
görevlilerine, “Yaşlı ve kronik hastalarımızın ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olalım” tavsiyesinde
bulunduğunu hatırlatan Açık, şunları kaydetti:

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti II. Başkanı
İhsan Açık, ülkelerin ekonomisini ciddi anlamda
olumsuz etkileyen, işyerlerinin kapanmasına, in-

“Başkanımızın tavsiyesi üzerine 81 ilde harekete
geçen din görevlileri ve Türkiye Diyanet Vakfı Şubeleri, Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına dahil
oldu. Emeklilerin maaşlarının bankadan çekilerek
teslim edilmesi, market ihtiyaçlarının karşılanması,
evlerinden çıkamayan insanların telefonla aranarak
hal hatırlarının sorulması, gibi her alanda maddi ve

manevi ihtiyaçlar görevlilerimiz tarafından karşılanıyor. Ayrıca binlerce görevlimiz 112 Acil’de iletişim operatörlüğü görevini yürüterek bu alandaki
ihtiyaca cevap veriyor. Vakfımız gönüllüleri ve 140
bin din görevlisi ile iyilik için seferber olduk. Gönüllülerimiz ve görevlilerimiz talepte bulunan tüm vatandaşların ekmeğinden suyuna, temel gıda maddelerinden hijyen paketlerine, hatta besledikleri
hayvanların yemine kadar her türlü ihtiyacını karşılıyor. Her türlü ihtiyacın tespit edilmesi ve giderilmesi hususunda teşkilat olarak ülkemizin en ücra
köylerine kadar hizmet vermeye devam ediyoruz.”

“Maaşını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş”
kampanyası
Başkan Erbaş’ın Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye
Diyanet Vakfı çalışanlarını kapsayan “Maaşını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş” kampanyasını açıkladığını
ve bu vesileyle iyilik seferberliğine personelin daha
fazla katkı sağlayacağına inandıklarını belirten
açık, “Şuan Türkiye’de topyekün bir iyilik seferberliği başlamış durumda. Cumhurbaşkanımız Recep
Tayyip Erdoğan da ülke genelinde başlatmış olduğu ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasıyla buna
vurgu yaptı. Bizde hem sahada hem de yaptığımız
kampanyalarla bunu tüm gücümüzle destekliyoruz” dedi.

“Her zaman milletimizin yanındayız”
Türkiye Diyanet Vakfı olarak şartların her geçen gün
giderek ağırlaştığı bu zorlu süreçte daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşabilmek için “Vakit Türkiye İçin İyi-

lik Vakti; Beklenen Sensin” ve “Kardeşliğimiz Zekatla
Bereketlensin; Zekatlarımız Türkiye İçin” sloganıyla
yardım kampanyası başlattıklarını ifade eden Açık,
“Her zaman milletimizin yanındayız. Bu süreçte
özellikle evden çıkamayan 65 yaş üstü yaşlılarımız,
hastalarımız, kepenk kapatmak zorunda kalan esnafımız, işsiz kalan, bursları kesilen öğrencilerimiz,
faturalarını ödeyemeyen vatandaşlarımız, maddi
ve manevi anlamda zor durumda olan tüm vatandaşlarımıza destek olabilmek için 2020 Ramazan
ayı çalışmalarını yurt içinde yoğunlaştırmaya karar
verdik. Kampanya kapsamında hayırsever Milletimizin zekat ve sadaka bağışlarıyla; yurt genelinde
tespit edilecek ihtiyaç sahiplerine alışveriş yardım
kartı ve içerisinde kolonya, sabun, dezenfektan, ıslak mendil gibi malzemelerin olduğu hijyen paketi
dağıtıyoruz. Bu çalışmalarımız devam edecek.” diye
konuştu.
Açık, “Koronavirüse karşı hep birlikte mücadele
edebilmek, ağır bir imtihandan geçilen bu günlerde birlik ve beraberliğimizi güçlendirebilmek için
başlatılan kampanyalarımıza destek olmak isteyen
vatandaşların BAĞIŞ yazıp 1379’a SMS göndererek
10 TL bağışta bulunabilir ya da bagis.tdv.org online sitemizden, il ve ilçe merkezlerindeki müftülüklerde bulunan şubelerimizden, bankalardan, TDV
bağış mobil uygulamalarından ve PTT şubelerinden herhangi bir komisyon ücreti ödemeden iyilik
seferberliğimize katkı sağlayabilir.” ifadelerine yer
verdi.
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Ünlü isimlerden “Vakit Türkiye İçin
İyilik Vakti” kampanyasına destek

Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüsü, sanat ve kültür camiasından ünlü isimler,
koronavirüs tedbirleri kapsamında maddi anlamda zorluk yaşayan
vatandaşlara yönelik Türkiye Diyanet Vakfı tarafından başlatılan Vakit Türkiye
İçin İyilik Vakti kampanyasına destek oldu.

106

Türkiye’de hızla yayılan koronavirüsün yayılmasına
yönelik devlet kurumları çeşitli tedbirler alırken, bu
tedbirlerden etkilenen ve ekonomik anlamda zor
günler geçiren vatandaşlar için sivil toplum kuruluşları seferber oldu.
Türkiye Diyanet Vakfı’nın, evden çıkamayan 65 yaş
üstü yaşlılar, hastalar, kepenk kapatmak zorunda
kalan esnaf, işsiz kalan, bursları kesilen öğrenciler ve
faturalarını ödeyemeyen vatandaşların yalnız olmadığını hissettirmek için başlattığı Vakit Türkiye İçin
İyilik Vakti kampanyasına sanat ve kültür camiasından ünlü isimlerde çektikleri videolarla destek oldu.
Bülent İnal, Bahadır Yenişehirlioğlu, Prof. Dr. Mustafa Karataş, Dursun Ali Erzincanlı, Ömer Dönge-

loğlu, Resul Aydemir, Hakan Boyav, Halil İbrahim
Kalaycıoğlu, Celal Al, Edip Zeydan, Aykut Kuşkaya,
Ferudun Özdemir, Ali Nuri Türkoğlu, Latif Koru, İkbal Gürpınar, Gülsim Ali İlhan, Ekrem Uzunok, Turgay Başyayla, Mustafa Demirci, , Mehmet Ali Tuncer, Emre Üçtepe, Levent Sülün, Berna Sülün, Fatih
Koca, Ateş Fatih Uçan, Esra Elönü, gibi isimler Türkiye Diyanet Vakfı’nın hazırladığı metinleri okuyup video çekerek insanlara zor durumda olan vatandaşlar için yardım çağrısında bulundu.
İhtiyaç sahiplerinin yalnız olmadığını hissettirmenin
önemine vurgu yapılan çalışmada, bu zor günlerin
birlik, beraberlik ve dayanışma ile aşılabileceğine
dikkat çekildi.
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“Din görevlilerimiz kovid-19’la
mücadelede maddi ve manevi
rehberlik yapıyor”
Diyanet İşleri Başkanı ve TDV
Mütevelli Heyeti Başkanı Prof.
Dr. Ali Erbaş, Diyanet TV’de
gündeme ilişkin değerlendirmelerde
bulunarak, din görevlilerinin yurt
içi ve yurt dışında Kovid-19’la
mücadele kapsamında yaptığı
çalışmaları anlattı.
Diyanet İşleri Başkanı ve TDV Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet TV’den canlı olarak
yayınlanan “İyilik Vakti” programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Kovid-19’la mücadeleyle ilgili alınan tedbirlerin yerine getirilmesi için tüm din görevlilerinin sahada,
milletin hizmetinde olduğunu ifade eden Diyanet
İşleri Başkanı Erbaş, yaşanan bu zor süreçte iyiliklerin en büyüğünün, sokağa çıkma kısıtlamasına ve
alınan tedbirlere uymak olduğunu söyledi.
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Başkan Erbaş, Başkanlık olarak Kovid-19’la mücadele kapsamında planladıkları çalışmaları yakından
takip ettiğini belirterek, yurt içinde il müftüleri,
Türkiye Diyanet Vakfının yöneticileri ile yurt dışında ataşe ve müşavirlerle video konferans sistemiyle
toplantılar yaptığını aktardı.
Kovid-19’un insanoğlunun yaşadığı en büyük salgınlardan biri olduğuna işaret eden Başkan Erbaş,
“Geçmişte yine pek çok ülkeyi etkileyen sars, mers
gibi virüsler ortaya çıktı, hamdolsun insanoğlu Cenab-ı Hakk’ın kendisine nasip etmiş olduğu akılla
araştırma yaptı ve bu virüslerin aşısını, ilacını bul-

du. İnşallah bunun tedavisi de olacak. Peygamber
efendimiz bu müjdeyi bize bildiriyor, Allah’ın yarattığı her hastalığın mutlaka tedavisi vardır. Bu
tedaviyi kim bulursa bulsun insanlığa hizmet etmiş
olur” dedi.

“Bu imtihanı kazanmamıza vesile olacak en
önemli davranışımız sabır ve umut olacak”
Başkan Erbaş, ne olursa olsun umutsuzluğa düşülmemesi gerektiğine vurgu yaparak, “Bu bir imtihandır, bu imtihanı en güzel bir şekilde karşılamamız
ve imtihanı kazanarak hayra dönüştürmememiz
gerekiyor. Bu imtihanı kazanmamıza vesile olacak
en önemli davranışımız da sabır olacak, metanet
olacak, umut olacak. İnsanlara yardımcı olmak olacak” ifadelerini kullandı.
Kovid-19’la mücadelede hizmet eden din görevlilerinin millete umudu telkin ettiğini dle getiren Başkan Erbaş, “Din görevlilerimiz hem maddi, hem manevi rehberlik yapıyor. Hocalarımız, bizatihi kendi
güçleriyle, emekleriyle insanımızın kapısını çalıyorlar, ihtiyaçlarını soruyorlar. Maaşını, bankamatikten
çekip kendilerine getirip vermeye varıncaya kadar

yapmaları gereken her şeyi yapıyorlar. Bir hocamızın camisinin bir köşesini markete çevirmesi, hayır
hasenat sahipleri getirsin, muhtaç olanlar da gelsin
alsın götürsün şeklinde buna benzer binlerce kardeşimizin, hocamızın güzel faaliyetleri var. Ben onlardan Allah razı olsun diyorum” diye konuştu.

özlemle namaz kılarsak Cenab-ı Hak bizlere orada
alacağımız sevabı nasip eder inşallah” ifadelerini
kullandı.

“Yurt dışındaki hocalarımız da ayırım
yapmadan muhtaç olanlara yardım ediyor”

Başkan Erbaş, evde geçirilen zamanın çok iyi değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yaparak, “Aile bağlarının güçlenmesine de katkı sağlaması noktasında
gayret içerisinde olalım. Bol bol kitap okuyalım medeniyetimizin en büyük temel direklerinden birisi
ilimdir, bilgidir, irfandır, hikmettir. Kitap bulamama
gibi bir endişemiz de yok şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarını dijital ortama yükledik. Ücretsiz
bir şekilde hangi kitabı okumak istiyorsanız kitabı
indiriyorsunuz ve okuyabiliyorsunuz. Bu müjdeyi
de sizin aracılığınızla vermiş olayım” şeklinde konuştu.

Başkan Erbaş, yurt dışındaki din görevlilerinin de
bulundukları ülkelerde Kovid-19 nedeniyle sıkıntı
yaşayan insanlara yardım ettiklerini belirterek, şöyle devam etti:
“Yurt dışındaki hocalarımız da komşularına hiç ayırım yapmadan Türklerin dışındaki muhtaç olan insanlara İtalya’da, Fransa’da, Amerika’da hiç ayırım
yapmadan yardıma devam ediyorlar. Kim yardıma
muhtaç ise onlara ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Hocalarımızın hanımları yemek yapıp hastanelere götürüyor düşünebiliyor musunuz? Yani
bunu karşısında görünce o insanların Müslümanlara olan yakınlığı artıyor. Daha önce zihinlerde
oluşan İslamofobik birtakım yargılar azalıyor, belki
yok oluyor. İnşallah bu süreç islamofobinin yani İslam’dan korkan insanların o korkularını atıp İslam’ı
sevmelerine, Müslümanları sevmelerine vesile olur,
diye düşünüyorum. Muhtaç olan insanın inancını, ırkını sormaya gerek yok. Bizim medeniyetimizin esası budur. Mazlum, muhtaç kim olursa olsun
onun yanında yer almak önemlidir.”

“Evimizi mescide dönüştürürsek, Cenab-ı
Hak camide alacağımız sevabı nasip eder
inşallah”

“Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarını dijital
ortamda ücretsiz erişime açtık”

Milli Dayanışma Kampanyası”na destek
çağrısı
Başkan Erbaş, kovid-19 nedeniyle Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde başlatılan
“Milli Dayanışma Kampanyası” için destek çağrısını
yineleyerek, “İlk günden itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın bu davetine milletimiz gönül huzuruyla
ve büyük bir coşkuyla katıldı. 140 bin personelimize biz bu çağrıyı ulaştırdık. Allah razı olsun herkes
kendi çapında katıldı, bu davete icabet etti. Kampanya devam ediyor. Milletimiz bütün imkanlarıyla, yani elinden gelen imkanı seferber ederek bu
kampanyaya katkısına sonuna kadar devam eder
inşallah” dedi.

Alınan tedbirler kapsamında camilerde cemaatle
namaza verilen aranın Ramazan ayında da devam
edeceğini hatırlatan Başkan Erbaş, “Hüzünlüyüz,
camilerimizden, mescitlerimizden uzak kalacağız
Ramazan boyunca, özleyeceğiz camilerimizi. Bu
özlemle evimizi eğer mescide dönüştürürsek, camilerde teravih kılamayışımızın gözyaşlarıyla evimizde bazen yalnız, bazen eşimizle, çocuğumuzla o
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Yaşlılar maddi yardımdan
çok manevi destek bekliyor
Koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan
65 yaş üstü yaşlılar, bu süreçte maddi yardımdan daha
çok manevi desteğe ihtiyaç duyuyor.
belki ama gönlümüz aç kalıyor. Bu dönemde kimseyle irtibat kuramamak dışarı çıkamamak bizler
adına gerçekten çok zor. Dört duvar arasında günlerimizi geçirmeye çalışıyoruz.” diye konuştu.

Sosyal izolasyon nedeniyle tamamen evlerine kapanmak zorunda kalan market ihtiyaçları başta olmak üzere kamu kurumlarındaki işlerini dahi Vefa
Sosyal Destek Grubu ekipleri ve sivil toplum kuruluşu gönüllüleri tarafından yürütülen yaşlılar, bu
günlerde daha fazla ziyaret edilmeyi, hal hatır sorulmasını bekliyor.
Ankara Sincan’da zihinsel engelli oğluyla birlikte
yaşayan 66 yaşındaki Aynur Hamarat, Türkiye Diyanet Vakfı Sincan Şube yardım ekiplerini karşısında
görünce duygulu anlar yaşadı.
110

Ekiplerden kendilerini daha fazla ziyaret etmelerini
isteyen Hamarat, “Allah önce devletimizden sonra
Türkiye Diyanet Vakfından razı olsun. Düzenli olarak bizi ziyaret ediyorlar. Bunlar benim evlatlarım.
Bir engelli oğlum var ama sizlerde benim evlatlarımsınız. İyi ki sizler varsınız. Yardımlar bir şekilde
bize ulaşıyor çok şükür aç kalmıyoruz ama bizim
bu dönemde yardımdan daha çok manevi desteğe,
ilgiye, alakaya, aranıp sorulmaya, ziyaret edilmeye,
hasbihal etmeye ihtiyacımız var. Karnımız doyuyor

Yine Sincan’da iki odalı bir gecekonduda tek başına
yaşayan ve yaşlılık aylığına ek olarak hurda toplayarak geçimini sağlamaya çalışan 85 yaşındaki Sıtkı
Begit de, yalnızlığın çok zor olduğunu belirterek,
“Salgın hastalıktan önce sokağa çıkıp bir şeylerle uğraşarak yalnızlığımızı unutmaya çalışıyorduk
ama şimdi tamamen eve kapandık ve çok zor geliyor. Türkiye Diyanet Vakfı yetkilileri kapımızı çalıp
halimizi hatırımızı soruyor, ihtiyaçlarımızı karşılıyor.
Allah sizlerden razı olsun” dedi.
Sincan Sazpınar Camii İmam Hatibi ve Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüsü Ersin Şeker de, Vefa Sosyal
Destek Grubu çalışmaları kapsamında gece gündüz
demeden, kimin ne ihtiyacı varsa yardımlarına koşmaya gayret ettiklerini ifade etti.
Şeker, “Bir tane ekmek isteyen vatandaşımızın da
bir kilogram domates isteyenin de yardımına koşuyoruz ayrım yapmıyoruz.” şeklinde konuştu.
Astsubay emeklisi Türkiye Diyanet Vakfı Gönüllüsü
Nuri Gönülalan da, kapı kapı dolaşarak yaşlılar başta olmak üzere tüm ihtiyaç sahibi ailelere yardım
ulaştırmaya çalıştıklarını söyledi.
Gönülalan, “Sahada sosyal inceleme görevi yapıyoruz. Salgın hastalık döneminde sıklıkla karşılaştığımız talep gıda yardımından çok birilerinin gelip hal
hatır sorması şeklinde oluyor. Bizde elimizden geldiğince hem gıda hem de manevi anlamda yaşlılarımıza destek olmaya çalışıyoruz” dedi.

Bayram ikramiyesini Milli Seferberlik
Kampanyası’na bağışladı
Ankara’da 81 yaşındaki Elife
Soydemir, devletin 65 yaş üstü
emeklilere vermiş olduğu bayram
ikramiyesini Türkiye Diyanet Vakfı
gönüllüleri aracılığıyla “Biz Bize
Yeteriz Türkiyem” Milli Seferberlik
Kampanyası’na bağışladı.
Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmaları kapsamında
kapı kapı dolaşarak yaşlı, hasta ve ihtiyaç sahibi ailelere yardım ulaştıran Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüleri ve din görevlileri, özellikle yaşlılardan gelen
hiçbir talebi geri çevirmemeye gayret gösteriyor.
Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüsü Sincan Yeşiltepe
Cami İmam Hatibi İsmail Şencan, Mareşal Çakmak
Mahallesinde ikamet eden ve yaşından dolayı evden çıkma yasağı bulunan Elife Soydemir’in kendisini arayarak maaşının ve bayram ikramiyesinin
çekilmesi yönünde talebi olduğunu ifade etti.
Soydemir’in maaşını çekerek evine götürüp teslim ettiğini belirten Şencan, “Elife teyze büyük bir
duyarlılık göstererek devletin kendisine yatırmış
olduğu 500 TL’lik bayram ikramiyesini Cumhurbaşkanımız tarafından başlatılan Milli Seferberlik
Kampanyası’na bağışlamak istediğini söyledi. Bizde teyzemizin bu isteğini de yerine getirerek banka aracılığıyla bağışı yapıp teyzemize makbuzunu
ulaştırdık. Yaptığımız her bir yardımda onların gözlerindeki pırıltıyı, yüzlerindeki tebessümü görmek
ve belki de her şeyden daha önemlisi hayır dualarını almak bize yetiyor. Genciyle yaşlısıyla inşallah
bu zor günleri birlik beraberlik içerisinde aşacağız”
diye konuştu.

“Allah bir daha böyle zor günler yaşatmasın”
Bayram ikramiyesini Milli Seferberlik Kampanyası’na bağışlayan Elife Soydemir de, küçük olsa da
zor durumda olan insanlara yardım edebilmek için
böyle bir bağışı yaptığını dile getirdi.
Aldığı maaşın ihtiyaçlarını karşılamaya yettiğini
ve arta kalanı kendisinden daha fazla ihtiyacı olan
insanlara ulaştırmak istediğini belirten Soydemir,
şunları söyledi:
“İsmail hocamız bizim oğlumuz gibi. Allah Türkiye
Diyanet Vakfından da İsmail hocamızdan da razı
olsun. Ne zaman arasak ikiletmeden yardımımıza
koşar. Bazen biz aramasak o bizi arar ziyaret eder,
bir ihtiyacımız olup olmadığını sorar. Maaş günüm
geldiğinde de İsmail hocamızı aradım sağolsun
maaşım ve devletimizin vermiş olduğu bayram ikramiyemi çekip getirdi. Bende 500 TL’lik ikramiyeyi
ülke olarak zor günlerden geçtiğimiz bu günlerde
ihtiyaç sahibi ailelere bir nebze faydası olur düşüncesiyle Cumhurbaşkanımız tarafından başlatılan
kampanyaya bağışlamak istedim."
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Ünlü isimlerden koronavirüsten
korunma çağrısı
Türkiye Diyanet Vakfı
gönüllüsü, sanat ve
kültür camiasından
ünlü isimler, küresel
bir sorun haline
gelen koronavirüse
karşı korunma
çağrısında bulundu.
Türkiye’de hızla yayılan koronavirüsüne karşı devlet
kurumlarının almış olduğu tedbirlere ek olarak sivil
toplum kuruluşları ve ünlü isimlerde insanları bilgilendirip farkındalık oluşturarak virüsün yayılmasını
azaltmaya çalışıyor.
Bu kapsamda Türkiye Diyanet Vakfı’nın, Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüsten korunmaya yönelik almış
olduğu tedbirlere vurgu yapmak, vatandaşların bilinçlenmesine katkı sağlamak, düne kadar önemsenmeden yapılan küçük ve basit davranışların
bugün hayat kurtardığına dikkat çekmek için “Şimdi İyilik” sloganıyla başlattığı çalışmaya toplumun
önde gelen isimleri de destek verdi.
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Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Bahadır Yenişehirlioğlu, Turgay Tanülkü, Celal Al, Edip Zeydan,
Aykut Kuşkaya, İkbal Gürpınar, Dursun Ali Erzincanlı, Ömer Döngeloğlu, Emre Üçtepe, Levent Sülün,
Berna Sülün, Fatih Koca, Mustafa Karataş, Mehmet
Ali Tuncer, Ateş Fatih Uçan, Büşra Meşe Yıldırım gibi
isimler Türkiye Diyanet Vakfı’nın hazırladığı metinleri okuyup video çekerek insanların koronavirüsten
korunması için çağrıda bulundu.
Virüsten korunmanın en önemli kuralları arasında
yer alan hijyene dikkat edilmesi, sosyal mesafe ve

ikili temasın azaltılması gibi konulara dikkat çekilen
çalışmada, market alışverişi yapamayan veya diğer
ihtiyaçlarını gidermekte zorlanan yaşlıların gözetilmesi, toplumda infiale neden olabilecek asılsız
haberlere itibar edilmemesi, ibadet ve duaların evlerde yapılmasına özen gösterilmesi, evdeki zamanın aile bireyleriyle daha kaliteli bir şekilde geçirilmesi, başkalarının da ihtiyacı olduğu düşünülerek
stok yapılmaması, çok yoğun günler geçiren sağlık
çalışanlarının gereksiz yere meşgul edilmemesi ve
kamu kurumları tarafından alınan tedbirlere azami
derecede uyulması gibi konulara da dikkat çekiliyor.
Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti II. Başkanı İhsan Açık, bu çalışmaya başta Diyanet İşleri Başkanı
Prof. Dr. Ali Erbaş olmak üzere spor, kültür ve sanat
camiasının önde gelen isimlerinin destek vermesiyle çalışmanın daha büyük kitlelere duyurulduğunu
ifade etti.
Açık, “Amacımız, devletimizin virüsten korunmaya
karşı almış olduğu tedbirlere destek olmak, gücümüzü aldığımız milletimizin her şartta yanında olduğumuzu ve onların sağlığının her şeyden önemli
olduğunu göstermektir. Alınan tedbirlere uyulması
çok büyük önem arz ediyor.” diye konuştu.

REKLAM
DİYANET TV
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Din görevlileri ve uluslararası
öğrenciler sağlık çalışanları
için maske üretiyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı uluslararası bir mücadele
sergilenirken toplumun her kesiminden bu mücadeleye destek geliyor.
Mücadelenin baş kahramanları arasında sağlık çalışanları yer alırken ülke genelinde polis, jandarma,
öğretmen ve din görevlilerinden oluşan dev bir
ekip koronavirüsü ile başa çıkmak için dört bir koldan dayanışma içerisinde çalışıyor.
114

Bu dayanışmaya öğrencilerde maske üreterek destek veriyor.

kemeri evlerinde makas, bıçak ve kerpeten yardımıyla maskeye dönüştürüyor.
Din görevlisi Yakup Çalışkan, toplumun her kesiminin birlik ve beraberlik içerisinde koronavirüse karşı
mücadele ettiğini söyledi.

Kırşehir’de din görevlileri ve aynı zamanda Türkiye
Diyanet Vakfı gönüllüleri akşama kadar kapı kapı
dolaşıp ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşarken akşamda sağlık çalışanları için evde kendi imkanlarıyla yüz koruyucu siperli maske üretiyor.

Çalışkan, “Kırşehir Gençlik Merkezinden temin ettiğimiz malzemeleri evde kerpeten, makas, vida
bazen de ekmek tahtası kullanarak maskeye dönüştürüyoruz. İlk etapta 530 maskeyi sağlık çalışanlarımızın kullanımı için İl Sağlık Müdürlüğümüze
müftülüğümüz aracılığıyla teslim ettik. Çalışmalarımız devam ediyor.” diye konuştu.

Kırşehir Merkez İmam Hatip Mescidi Aksa Camii
camisi İmamı Yakup Çalışkan ve müezzin Mustafa
Mutlu, gençlik merkezinden aldıkları sert plastik ve

Müezzin Mustafa Mutlu da, din görevlilerinin sahada en aktif meslek grupları arasında yer aldığını
ifade ederek, sahada yaşlı, hasta ve ihtiyaç sahip-

Bursa Uluslararası Murat Hüdâvendigar Anadolu
İmam Hatip Lisesi Müdürü Mehmet Türkmen de İlk
etapta 4 bin maske üretmeyi hedeflediklerini ve talep gelmesi durumunda üretimin devam edeceğini
söyledi.
Türkmen, üretilen maskelerin sağlık çalışanlarının
kullanımına sunulmak üzere İl Sağlık Müdürlüğü’ne
teslim edileceğini ifade etti.

lerinin yardımına koşmakla kalmadıklarını aynı zamanda sağlık çalışanlarına da ellerinden geldiğince
destek olduklarını söyledi.

Uluslararası öğrencilerden maske üretimine
destek
Milli Eğitim Bakanlığının Türkiye Diyanet Vakfı ile
birlikte yürüttüğü Uluslararası İmam Hatip eğitim
projesi kapsamında binlerce kilometre uzaktan gelerek Türkiye’de eğitim gören yabancı öğrenciler de
sağlık çalışanlarına destek olmak için 3D yazıcı ile
siperli maske üretimine başladı.
Dünyanın 70 ülkesinden 200’ü aşkın öğrencinin
Türkiye Diyanet Vakfı bursu ile eğitim gördüğü Bursa Uluslararası Murat Hüdâvendigar Anadolu İmam
Hatip Lisesi’nde uluslararası öğrenciler, koronavirüs
tedbirleri kapsamında uçuşların durdurulmasıyla
birlikte ülkelerine dönemeyince okullarındaki Mustafa Dündar Bilim ve Sanat Atölyesi laboratuvarında maske üretimine destek vermeye başladı.

Bornova Kolejinden sağlık çalışanlarına
maske desteği
Türkiye Diyanet Vakfı Bornova Koleji öğrencileri de,
3D yazıcıyla siperli maske üretmeye başladı. Daha
önce başarılı bir şekilde protez kol üreten Bornova
Koleji’nin birikimi, şimdi de doktorlar ve sağlık çalışanları için kullanılıyor.
Bornova Kolejinin imkanlarıyla ürettikleri siperli
maskenin 1.5 liraya malolduğunu söyleyen Bornova Koleji Bilişim Öğretmeni Mehmet Çetin, bilgisayar ortamında tasarımı yapılan maskelerin baskısı
yapıldıktan sonra asetata monte edilerek hazır hale
getirildiğini anlattı. Hammadde olarak PLA filament
ve asetat kullanılan maskeler doktorlar ve sağlık çalışanların teslim edilmeye başlandı.
Bornova Koleji Kampüs Müdürü Hasan Tay yeni tip
koronavirüsten korunmada en çok ihtiyaç duyulan
ürünlerin başında maskelerin geldiğini belirterek
hazırlanan maskelerin sağlık çalışanlarının kullanımına sunduklarını söyledi.

Uzaktan eğitimin başladığı bu günlerde eğitimden
arta kalan zamanlarında maske üreten öğrencilerden Pakistanlı Muhammed Enes, Türkiye’nin ve
Türk halkının kendilerine sunduğu eğitim imkanı
ve misafirperverliğe ürettikleri maskelerle karşılık
vermek istediklerini söyledi.
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Enes, “Türkiye Cumhuriyeti her zaman bize kucak
açtı, bize yardım etti. Biz de bu yardımları karşılıksız
bırakmak istemedik ve imkanlarımız, kabiliyetimiz
ölçüsünde okulumuzun laboratuvarında sağlık çalışanları için maske üreterek vefamızı göstermeye
çalışıyoruz” dedi.
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TDV
gönüllüleri ve
din görevlileri
hayatın her
alanında yaşlı
ve hastaların
yardımına
koşuyor
Koronavirüs tedbirleri
kapsamında evlerinden
çıkmaları kısıtlanan 65
yaş üstü yaşlılar ve kronik
rahatsızlıkları bulunan
vatandaşların market ve pazar
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alışverişinden bağ ve bahçe
işlerine kadar yaşama dair her
alandaki ihtiyaçları Türkiye
Diyanet Vakfı gönüllüleri ve
din görevlileri tarafından
karşılanmaya çalışılıyor.

Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarında yer alan
Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüleri ile din görevlileri,
yaşlı ve hastalardan gelen hiçbir talebi geri çevirmiyor.
Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı
İhsan Açık, koronavirüs salgınının Türkiye’de görüldüğü ilk günden itibaren Diyanet İşleri Başkanlığı ile birlikte gerekli çalışmalara başladıklarını ve
toplumun her kesimine yardım ulaştırmaya gayret
ettiklerini söyledi.
Özellikle evlerinden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü
yaşlılar ve kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasının bu dönemde
daha elzem bir hal aldığına dikkati çeken Açık, şunları kaydetti:
“140 bin din görevlimiz ve gönüllümüzle birlikte 81
il ve tüm ilçelerde kapı kapı dolaşarak nerede bir
ihtiyaç varsa onu gidermenin çabasını gösteriyo-

nüllülerin en büyük mutluluk kaynağı olduğunu
söyledi.
Trabzon’un Çaykara ilçesine bağlı Akdoğan Mahallesi Kovacık Camii İmam Hatibi Ali Tekke’de böyle
bir dönemde başta yaşlılar olmak üzere ihtiyaç sahiplerine hizmet etmekten dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını ifade etti.

ruz. Hiçbir yardım talebini geri çevirmemeye gayret
gösteriyoruz. İyiliğin hizmetkarı, bu sürecin adsız
kahramanları din görevlilerimiz ve gönüllülerimiz,
sadece market ve pazar alışverişi, maaş çekme
veya yardım kolileri ulaştırmakla yetinmiyor, kimi
zaman odun kırarak, kimi zaman yaşlımızın evinin
önüne beton dökerek, kimi zaman bağ ve bahçe
bakımı yaparak, kimi zaman sokakları dezenfekte
ederek, kimi zaman evlere sıcak yemek götürerek,
kimi zaman soba borusu temizleyerek, kimi zaman
da evlerinde televizyonu bulunmadığı için uzaktan
eğitime devam edemeyen yavrularımıza kol kanat
gererek toplumun her kesimine ulaşıp ihtiyaçları
karşılamaya çalışıyor.”

“Kapanmayacak kardeşlik kapıları
aralanıyor”

Tekke, “80 yaşındaki Ayten Aslan’a yardım ulaştırdık. Bu esnada tarlasında çapa ve benzeri yapılması
gereken işler olduğunu söyledi ve bizde bu işleri de
yaparak talebini yerine getirdik” şeklinde konuştu.
Mersin’in Tarsus ilçesi Kırıt Mahallesi Merkez Camii
İmam Hatibi Muhammed Furkan Yıldız’da özellikle
yaşlılardan gelen hiçbir talebi geri çevirmediklerini
belirterek “Evinden çıkamayan 82 yaşındaki Mehmet amca zeytin ağaçlarının ilaçlanmasını istedi.
Bizde gerekli ekipmanları alarak Mehmet amcamızın isteğini yerine getirdik” dedi.
Çorum Merkeze bağlı Üyük Köyü Camii İmam Hatibi Mustafa Yıldırım da, her gün düzenli olarak yaşlı
ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşları evlerinde
ziyaret ettiğini belirterek, “Yakacak odunu kalmadığını belirten bir yaşlımızın odunlarını kırarak hazır
hale getirdim. Bu tür işleri ben de diğer arkadaşlarım da memnuniyetle yapıyoruz” diye konuştu.

İnsanlığın dini ve manevi hayatına hizmet eden,
her daim topluma rehberlik ve önderlik eden din
görevlileri ve aynı zamanda Türkiye Diyanet Vakfı
gönüllülerinin bu zor günlerde de taşın altına elini
koyarak yardımlaşma ve dayanışmanın öncüleri olduğuna dikkati çeken Açık,
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“Uzak yakın, soğuk sıcak, yağmur çamur demeden,
saat mefhumu gözetmeksizin kapı kapı dolaşarak
ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşan din görevlilerimiz ve gönüllülerimiz, kapanmayacak kardeşlik
kapılarını aralıyor” diye konuştu.
Açık, hiçbir karşılık beklemeden yapılan bu özverili ve fedakarane çalışmanın karşılığında yüzlerdeki
tebessüm ve hayır duasının din görevlileri ve gö-
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TDV gönüllüsü ve öğrencilerinden dünya
çocuklarına koronavirüse karşı öneriler

Koronavirüs nedeniyle eğitime verilen aranın ardından okullarından uzakta,
evlerinde eğitim sürecine devam eden Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüsü öğrenciler ile
vakıf bursu ile eğitimlerine Türkiye’de devam eden uluslararası öğrenciler, çektikleri
videolarla dünya çocuklarına hem koronavirüsten korunma hem de evde kalite
zaman geçirilmesine yönelik tavsiyelerde bulundu.
Türkiye’de ve dünyada hızla yayılan koronavirüse
karşı devlet kurumlarının almış olduğu tedbirlere
ek olarak sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere
toplumun farklı kesimlerinden insanlar bilgilendirme ve farkındalık oluşturmak amacıyla hazırladıkları içeriklerle virüsün yayılmasını önlemeye çalışıyor.
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Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüsten korunmaya
yönelik almış olduğu tedbirlere vurgu yapmak, vatandaşların bilinçlenmesine katkı sağlamak, düne
kadar önemsenmeden yapılan küçük ve basit davranışların bugün hayat kurtardığına dikkat çekmek
için “Şimdi İyilik” sloganıyla Türkiye Diyanet Vakfınca hazırlanan çalışmaya vakıf gönüllüsü öğrenciler
ile vakıf bursu ile 111 ülkeden Türkiye’de eğitim gören uluslararası öğrenciler destek verdi.
Yöresel kıyafetlerini giyerek kamera karşısına geçen
uluslararası öğrenciler, çektikleri videolarda küresel

bir sorun haline gelen yeni tip koronavirüs’e karşı
korunma önlemleri hakkında ve evde nasıl kaliteli
vakit geçirilebileceği konularında tavsiyelerde bulunuyor.
Özellikle çocukların evlerinde geçirecekleri zamanı nasıl değerlendirebilecekleri üzerine önerilerin
yer aldığı videoda evde anne ve babanın sözlerinin dinlenmesi, kitap okunması, derslerine kaldığı
yerden uzaktan eğitimle devam etmeleri, bireysel
temizliğe dikkat edilmesi, yaşlıların gözetilmesi,
sosyal mesafe ve ikili teması azaltırken sıla-i rahimin telefonla aranarak yapılması, ibadet ve duaların evlerde yapılmasına özen gösterilmesi, evdeki
zamanın aile bireyleriyle daha kaliteli bir şekilde
geçirilmesi, sağlıklı beslenme, sokak hayvanlarının
da bu süreçte unutulmaması ve sağlık çalışanlarının gereksiz yere meşgul edilmemesi gibi konulara
dikkat çekildi.

TDV öğrenci yurtları ve sosyal
tesisleri sağlık çalışanlarına açıldı
Türkiye Diyanet Vakfı,
koronavirüs tedbirleri
kapsamında eğitime ara
verilmesi nedeniyle öğrencilerin
bulunmadığı yurtları sağlık
çalışanlarının hizmetine sundu.
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye’de de hızlı bir şekilde yayılan koronavirüse karşı kamunun
yanı sıra sivil toplum kuruluşları da tüm imkanlarını
seferber ediyor.
Bir yandan düzenledikleri yardım kampanyaları
ile ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmaya çalışan sivil
toplum kuruluşları bir yandan da salgınla mücadelenin baş mimarları sağlık çalışanlarına yardımcı
oluyor.
Bu kapsamda Türkiye Diyanet Vakfı, 7 ilde bulunan
5 yurt ve 4 sosyal tesisinin kapılarını sağlık çalışanları ile ceza evi çalışanlarının konaklaması için açtı.
Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti II. Başkanı
İhsan Açık, koronavirüs salgını nedeniyle ülke ola-

rak birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyulan zor
günlerden geçildiğini belirtti.
Salgınla mücadele ve tedavinin baş kahramanları
sağlık çalışanlarının zorlu süreçten en çok etkilenen
kişiler olduğunu ifade eden Açık, “Olası enfeksiyon
riskine karşı aile bireylerinin etkilenmemesi için
evlerine gidemeyen ve kendilerini izole etmeleri
gereken sağlık çalışanlarımıza yurtlarımızı açarak
destek olmaya çalışıyoruz. Onların insanlık için yapmış olduğu fedakarlığın bedeli hiçbir şekilde ödenemez bunu biliyoruz anca küçükte olsa moral ve
destek olabilirsek ne mutlu bizlere. İlk etapta. Adana’da 310 yatak kapasitesiyle 1 kız yurdu, Ankara’da
216 yatak kapasitesiyle 1 sosyal tesis, Kırklareli’nde
465 yatak kapasitesiyle 1 kız yurdu ve 138 yatak
kapasitesiyle 1 erkek yurdu, Kütahya’da 197 yatak
kapasitesiyle 1 kız yurdu, Manisa’da 116 yatak kapasitesiyle 1 sosyal tesis, Rize’de 171 yatak kapasitesiyle 1 sosyal tesis, Van’da 216 yatak kapasitesiyle
1 sosyal tesis ve 417 yatak kapasitesiyle 1 kız yurdu
hizmete açılmıştır. Tüm imkanlarımızla sağlık çalışanlarımız, devletimiz ve milletimizin yanındayız.”
şeklinde konuştu.
Açık, talep gelmesi durumunda diğer illerdeki yurtlarında sağlık çalışanlarının hizmetine sunulabileceğini ifade etti.
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TDV öğrencilerinden
“Evde Kal” etkinliği
Türkiye ve dünyanın pek
çok ülkesini etkisi altına alan
Koronavirüs salgınına önlem almak
için eğitime geçici süre verilen
ara nedeniyle evlerinde vakit
geçiren öğrenciler zamanlarını
değerlendirmek için çeşitli
faaliyetlere başladılar.
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Türkiye Diyanet Vakfı Yurtlar ve Sosyal Tesisler İktisadi işletmesince “Evde kal” ana başlığıyla belirlenen 4 farklı tema çerçevesinde etkinlikler
düzenleyen öğrenciler günlük olarak evde gerçekleştirdikleri faaliyetlerle ilgili sosyal medya platformlarında paylaşımlarda bulunuyorlar.

ve okudukları kitaplardan alıntılar yaparak sosyal
medyada paylaşım gerçekleştiriyor. Öğrenciler eğitim gördükleri alan ve farklı kategorilerde tematik
okumalar gerçekleştirerek hem kendi zamanlarını
değerli kılıyor hem de öğrendiklerini başkalarıyla
paylaşıyorlar.

“TDV Evde Okuyor”

“Evden iyilikler”

TDV yurtlarında kalan üniversiteli öğrenciler “TDV
Evde Okuyor” etkinliği kapsamında evde geçirdikleri süre boyunca belli saatlerde kitap okuyor

TDV Yurtlarında kalan öğrencilerin evlerinde gerçekleştirdikleri ikinci tema ise “Evden İyilikler”. Bu
tema kapsamında öğrenciler evde kaldıkları süre
içerisinde ailesine yardım ediyor, apartmanında ve
mahallesinde sokağa çıkması sınırlandırılan yaşlı,
hasta ve komşularının ev ihtiyaçlarını temin etmek
üzere yardımlarına koşuyor. Öğrenciler tüm bunları
gerçekleştirirken aynı zamanda sosyal medya hesaplarından da farkındalık oluşturmak ve iyiliği yaymak adına paylaşımlar gerçekleştiriyorlar.
Öğrenciler “Anlatacak neyin var? “ ve “Evde Kal İrfanlı Kal” gibi farklı temalar vesilesiyle de günlük
olarak hadis öğreniyor, meal takip ediyor, film ve
belgesel izliyor ve bu süreçte yaşadıklarını, hayallerini yazıya döküyorlar.

Kocatepe
Camii’nde hijyen
tedbirleri
Tüm dünyayı etkisi altına alan
koronavirüs tedbirleri kapsamında
toplu ibadete ara verilen camilerde
normalleşme süreciyle birlikte
yeniden ibadet yapılmaya başlandı.
Türkiye Diyanet Vakfı, yaklaşık 6 bin kişi kapasiteli
Kocatepe Cami girişinde cuma namazı öncesinde
camiye gelen vatandaşlara yönelik hijyen tedbirleri
uyguladı.
Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı
İhsan Açık, koronavirüsün salgınının özellikle insanların toplu olarak bir arada bulunduğu hayatın her
alanını etkilediğini ve camilerin de bunların başında geldiğini söyledi.
Salgınla mücadele kapsamında bilim kurulunun
tavsiyesi üzerine 16 Mart’ta ibadete kapatılan camilerin yine bilim kurulu tavsiyesi üzerine 29 Mayıs’ta
Cuma Namazı ile birlikte toplu ibadete açıldığını
ifade eden Açık, “Diyanet İşleri Başkanlığımız vatandaşların huzur içerisinde ve salgına karşı korunaklı bir şekilde ibadetlerini yerine getirebilmesi için

tüm tedbirleri alarak gerekli bilgilendirmeleri yapmıştır. Biz de Türkiye Diyanet Vakfı olarak imkanlarımız ölçüsünde Ankaralıların Cuma günleri buluşma
noktası haline gelen Kocatepe Camimizde gerekli
tedbirlerimizi aldık. Cami girişinde görevlilerimiz
tarafından cuma namazına gelen vatandaşlarımızın tek tek ateşi ölçüldü, dezenfektan kutularından
camiye giren vatandaşlarımız istifade etti. Ayrıca
cami içerisinde ve dışarısında aralıklarla dezenfekte
işlemi gerçekleştirdik. Hamdolsun huzur içerisinde
cuma namazımızı eda ettik.” diye konuştu.
Pandemi sürecinin en hızlı şekilde atlatılabilmesi
için insanların camilere girerken sterilize edilmesinin, riski en aza indireceğini ve böylece daha hijyenik ortamlar sağlanmış olacağını ifade eden Açık,
alınan tedbirlere herkesin azami derecede uyması
gerektiğini belirtti.
Öte yandan camilerin yeniden toplu ibadete açılmasıyla birlikte Türkiye Diyanet Vakfı şubeleri tarafından şükür kurbanları kesilere ihtiyaç sahiplerine
dağıtıldı.
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iyilik yolunda

“Cami Senin”

İstanbul’da Dedeman camii İmam Hatibi ve TDV Gönüllüsü Abdulsamet Çakır vesilesiyle
başlatılan “Cami Senin!” yardım çalışması kapsamında cami içindeki hayır marketinden
aileler ücretsiz faydalanabiliyor. Evlerinden çıkamayanlara da yardım ulaştırılıyor.
Sarıyer’deki Dedeman Camisi İmamı Abdulsamet
Çakır, “İhtiyacı olan alsın, imkanı olan ikram etsin” diyerek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ibadete kapatılan caminin kapılarını ihtiyaç sahiplerine açtı.
Sarıyer Müftülüğüne bağlı din grubu görevlileri, Sarıyer Kaymakamlığı ve Sarıyer Vefa Sosyal Destek
Grubu ile beraber olarak çalışmalara devam ederken,
Dedeman Camisi İmamı Abdulsamet Çakır, caminin
raflarını gıda ve temizlik malzemeleriyle doldurdu.
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Başlattığı iyilik hareketine tüm Türkiye’den destek
gelen Çakır, yüzlerce yıllık sadakataşı geleneğini bu
zor günlerde tekrar canlandırmaya çalıştığını söyledi.
Camide toplanan malzemeler arasında süt, un, pirinç gibi temel gıda maddelerinin yanı sıra temizlik
ve mutfak ürünleri de yer aldığını belirten Çakır, “İhtiyacı olan alsın, imkanı olan ikram etsin” sloganıyla
başlattıkları yardımlaşma örneğinin 5 gündür sürdüğünü anlattı.
Çakır, “Raflarda bir aileye ne lazımsa hepsi mevcut.
Yağdan çaya, şekere, pirince, temizlik malzemelerine

ve çocukların seveceği gıdalara kadar hayırseverlerle ihtiyaç sahiplerini bir araya getirmeye çalışıyoruz.”
dedi.
Sosyal medyada diğer cami görevlilerine örnek olur
amacıyla video paylaştıktan sonra güzel tepkiler aldıklarını dile getiren Çakır, “Gıdalar bizim marifetimizle veya mahalle halkımız sayesinde buraya konuldu. İhtiyaç sahipleri de gelerek ihtiyacı olduğu kadar
alıyorlar.” diye konuştu.
Raflarda yetişkinlerin yanı sıra küçük çocuklar da
unutulmadı. Çocuklar için de mama, bisküvi, şekerleme gibi ürünler yer alıyor.

Din görevlisi
mahalle halkının
veresiye
borcunu ödedi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs tedbirleri kapsamında işyerlerinin
kapanması nedeniyle insanlar ekonomik anlamda zor günler geçirirken kamu
kurumları, sivil toplum kuruluşları ve hayırseverler bu sürecin daha hafif
atlatılabilmesi için çalışma yürütüyor.
Milli Dayanışma Seferberliği kapsamında toplumun
her kesiminden insanlar gerek bireysel olarak gerek
sivil toplum kuruluşları aracılığıyla yaşlı, hasta, işten çıkartılan, iş yerlerini kapatmak zorunda kalan,
günlük gelirinden olan kardeşinin yardımına koşarken Sinop’ta bir din görevlisi ve aynı zamanda Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüsü, mahalle bakkalının
veresiye defterindeki borçları ödeyerek dayanışma
örneği gösterdi.
Sinop İl Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Şube
Başkanı Ali Hayri Çelik, Merkez Korucuk Cami
İmam-Hatibinin Korucuk Mahallesinde ihtiyaç sahiplerinin mahalle bakkalına biriken borcunu ödeyerek zor günler geçirdiğimiz bu günlerde örnek
bir davranış sergilediğini söyledi.
Cami imamının bakkaldaki veresiye defterini satın
alarak mahalle sakinlerini maddi anlamda rahatlattığını ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

“İmam arkadaşımızın yapmış olduğu bu davranış
aslında bir Osmanlı geleneğidir. Bizim köklerimizde
olan bu güzel davranışı arkadaşımız yaşatmış oldu.
Osmanlı’da veresiye defterine zimem deniliyordu.
Bu defter varlıklı insanlar tarafından satın alınarak
ihtiyaç sahiplerinin borçlarının silinmesini sağlıyor.
Yıllar geçse de dayanışma ruhunu kaybetmeyen
bu millet, sıkıntılı dönemlerinde özüne dönmesini
bilmiş, toplumdaki fakirleri ve ihtiyaç sahiplerini
incitmeden onların bakkala ve markete olan borçlarını ödemeyi kendisine vazife bilmişlerdir. İsminin
verilmesini istemeyen bu görevlimiz arkadaşlarıyla
aralarında topladıkları para ile 20 hanenin bakkala
olan 4 bin 500’lik borcunu ödemiştir. Din görevlilerimiz bir yandan sahada yaşlı, hasta ve ihtiyaç sahibi ailelerin yardımına koşarken bir yandan da böyle
güzel çalışmalara imza atıyor. Onlar bu sürecin adsız kahramanları. İnşallah bu zorlu günleri dayanışma, birlik ve beraberlik içerisinde aşacağız.”
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“Yurt dışında 149 ülkeye sizlerin
emanetini ulaştırmaya çalışıyoruz”

Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı
Prof. Dr. Ali Erbaş, Kahramanmaraş’ta sivil toplum kuruluşları temsilcileri
ve kanaat önderleriyle bir araya geldi.
‘İl Buluşmaları’ kapsamında gerçekleştirilen programda konuşan Başkan Erbaş, bu toplantının bir
tecrübe paylaşımı olduğunu ifade ederek, “Sivil
toplum kuruluşlarımızın yaptığı çok güzel işler var.
Bizim yaptığımız çalışmalar var. Siz bizim yaptıklarımızı dinleyerek onlardan istifade edersiniz. Sizin
yaptıklarınızı da biz de dinleyelim ki yaptığınız güzel işlerden istifade edelim” dedi.
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Başkan Erbaş, vakıf anlayışının Hazreti Peygamber’den günümüze kadar devam ettiğini hatırlatarak, İslam medeniyetinde vakıf anlayışının önemini
anlattı.
Türkiye Diyanet Vakfı’nın yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterdiğini belirten Başkan Erbaş, “Yurt
dışında 149 ülkeye sizlerin emanetini ulaştırmaya
çalışıyoruz. Şu anda 72 öğrenci yurdumuz var. Bu
öğrenci yurtlarımızda çocuklarımızı, gençlerimizi iyi
bir insan olarak yetiştirmeye çalışıyoruz. Her biri bir
eğitim yuvasıdır. Yurt dışından gelen 111 ülkeden
11 bini aşkın genci yetiştiriyoruz, ülkelerine gönderiyoruz” diye konuştu.

Başkan Erbaş, din istismarıyla mücadele ettiklerini
dile getirerek, DEAŞ, FETÖ, eş Şebab gibi terör örgütlerinin din istismarının bir sonucu olduğunu
kaydetti.
Hem yurt içinde hem yurt dışında bu kötülüklere engel olabilmenin gayreti içerisinde olduklarını
vurgulayan Başkan Erbaş, “Din istismarı ile mücadele kampanyası başlattık. 81 ilimizin tamamında
konferanslar verdik. 1 milyon adet FETÖ ve DEAŞ
kitapçıkları bastırdık. Bütün milletimize dağıttık,
dağıtmaya da devam ediyoruz. Bu kitapçıklarda
dini nasıl istismar ediyorlar, hangi yollarla istismar
ediyorlar buna nasıl engel oluruz, bunları anlatıyoruz. Bu kitapçıkları yabancı dillere çeviriyoruz, yurt
dışına da gönderiyoruz mücadelemiz devam ediyor” şeklinde konuştu.
Programda, Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti
II. Başkanı İhsan Açık, Türkiye Diyanet Vakfının çalışmalarıyla ilgili bir sunum yaptı. Açık, TDV’nin yurt
içi ve yurt dışında yürütmüş olduğu hayri ve eğitim
hizmetleri ile devam etmekte olan projeleri hakkında bilgi verdi.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi
86 yıl sonra ibadete açıldı

İstanbul’un fethine kadar 916 yıl kilise, 1453’ten 1934’e kadar cami olarak
kullanılan 86 yıl müze olarak kalan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı
Fuat Oktay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yanı sıra çok sayıda kişinin
katılımıyla kılınan Cuma namazı ile birlikte ibadete açıldı.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen dua
programıyla başlayan açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan, cami içinde Kur'an-ı Kerim okudu. Erdoğan,
Fatiha suresini ve Bakara suresinin ilk 5 ayetini okurken, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş program sonunda dua etti.
Duaların ardından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin
4 minaresinden 4 müezzinle ezan okundu, 86 yıl
sonra kılınan ilk namazda, Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop,
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve MHP Genel Başkanı Devlet
Bahçeli'nin yanı sıra çok sayıda Müslüman saf tuttu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da
kadınlar için ayrılan bölümde namazını eda etti.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Ayasofya:
Fethin nişanesi, Fatih'in emaneti" başlıklı hutbe verdi. Erbaş, hutbesini okumak için minbere kılıçla çıktı.
Hutbe sonrası cuma namazının farzını kıldıran Erbaş, Fetih suresini okudu.
Cuma namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde
kılmak isteyen, İstanbul'un yanı sıra başka kentlerden ve yurt dışından binlerce vatandaş katıldı.
Türkiye Diyanet Vakfı da açılışa katılan vatandaşlara
su ikramında bulunarak Ayasofya Vakfiyesi ve Özel
Gün Zarfı bastırdı.
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“İyiliğe Vakfedilmiş Hayatlar”

AKFEDİLMİŞ
HAYATLAR
Türkiye Diyanet Vakfı tarafından başlatılan “İyiliğe Vakfedilmiş Hayatlar”
Programına Vakfımızın kurucularından ve Diyanet İşleri Eski Başkanı Dr.
Tayyar Altıkulaç ile İlahiyatçı Yazar Prof. Dr. Hayrettin Karaman konuk oldu.
Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ında katıldığı programda konuşan Altıkulaç, Vakfın 1975 yılında maddi imkansızlıklar altında çok zor şartlarda
kurulduğunu söyledi.
Vakfın kurulabilmesi için gerekli olan kuruluş akçesini toparlayabilme adına büyük uğraşlar verdiklerini anlatan Altıkulaç, “O gün ki tarih itibariyle kuruluş
akçesinin 150 bin lira olması gerekiyordu. Kurucular
olarak 150 bin lira koyabilirsek vakfı kurabilecektik.
Bu parayı bulabilmek için çok uğraştık. Görev yaptığımız dönemlerde bizleri taktir eden, bizlere ‘aferim’
diyen dostlarımızla, büyüklerimizle görüşmek için
birkaç arkadaşla birlikte şahsi araçlarımızla Bursa’ya
gittik. Derdimizi anlattık. Bize zamanında aferim diyen insanlar birer ikişer etrafımızdan kayboldular.
Bizim hesap edemediğimiz bir konu vardı, biz
bir tarikatın şeyhi değildik onlarda bizim müritlerimiz değildi. Böylece eli
boş döndük” diye konuştu. Ankara’ya döndüklerinde camilerde
cemaatin zaman zaman
içerisine para attığı

kasaları düşündüklerini ve bu kasalarda biriken paraları alma girişiminde bulunduklarını dile getiren
Altıkulaç,

“Bu vakfı nasıl büyütürüz, nasıl tüm insanlığa faydalı
hale getirebiliriz bunun mücadelesini verdik” diyen
Altıkulaç, şöyle devam etti:

“Camilerde yeşil kasalar vardı. O kasalar zaman zaman görevliler tarafından açılır biriken paralar sayılır zarfla bankaya yatırılırdı. Usulen yanlış olduğunu
bilmemize rağmen başka bir çaremiz kalmadığı için
kuruluş akçesi olarak bu parayı kullanmak istedik.
Bankadan parayı sorguladık ve ihtiyacımızdan fazlaca para olduğunu öğrendik. Ancak parayı kullanabilmemiz için tüzük çıkarılması ve bunu da Diyanet
İşleri Başkanının imzalaması gerekiyordu, çünkü parayı harcama yetkisi Başkanlıktaydı. Başkan talimat
yazarsa bu para harcanabilirdi” ifadelerine yer verdi.

“1984 yılında Köln’de Türkiye ve Almanya’dan çeşitli
derneklerin temsilcilerinin de yer aldığı yaklaşık 35
bin kişi katılımlı Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’nin
açılışında vakfı anlatırken ‘Biz vakıf parasıyla bir
bardak çay bile içmeyen bir anlayışın insanlarıyız
diyebilmiştim’. Elhamdülillah bu anlayışımız görev
süremiz boyunca ve emekli olduktan sonrada devam etti. Bu vakfı büyütebilmek, geliştirebilmek
için biraz nefislerimizden, biraz menfaatlerimizden,
maddi ve manevi fedakarlıklara ihtiyacımız var. Biz
elimizden geldiğince bu hassasiyette olmaya gayret
ettik. Rabbim kabul buyursun. Tek hedefimiz bu kurumu büyütmek, geliştirmek, elde ettiği imkanları
hizmete dönüştürerek memlekete, gençliğe, insanlığa, dine faydalı olabilmekti.”

Türkiye Diyanet Vakfını kurabilmek için bu paraları
kullanmaktan başka çarelerinin olmadığını o dönemki Diyanet İşleri Başkanı Lüfti Doğan’a anlattıklarını belirten Altıkulaç,
“Tüzüğü imzalarsanız sizi ipe götürmezler. Nihayetinde hayır kuruluşu Türkiye Diyanet Vakfının kuruluş akçesi olacak. Diyanet Vakfı da Diyanet İşleri
Başkanlığının hizmetlerini desteklemek için kurulmuş bir vakıf olacak. Netice itibariyle dönüp dolaşıp
diyanet teşkilatına dönecek bir meblağdır. Belki bir
usul hatasından söz edilebilir buradan bir sorumluluk gelmez diyerek Lütfi Doğan hocayı ikna ettik ve
yazıyı imzaladı. Bu talimatla 150 bin lira bankadan
çekildi Türkiye Diyanet Vakfı adına açılan hesaba yatırıldı. Vakfın kuruluşu da bu şekilde gerçekleştirildi.”
şeklinde konuştu.

“Vakfı büyütebilmemiz için maddi ve manevi
fedakarlığa ihtiyacımız var”
Gerek vakıftaki görevi gerekse diyanet işleri başkanlığı döneminde her daim vakfı daha ileriye taşıyabilmek için mesai harcadıklarını ve bu çalışmaları yaparken de vakıf kaynaklarını kullanmamaya
gayret ettiklerini dile getiren Altıkulaç, mütevelli
toplantılarını vakıfla ilgili konulara daha fazla vakit
ayırabilmek için her hafta cumartesi günü yaptıklarını ve akşama kadar süren toplantılarda günlük
öğünü üyelerin sırayla kendi cebinden karşıladığını
vurguladı.

Hiçbir zaman şahsi menfaat ve nefsani davranmadıklarını ve vakfın kaynaklarını koruma konusunda
çok titiz davrandıklarını ifade eden Altıkulaç, yıllık
izinlerinin büyük bir kısmını da vakfın yurt dışındaki
temsilciliklerinin kurulması konusunda yaptığı çalışmalarda kullandığını vurguladı.
Altıkulaç, doğru bulmadığı hiçbir davranış ve söylem içerisinde olmadığını, devletin ve milletin imkanlarını şahsi menfaatleri uğruna hiçbir zaman kullanmadığını dile getirdi.
Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da, Altıkulaç’a konuşmasından ve yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederek “Kıymetli hocam, Allah
sizlerden razı olsun. Hayatımızın içinde olmazsa
olmaz dört kavrama dikkat çekiyorum; ihlas, samimiyet, aşk ve heyecan… Bu dört kavram kimde
olmazsa o ne yaparsa yapsın yaptığının herhangi
bir karşılığı olmuyor, dolayısıyla yaptığımız şeylerle
söylediğimiz şeylerin mutlaka birbirine uyması gerekiyor. Cenab-ı Hak ayağımızı kaydırmasın, bizleri
salihlerden eylesin. Hem bu dünyada hem de öbür
dünyada istikamet üzere görevimizi tamamlamayı
nasip eylesin” dedi.
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Prof. Dr. Hayrettin Karaman
Prof. Dr. Karaman da katıldığı programda, 1954’te
vekil imam olarak göreve başladığını ve 2001’de
ilahiyat fakültesi profesörlüğünden ayrılana kadar
dava şuuruyla parasız ve menfaatsiz yaptığı hizmetleri iyilik olarak kabul ettiğini söyledi.
İslam toplumlarına hizmet eden önemli 100 kişinin
hayatı, düşünceleri ve tecrübelerini anlattığı “İslami
Hareket Öncüleri” eserini yazdığını anlatan Karaman, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Biz, insanlığın kurtuluşunun bu dini mübinin dünyada medeniyet ve siyasi organizasyon olarak mensuplarının hakim olması olduğuna inanıyoruz. Eğer
bu dinin mensupları hakim olurlarsa herkes rahat
eder, hakkını, hukukunu alır. Dünyada olabilecek
huzur ve mutluluk herkes için mümkün olur. Buna
inanıyoruz. Öyleyse bunun peşine düşelim diyoruz.
Kafa yormak değil, adım atmak gerekiyor. İkisini
birden yapmak gerekiyor. Dava dediğimiz bu. Tabii

bunun başında bir kere bu dini doğru öğrenmek
var. Sonra da bu dini her birimizin kendi, aile ve
cemiyet hayatına hakim, şamil ve hayatımız kılması var. Bu din bizim hayatımız, hayatımızın rehberi,
önceliğimiz, kendisi için varolduğumuz.”
Konferansın ardından Karaman’a teşekkür eden Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, şunları söyledi:
“Hem kendisinden talebe olarak istifade ettiğim
için hem de milletimize kazandırdığı eserlerini okuyarak yetişmemize vesile olduğu için çok bahtiyar
sayıyorum kendimi ve tüm talebelerini. Hocama
uzun ömürler diliyorum. Konferansta anlattıkları
yaptıklarının binde biri etmez. Biz biliyoruz ki bu
neslin öncülerinden. Dolayısıyla iyiliğe vakfedilmiş
en önemli ömürlerden birisi bizim için. Her zaman
örnek aldığımız, rol model olarak gördüğümüz ve
bizden sonraki nesillere hep örnek gösterdiğimiz
bir hocamız. Cenab-ı Hak sağlık afiyet içerisinde
uzun ömürler nasip eylesin ve daha nice eserler
verme noktasında kendisini muvaffak eylesin.”
Programa Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti II.
Başkanı İhsan Açık ve Vakfımız personeli katıldı.

Türkiye İyilikle Yeşerecek!
Bütün canlıların nefes kaynağı,
ülkemizin ciğerleri ormanlarımızın
yeniden hayat bulması, geleceğe daha
yeşil bir Türkiye bırakmak için...

REKLAM
REKLAM
bir
TDV
iyilik
GENEL
bir fidan

FiDAN yaz
5601’e gönder

(1 SMS bedeli 10 TL)

MOBİL

TDV BAĞIŞ

UYGULAMASI

ONLiNE

bagis.tdv.org
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“Yeryüzünde iyilik egemen oluncaya
kadar çalışacağız”
Diyanet İşleri Başkanı ve TDV Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş,
“Sabah Namazı Buluşması” kapsamında Ankara Hacıbayram Camisi’nde
vatandaşlarla bir araya geldi.
Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfının yurt içi ve yurt dışında yaptığı çalışmalara da değinerek, şu bilgileri
verdi:

Erbaş, sabah namazını kıldırdıktan sonra yaptığı
konuşmada, vatandaşlara Türkiye Diyanet Vakfının
yurtiçi ve yurt dışı faaliyetlerinden de bahsetti.

130

Kalplerin cilasının Allah’ı zikretmek olduğunu belirten başkan Erbaş, Kur’an-ı Kerim’de, Allah’ın “Beni
zikredin ben de sizi zikredeyim.” buyurduğunu hatırlatarak “Demek ki Rabb’imizin bizi hatırlaması,
bize bağlı. Biz onu zikredeceğiz, onu hatırlayacağız
ki Rabb’imiz de bizden razı olsun.” değerlendirmesinde bulundu.
Zikir yapmanın hem dille Allah’ın isimlerini anmak
hem de kulluğun göstergesi olduğuna değinen Erbaş, şunları kaydetti:
“Allah’ı zikretmek, dilimizle kalplerin cilası olan kelime-i tevhid, kelime-i şehadet, subhanallah gibi
ifadeleri ve onun esmasını zikrederek kulluğumuzu
yerine getirmek, kul olduğumuzu belirtmek, onun
bütün emirlerini her an zihnimizde canlı tutmak ve
hayatımızın bir parçası haline getirmektir.”

“Türkiye Diyanet Vakfı olarak yeryüzünde iyilik egemen oluncaya kadar çalışacağız. Yeryüzünde iyiliğin ulaşmadığı yer kalmasın diye 2018’de Türkiye
Diyanet Vakfına emanet edilen kurbanlarınızı 143
ülkeye ulaştırdık. Bu yıl da 454 bin kurban hissesini 149 ülkeye ulaştırdık. Sadece bir kurban ulaştırmıyoruz. Bu kadar ülkeye, ülkemizin bayrağını,
sevgisini, gücünü ve büyüklüğünü de ulaştırıyoruz.
Emperyalistler, sömürgeciler gibi kervanlarımızı
boş götürüp dolu getirmiyoruz. Dolu götürüp boş
getiriyoruz.”
Erbaş, konuşmasının ardından Sakarya’dan gelen
bir grup vatandaşla görüştü.
Programa Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti II.
Başkanı İhsan Açık, Ankara İl Müftüsü Yusuf Doğan
ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Zirveye ulaşmak için gençlere
ihtiyacımız var”

Türkiye Gençlik STK’ları Platformu (TGSP) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk
Terzi, yeni yönetim kurulu üyeleri ile birlikte ortak çalışma alanlarına ilişkin
değerlendirmelerde bulunmak üzere Türkiye Diyanet Vakfını ziyaret etti.

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti II. Başkanı İhsan Açık da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile
getirdi.

Toplumlar her zaman düşüşe geçtikleri anda gençlere ihtiyaçları olduğunu fark etmiş ve bu dönemlerde
gençlere daha çok önem vermiştir. Ancak gençlere
her dönem ihtiyacımız var. Mesela zirveye ulaşmak
için gençlere ihtiyacımız var. 15 Temmuz bu ülkenin neden gençlere ihtiyacı olduğunu gösterdi. 15
Temmuz’da şehitlerin büyük çoğunluğu gençlerdi.
Kimi zamanlar önemsenmeyen gençler, ülke için, vatan için canını vermeye hazırdı ve bunu 15 Temmuz
günü net bir şekilde gösterdi. Bir ülkeye, topluma
zarar vermek isteyenlerin hedefi her zaman gençler
olmuştur. Çünkü gençler o ülkenin, o toplumun dinamizmi, enerji kaynağı, geleceğidir.”

Tüm toplumlarda en samimi bireylerin gençler olduğunu ve mutlaka ellerinden tutulması gerektiğine
dikkati çeken Açık, şunları kaydetti:

Açık, Türkiye Diyanet Vakfı olarak gençlerin gelişimlerine yönelik yapılacak her türlü çalışma ve projeye
destek vereceklerini söyledi.

“Türkiye Diyanet Vakfı olarak gençlere yönelik yapılan her türlü çalışmayı önemsiyor ve destekliyoruz.

Konuşmaların ardından karşılıklı hediye takdiminde
bulunuldu.

Terzi, ziyarette yaptığı konuşmada, Türkiye Diyanet
Vakfının da TGSP’nin de ümmetin ortak değerleri
olduğunu belirterek, “Bugün Ankara’da birçok kurum ve kuruluşa ziyaretlerde bulunduk. Bu ziyaretler
hem ortak çalışma alanlarımızı belirleme, hem de
kardeşliğimizi, birlik-beraberliğimizi pekiştirme anlamında çok faydalı oluyor. Ülkemizde gençlere yönelik yapılması gereken çok önemli çalışmalar var. Bu
çalışmaları paydaş kuruluşlarımızla birlikte yapma
imkan ve fırsatını yakalamış oluyoruz” diye konuştu.
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İhtiyaç sahiplerinin yüzü hayır
marketlerle gülüyor
Yurt içinde 1003 şubesi ve dünyanın
149 ülkesinde eğitimden kültüre,
hayri ve sosyal hizmetlerden acil
insani yardım çalışmalarına kadar
insana dokunan her alanda faaliyet
gösteren Türkiye Diyanet Vakfı,
kurduğu hayır marketlerle de ihtiyaç
sahiplerinin gülen yüzü oluyor.

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti II. Başkanı İhsan Açık, Ankara Sincan’da, İstanbul Eyüpsultan’da,
Diyarbakır Yenişehir ve Suriye İdlib, El Bab, Azez’de
giyim mağazaları ve hayır marketi kurarak ihtiyaç
sahiplerine hayırseverlerin yardım elini ulaştırdıklarını söyledi.
Zaman zaman kolilerle de yardım yapıldığını ancak
kolilerin içerisine konulan yardım malzemelerinin
sınırlı olabildiğini ifade eden Açık, “Hayır marketleri
aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelerin her türlü ihtiyacına yönelik alışveriş yapmalarına imkan tanıyoruz”
dedi.
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Sincan’da 2017 yılında hayata geçirilen hayır market aracılığıyla binlerce aileye ulaşıldığına dikkat
çeken Açık, şunları kaydetti:
“Şube temsilcisi arkadaşlarımızın gayreti ve gönüllülerimizin desteğiyle yaklaşık 2 yıldır faaliyet gösteren Sincan Hayır Marketinde ihtiyaç sahibi ailelere gıdadan erkek, kadın, çocuk, bebek giyimine,
ayakkabıdan temizlik ürünlerine, mutfak eşyasından ev tekstiline, beyaz eşyadan kırtasiyeye, oyuncağından, halısına, perdesine kadar birçok alanda
yardımlar yapılıyor. İhtiyaç sahibi olduğunu belir-

terek yardım talebinde bulunan ailelerden gerekli
evraklar alınıp, sosyal inceleme formları doldurulduktan sonra gönüllülerimiz tarafından belirtilen
adreste inceleme yapılıyor. Nelere ihtiyacı olduğu
tespit edilen ailelere şubemiz tarafından haftanın
belirli günleri, belirli saatler aralığında randevular
verilerek hayır marketimize yönlendirmeleri yapılıyor. Aileler burada her ne ihtiyacı varsa sorgulanmaksızın gönüllülerimizin refakatinde ihtiyaçlarını
ücretsiz bir şekilde temin edebiliyor. Kişi başına
yapılan ayni yardımların nakdi değeri toplamda
yaklaşık 500 TL gibi bir rakama tekabül ediyor. Her
aileye ortalama 2 ayda bir sıra geliyor.”
Diyarbakır Yenişehir Şubesi tarafından da yakın zamanda ihtiyaç sahiplerinin gönüllerince alışveriş
yapabilmelerine imkân sağlayan hayır marketi kurulduğunu anlatan Açık, şube temsilcileri tarafından belirlenen ailelerin her türlü ihtiyacını marketten karşılayabildiğini söyledi.
Açık, Diyarbakır’daki hayır markette gıda, kırtasiye,
oyuncak, temizlik ürünleri, mutfak eşyası, erkek, bayan, çocuk ve bebek giyim, halı, beyaz eşya, ayakkabı gibi bir ailenin ihtiyaç duyabileceği her türlü
ürünün yer aldığını vurguladı.

İstanbul Eyüpsultan Şubesi tarafından oluşturulan
hayır markette de hayırseverlerin yaptığı ayni yardımlarının ihtiyaç sahiplerine ücretsiz bir şekilde
ulaştırıldığını ifade eden Açık, “Amacımız ihtiyaç sahiplerine en doğru hizmeti verebilmek” dedi.

Sınır ötesinde yardım marketi
Suriye’de yaşanan insanlık dramının yaralarının sarılması adına bir çok projeyi hayata geçiren Türkiye
Diyanet Vakfının 2016 yılında Suriye içerisinde oluşturduğu giyim mağazaları ve sosyal marketler vasıtasıyla binlerce ailenin ihtiyacını karşılamaya devam ettiğini ifade eden Açık, “Kamplarda yaşayan
yetim aileler öncelikli olmak üzere ihtiyaç sahipleri
verilen kuponlarla mağazalara davet edilerek ihtiyaçları doğrultusunda alışveriş yapmalarına imkan
tanınıyor. Giyim mağazalarımızda mevsimine göre
kıyafetler yer alıyor. Sosyal markette ise gıda ürünleri ağırlıklı olmak üzere bir ailenin ihtiyaç duyabileceği her türlü ürün yer almakta. İhtiyaç sahibi ailelerimiz buralara gelerek görevlilerimiz nezaretinde
marketteki ürünlerden ihtiyaçları doğrultusunda
hiçbir ücret ödemeden alışveriş yapabiliyorlar. Projenin hayata geçirildiği 2016 yılından bu zamana
kadar yaklaşık 1,5 milyon kişiye destek verildi” diye
konuştu.

“Zenginden alıp fakire veriyoruz”
Hayır marketlerindeki ürünlerin hayırseverlerin
destekleriyle karşılandığını ifade eden Açık, “Gö-

nüllülerimiz ve şube temsilcisi arkadaşlarımız hayırsever vatandaşlarımızı tek tek dolaşarak yaptığımız çalışmaları, ihtiyaç sahibi insanların durumunu
anlatıyor, zaman zaman da ailelerin bizzat evlerini
ziyaret etmeleri için davet ediyor. Vakti zamanı müsait olan hayırseverimiz aileleri ziyaret edip durumlarını bizzat gözlemleyebiliyor. Kapısına gittiğimiz
hiçbir hayırseverimiz çok şükür bizleri geri çevirmiyor. Zenginden alıp fakire veriyoruz. Hayırseverlerimizin yardım elini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmış
oluyoruz.”

“Çalışmalarımızı gönüllerimizin desteğiyle
yürütüyoruz”
Yurt içi ve yurt dışında yapılan her türlü çalışmada
Türkiye Diyanet Vakfı gönüllülerinin çok büyük desteğini gördüklerini anlatan Açık, “Gönüllülerimizin
içinde doktor, avukat, Kuran Kursu hocası, imam,
marangoz, elektrikçi ve tesisatçı gibi halkın her
kesiminden insan var. Özellikle yurt içindeki hayır
marketlerimizde gönüllülerimiz görev alıyor. Nöbetleşe markette bulunarak ihtiyaç sahibi aileleri
karşılıyor ve onların gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilmelerine yardımcı oluyorlar. Bu gerçekten büyük fedakârlık isteyen bir çalışma. Gönüllülerimiz,
hafta sonları eşleri ve çocuklarıyla vakit geçirmek
yerine markette görevli olmayı tercih ediyor. Allah
onlardan razı olsun” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE DİYANET VAKFI İYİLİK BÜLTENİ KASIM 2019 - EKİM 2020

133

KURUMSAL

Diyanet TV’nin hazırladığı
‘Prof. Dr. Fuat Sezgin Belgeseli’nin
galası yapıldı
Ömrünü İslam bilim tarihine
adayan, yaptığı çalışmalarla
uluslararası kamuoyunda adından
sıkça söz ettiren bilim tarihçisi
Prof. Dr. Fuat Sezgin Belgeseli’nin
galası, Diyanet İşleri Başkanı ve
Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli
Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali
Erbaş’ın katılımıyla Türkiye Diyanet
Vakfı Konferans Salonu’nda
gerçekleştirildi.
Diyanet TV tarafından 2019 Fuat Sezgin Yılı kapsamında hazırlanan belgeselin galasında konuşan Başkan Erbaş, yaşamı, yaptığı tüm çalışmalar,
eserler, kurduğu enstitü ve müzeler hakkında hazırlanan belgeselle, Sezgin’i özellikle yeni neslin
yakından tanımasına katkı sunmayı amaçladıklarını
söyledi.
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Müslümanların, İslam’ın doğuşundan itibaren bir
asırlık süre zarfında Afrika’dan Balkanlara, İspanya’dan Orta Asya’ya, üç kıtaya ulaşan büyük bir
medeniyet meydana getirdiklerini ifade eden Başkan Erbaş, “Müslümanlar, ulaştıkları toprakları akıl,
hikmet, fıkıh, felsefe ve tasavvuf ile yoğurmuştur.
Dünyanın dört bir köşesine adalet, merhamet, barış, güven gibi ilke ve değerleri taşıyarak bütün insanların huzur ve refahını temin etmiştir” dedi.
Başkan Erbaş, İslam’ın son Peygamberi Hazreti Muhammed’in vahyin aydınlığında başta tevhit olmak
üzere varlık, gaye, insan ve değer ekseninde İslam
epistemolojisini şekillendirdiğini; bilgiyi, güzel ah-

lakla mezcederek eğitim, hukuk, siyaset ve iktisat
gibi hayatın bütün alanlarına rehber kıldığını kaydetti.

“Fuat Sezgin, Müslümanların bilim
tarihindeki muhteşem konumunu tüm
dünyaya gösteren büyük bir ilim adamıdır”
Müslüman toplulukların daha adil ve yaşanabilir bir
dünya inşa etmesinin önemli şartlarından birisinin
de İslam medeniyetinin içindeki, bugün yaşanan
krizlerin çözümü ve daha iyi bir geleceğin inşası
için gerekli olan azim, özgüven, metot ve ilkelere
dair ilmi müktesebatı hakkıyla tanımak olduğunu
belirten Başkan Erbaş, “İşte bu süreci doğru anlama
ve Müslümanların, kendi ilmi birikimlerini ve medeniyetlerini tanıma noktasında Fuat Sezgin Hocamızın çalışmaları hayati öneme sahiptir. Zira o, İslam
medeniyetinin ilmi mirasını ve Müslümanların bilim tarihindeki muhteşem konumunu kendilerine
ve tüm dünyaya gösteren büyük bir ilim adamıdır”
şeklinde konuştu.

Lübnan heyeti ve Kırgız
öğrencilerden TDV’ye ziyaret
Lübnan Alkhaır Fund Heyeti ve Kırgız öğrenciler
Türkiye Diyanet Vakfını ziyaret ederek Mütevelli
Heyeti II. Başkanı İhsan Açık ile görüştü.
Lübnan Alkhaır
Fund Mütevelli
Heyeti Başkanı
ve Dar’ül Fetva
Kurumu yetkilisi
Dr. Zühehir Şafik El-Kebbi ve beraberindeki heyet Türkiye Diyanet
Vakfı Genel Merkezini ziyaret etti.
TDV Mütevelli Heyeti II. Başkanı İhsan Açık heyeti kabulünde Türkiye Diyanet Vakfının ülkemizde
ve dünyanın farklı coğrafyalarında hayri ve sosyal
alanda faaliyetler gerçekleştirdiğini ifade ederek,
“nerede mazlum varsa elimizden geldiğince orada
olmaya gayret ediyor, kardeşlerimize milletimizin
yardım elini ulaştırmayı sürdürüyoruz” dedi.
Lübnan’da Türkiye Diyanet Vakfı tarafından her yıl
başta Ramazan ayı ve Kurban Bayramı olmak üzere
farklı dönemlerde çok sayıda ihtiyaç sahibine ulaşıldığını kaydeden Açık, “Gönül coğrafyamız olarak
bildiğimiz Lübnan’da Filistinli ve Suriyeli mülteciler
ile bölgedeki diğer ihtiyaç sahibi ailelerin yanlarında olmayı sürdürüyoruz. İleriki süreçte de inşallah
kardeşlerimize yardım elimizi uzatmaya devam
edeceğiz” dedi.

"Buranın ev sahibisiniz"
Kırgızistan Oş Devlet Üniversitesi Rektörlüğü ile
Türkiye Diyanet Vakfı arasında imzalanan "Eğitimde
İşbirliği Protokolü" çerçevesinde Ankara İlahiyat Fakültesi’nde eğitim gören Kırgız öğrenciler Vakfımızı
ziyaret etti.

Öğrencilerle bir araya gelen Açık, Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde öğrenim görmeye hak
kazanan öğrencilerin imzalanan protokol kapsamında hazırlık eğitimlerini Türkiye’de tamamladıklarını söyledi.
2019-2020 Eğitim-öğretim döneminde 28’i kız
17’si erkek olmak üzere toplam 45 öğrencinin Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde eğitimlerine
devam ettiğini belirten Açık, ziyaretten duyduğu
memnuniyeti dile getirdi.
Bu tür ziyaretlerin kendilerini çok sevindirdiğini dile
getiren Açık, şunları kaydetti:
“Gönül coğrafyalarımızdan kardeşlerimiz geldiği
zaman çok mutlu oluyoruz. Sizler şuan kendinizi misafir gibi düşünüyorsunuz ama öyle düşünmeyin. Buranın ev sahibisiniz. İnsanlar birbirlerini
uzaktan tanıdıklarında sevebilir, sayabilir, ilgi duyabilir ama yüz yüze
geldiklerinde, aynı
masa
etrafında
toplandıklarında
birbirlerine
karşı
muhabbetleri
daha da artar. İnşallah bu ziyarette
buna vesile olur.”
Ziyaretin ardından
Açık öğrencilere
çeşitli
hediyeler
verdi.
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Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmasında
dereceye girenler ödüllerini aldı
Diyanet İşleri Başkanlığı ve
Türkiye Diyanet Vakfının
(TDV) “Evimizin Neşesi
Kur’an Sesi” başlığıyla
online olarak düzenlediği
“Kur’an-ı Kerimi Güzel
Okuma Yarışması” ödül
töreni Diyanet İşleri Başkanı
ve Türkiye Diyanet Vakfı
Mütevelli Heyeti Başkanı
Prof. Dr. Ali Erbaş’ın
katılımıyla gerçekleştirildi.
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Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu’nda düzenlenen programda konuşan Başkan Erbaş, Kur’an-ı
Kerim’i güzel okuma yarışmasının önemine değinerek, Diyanet İşleri Başkalığının ve Türkiye Diyanet
Vakfının bu yarışmayla gençlerin, çocukların seslerini
Kur'an'la güzelleştirmesine katkı sağladığını söyledi.

uygun okunması noktasında çok güzel dersler verdiler. Hepsinden Allah razı olsun” diye konuştu.

Başkan Erbaş, Kur'an’ı Kerim’i okumanın ve dinlemenin bir ibadet olduğunu ifade ederek, “Kur'an-ı Kerim'i okumak, onu anlamaya, onu yaşamaya açılan
bir kapıdır. Esas hedef nedir, anlamak ve yaşamak.
Bunun gayreti içerisindeyiz. Kur'an kurslarımızda
Kur'an’ı anlama programlarını başlattık, nihai hedef, yaşamak. Kur'an'da Cenab-ı Hak bütün insanlığa neyi emrediyorsa onu yapmak, hangi şeylerden
uzak durmamızı istiyorsa onlardan uzak durmak
ama okumadan olmuyor, önce okuyacağız ki anlayacağız, anlayacağız ki yaşayacağız” dedi.

Başkan Erbaş, konuşmasının ardından dereceye giren yarışmacılara ödüllerini verdi.

Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmalarının yarışmacılar açısından bir nevi eğitim de olduğunu belirten Başkan Erbaş, “Burada hocalarımızın, jüri üyelerimizin her gencimiz Kur’an-ı Kerim’i okuduktan
sonra yaptığı müzakereler bir talim, bir tecvit, bir
kıraat dersidir. Jüriyi oluşturan, emek veren hocalarımıza da çok teşekkür ediyorum. Onlar nice gencin
Kur'an-ı Kerim'in daha güzel, usulüne ve kıraatine

Başkan Erbaş, yarışmanın salgın nedeniyle online
olarak gerçekleştirildiğini dile getirerek, yarışmaya
katılan tüm çocuklara ve gençlere teşekkür etti.

Üç kategoride düzenlenen yarışmada “10-13 yaş arası kız çocuklar” kategorisinde Enise Berra Orhan ile
“10-13 yaş arası erkek çocuklar” kategorisinde Ubeyde Ataseven birinci olurken “14-18 yaş arası erkek
çocuklar” kategorisinde ise Mehmet Ali Sarıtürk ile
Necip Fazıl Belge birinciliği paylaştılar
Yurtiçi ve yurt dışından 3 binin üzerinde çocuk ve
gencin katıldığı yarışmada, Jüri özel ödülüne ise “1418 yaş arası erkek çocuklar” kategorisinde yarışan
görme engelli yarışmacı, Yusuf Çelik’e layık görüldü.
Programa, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay, Ankara İl Müftüsü Dr. Yusuf
Doğan, TDV Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı İhsan
Açık ile yarışmacıların aileleri ve davetliler katıldı.

Yarışmaya 3 bin 500 kişi başvurdu
Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğiyle çocukların ve gençlerin Kur’an okumalarını geliştirmek ve toplumda Kur’an kültürüne katkı
sağlamak amacıyla “Evimizin Neşesi Kur’an Sesi”
başlığıyla Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması
düzenlendi.
“10-13 yaş arası kız çocuklar”, “10-13 yaş arası erkek
çocuklar” ve “14-18 yaş arası erkek çocuklar” olmak
üzere üç kategoride düzenlenen yarışmaya, ebeveynler çocukları adına 4-31 Mayıs 2020 tarihleri arasında www.tdvmedya.com web sitesi üzerinden online
olarak başvuruda bulundu.
Yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 3.500 kardeşimiz
yarışmaya teveccüh gösterdi.
Pandemi nedeniyle online olarak gerçekleştirilen yarışmada öğrencilerin performansı Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyeleri’nden oluşan jüri tarafından değerlendirildi.
28-29 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen finalde yarışmamızın birincilerini belirledik ve dereceye giren
öğrencilere ödülleri düzenlenen törenle takdim ettik.
14-18 yaş erkek öğrenci kategorisinde Mehmet Ali
Sarıtürk ve Necip Fazıl Belge aynı puanları aldıkları
için birinciliği paylaştılar. Ayrıca jüri heyeti görme
engelli olduğu halde yarışmaya katılarak büyük başarı gösteren Yusuf Çelik kardeşimizi 5.000 TL’lik jüri
özel ödülüne layık gördü.

Her kategoride birinciye 15, ikinciye 10 ve üçüncüye
5 bin TL para ödülü verildi. Ayrıca yarı finale kalan
60 yarışmacıya 100 TL değerinde kitap seti, dereceye giremeyen 9 finaliste birer Cumhuriyet Altını ile
ödüllendirildi.
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“Türkiye Diyanet Vakfı 45 yıldır
devam eden bir iyilik hareketidir”
Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı
Prof. Dr. Ali Erbaş, Gaziantep’te sivil toplum kuruluşları temsilcileri, kanaat
önderleri ve iş insanlarıyla bir araya geldi.

Gaziantep Valiliğinin düzenlediği programda konuşan Başkan Erbaş, Gaziantep’in Türkiye’nin en kadim
şehirlerinden birisi olduğunu ifade ederek, Gaziantep’in ilmin ve ticaretin merkezi olduğunu söyledi.
Başkan Erbaş, ilmin ve ticaretin birlikte yürüdüğünde o şehrin hem maddi hem de manevi olarak kalkınacağına işaret ederek, “Gaziantep bunun örnek
şehirlerinden birisidir. Tarihte gördüğümüz pek çok
ilim adamı burada yetişmiştir” dedi.
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Gaziantep İl Müftüsü Ahmet Çelik’in görev süresini
tamamlayarak emekliye ayrıldığını belirten Başkan
Erbaş, “Peygamberler yeryüzünü karanlıklardan
aydınlığa çıkarmak için ne yapmışlarsa bugün bu
emanet bizim üzerimizdedir. Gelen vahyi insanlara
anlatmak emaneti, bizim üzerimizdedir. İşte bizim
müftilerimiz, Peygamber emanetini gücünün yettiği kadar taşımaya çalışıyorlar. Ahmet Hocamıza da
biz şahidiz ki, 43 yılını bu ruh, amaç ve şuurla din-i
mübini İslam’a hizmet etmekle geçirdi. Emaneti yerde koymadı. Emaneti en güzel bir şekilde taşımaya
çalıştı. Onun örnek hizmeti umut ediyorum ki, tüm
il müftülerimize, ilçe müftülerimize, tüm din görevlilerimize örnek olacaktır” diye konuştu.

Başkan Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı’nın (TDV) 45
yıldır insanlığa maddi ve manevi hizmet eden büyük bir vakıf olduğunu dile getirerek, “Geçen yıl
kurban vesilesiyle sizlerin bizlere emanet ettiğiniz
kurban hisselerini 149 ülkeye ulaştırdık. Bu sadece
bir kurban hissesini bir insana vermekten çok öte
bir şeydir. Sizin sevginizi, milletimizin muhabbetini,
bayrağımızı, ülkemizin yüceliğini, cömertliğini oralara, o uzak beldelere ulaştırmak demektir. Ülkemiz
içerisinde nerede fakir fukara varsa onlara, onların
çocuklarının eğitimine yardımcı olma noktasında 45
yıldır devam eden bir iyilik hareketidir” ifadelerini
kullandı.

Başkan Erbaş, TDV’nin 111 ülkeden binlerce
gencin eğitimine katkı sağladığını söyledi.
TDV’nin Türkiye’de 69 öğrenci yurduyla üniversite
öğrencilerine hizmet ettiğini anlatan Başkan Erbaş,
“Yurtlarımızda ‘yurt, kurs, burs’ şeklinde bir anlayışla
hizmet ediyoruz. Yurdumuzda kalan bir öğrencimiz
kazandığı üniversitenin yanı sıra Türkiye Diyanet
Vakfımızın yurdunda da aldığı ilave eğitimlerle ikinci bir üniversiteyi bitirmesini istiyoruz. Ahlaklı nesiller yetiştirmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.
Programa, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep
Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, Diyanet
İşleri eski Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Selim Argun, Eğitim
Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, İnsan Kaynakları Genel Müdürü Akif Pusmaz, Türkiye Diyanet
Vakfı Mütevelli Heyeti II. Başkanı İhsan Açık ile sivil
toplum kuruluşları temsilcileri, iş insanları ve kanaat
önderleri katıldı.

İdlib için 90 bin
camide yardım
toplandı
Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye
Diyanet Vakfı tarafından Türkiye
genelindeki 90 bine yakın camide
“Yolun İyilik Olsun” temasıyla
İdlib’de savaş mağduru aileler için
yardım toplandı.
Dünyanın neresinde yardıma muhtaç bir insan varsa Türk Milletinin emanetlerini ihtiyaç sahiplerine
ulaştırmak için Diyanet İşleri Başkanlığı ile birlikte
“Yolun İyilik Olsun” sloganıyla yardım kampanyası
başlatıldığını belirten Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti II. Başkanı İhsan Açık, bu kapsamda
Cuma namazı sonrasında Türkiye’nin dört bir tarafındaki camilerden yardım toplandığını söyledi.
Türk milletinin mazlum ve mağdura yardım eli
uzatma konusunda son derece fedakar olduğunu
ve geçmişte bunun çok fazla örneği olduğunu ifade eden Açık, “Milletimiz, İdlib’de savaştan kaçarak
çadır kentlerde açlık, soğuk ve hastalıklarla mücadele eden Suriyeli mağdur ve mazlumlara sahip
çıkma noktasında da duyarsız kalmadı. Camilerimizden toplanan yardımlarla bölgede acil olarak
ihtiyaç duyulan, gıda kolisi, temizlik ve hijyen pa-

keti, çadır, soba ve yakacak (kömür), hasır, yatak,
yastık, battaniye, keçe, süt, çocuk maması, konserve gıdalar, içme suyu, hazır yemek paketleri, çizme
ve ayakkabı, kışlık giyecek, çocuk, hasta ve yetişkin
bezi, kırtasiye malzemeleri gibi yardım malzemelerini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız” diye konuştu.
Kış şartlarının ağırlaşmasıyla birlikte çadır kentlerde
yaşamın her geçen gün giderek zorlaştığını, bölgeye daha fazla yardımın ulaştırılması gerektiğini
belirten Açık, “İnsanlar çamur deryası içerisinde
üzerlerinde giyecek kışlık kıyafetleri ve yakacakları olmadan yaşam mücadelesi veriyor. Türkiye’den
gönderilecek her bir yardım malzemesi onlar için
çok önemli. Bizde milletimizin emanetlerini en
doğru şekilde mazlum ve mağdurlara ulaştırma
gayreti içerisindeyiz” dedi.
Açık, Yolun İyilik Olsun kampanyamıza destek vermek isteyen vatandaşların YARDIM yazıp 5601’e
SMS göndererek 10 TL, ya da bagis.tdv.org kurumsal online bağış sayfasında, bankalardan ve PTT
şubelerinden herhangi bir komisyon ücreti ödemeden TDV hesaplarına bağışta bulunabileceklerini
söyledi.
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TDV İSAM’dan
Temel İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) tarafından genel
okuyucuya İslam diniyle ilgili temel konular, kavramlar ve kişiler hakkında
doğru bilginin anlaşılır biçimde ulaştırılması amacıyla hazırlanan “Temel İslam
Ansiklopedisi” okuyucuyla buluştu.
10 yıl boyunca titizlikle yürütülen bir çalışma sonucunda hazırlanan 8 ciltlik eserde, İslam’a dair 1426
madde yer alıyor.
140

Örgün eğitim, din hizmetleri ve irşat faaliyetleri için
yardımcı kaynak olma özelliğine sahip Temel İslam
Ansiklopedisi, akademik terim yoğunluğu az tutularak ve öğretici bir üslup kullanılarak, 383 bilgilendirici çizim eşliğinde okura sunuldu.
Türkiye Diyanet Vakfı İSAM Başkan Yardımcısı ve
projenin koordinatörü Doç. Dr. Tuncay Başoğlu,
eserin hazırlık sürecini ve temel özellikleri ile ilgili
açıklamalarda bulundu.

10 yıllık bir çalışmanın sonunda ortaya çıktı
Başoğlu, fikrin Rusya Müslümanlarından gelen bir
taleple ortaya çıktığını belirterek, “İSAM yönetimi,
onların ihtiyacı doğrultusunda bir çalışma hazırlama kararı aldı. Ardından ilim heyetinin yaptığı çalışmalar sonucunda Müslümanların genel dini bilgilenme ihtiyacını karşılayacak bir eserin, öğretici
özellikleri öne çıkan ve konuları kolay anlaşılabilir
bir üslupla sunan bir eser olması gerektiği konusunda anlaşıldı. İlk planlamaya göre eser önce Rusça olarak yayınlanacaktı.” dedi.
Başoğlu, 10 yıllık dönem içinde çalışmanın çeşitli
değişimlere uğradığını ve önce Türkçe olarak yayın-

lanıp daha sonra diğer dillere tercüme edilmesine
karar verildiğini söyledi.
Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi ile Temel
İslam Ansiklopedisi’nin (TİA) muhatap kitlesinin
farklı olduğunu vurgulayan Başoğlu, şunları kaydetti:
“TİA’nın muhatap kitlesini öncelikle gençler, lise ve
üniversite öğrencileriyle İslami ilimler alanında ihtisası olmayan genel okuyucu olarak belirledik. Dolayısıyla İslami ilimlere dair ihtisası bulunmayan okuyucunun rahatlıkla bilgi edinebilmesini hedefledik.
Eserde İslam’a göre nasıl yaşayacağını sorgulayan
Müslümanlara gerek sunduğu bakış açısıyla gerekse ilgili konuları açıklama tarzıyla dini hükümleri
kavramada kolaylık sağlandı. Konular öğretici, kolay anlaşılır bir üslupla yazıldı ve çizimlerle desteklendi. Eserde doğru ve doyurucu bilgi verilmekle
birlikte mümkün olduğu kadar az terim kullanıldı,
kullanılan terimler gerekli yerlerde açıklamalarla
birlikte verildi. TİA’da İslam dininin inanç, ibadet ve
yaşayış esaslarının anlatılması hedeflendi. İslam
dinine, İslam düşüncesine ve temel İslam bilimlerine dair konu ve kavramlara, Kuran-ı Kerim’de ismi
geçen peygamberlere, Hz. Peygamber’in hayatına
ve mücadelesine, sahabelerden ve İslam tarihinde
önde gelen alimlerden seçilmiş biyografilere yer
verildi.”

Maddeler 383 bilgilendirici çizim eşliğinde
okura sunuldu
Ansiklopedi maddelerinin infografilerle desteklenerek okuyucu kitlesi için kolay anlaşılabilir hale
getirildiğine dikkati çeken Başoğlu, “Bu tür çizimler
sayesinde anlattığınız bilgiyi okuyucu rahatça anlayabilir. TİA’nın fotoğraftan ziyade çizim ağırlıklı bir

eser olduğunu söyleyebiliriz. Hemen tüm biyografilerin özet bilgi veren bir kimlik kartı var. Önemli
pek çok kavramın ve ibadetlerin anlatılmasında çeşitli çizimlere başvurduk.” ifadelerini kullandı.
Başoğlu, projede yaklaşık 180 ilim adamı ve uzmanın görev aldığını vurgulayarak, eserin özellikle
azınlık olan Müslüman toplulukların dini bilgilenme ihtiyacını karşılamak üzere çeşitli dillere tercüme edilebileceğini ifade etti.
Eserin bir Müslüman için gündelik hayatında karşılaşacağı birçok probleme çözüm sunacak bilgi ve
bakış açısı sunduğunu kaydeden Başoğlu, sözlerini
şöyle sürdürdü:
“Bu eserde medya, banka, ekonomi, iletişim, spor
gibi TDV İslam Ansiklopedisi’nde bulunmayan bazı
genel maddeler de var. İslam’da inanç ve yaşayışla
ilgili kişinin sosyal hayatta karşılaşacağı problemleri
ele alan pek çok başlık bulunuyor. İçki, uyuşturucu, sigara gibi zararlı alışkanlıklara ve çeşitli sosyal
problemlere yönelik konular da ele alındı. Bunların
dışında merak edilen pek çok çağdaş fıkhi meseleye yer verdik. Dinin hükümlerini öğrenmek isteyenlere yeterli bilgi verecek nitelikte bir eser ortaya
çıktı. Biz bu çalışmayla doğru bilgi ve dini şuur kazandırmayı hedefledik. Biyografileri verilen alimler
arasında sadece dini ilimlerle meşgul olmuş olanlar
kadar Ali Kuşçu gibi hem dini ilimlerle hem de matematik ve doğa bilimleriyle uğraşmış Müslüman
alimler de var. Gençlerin, öğretmenlerin, genel
okuyucunun faydalanabileceği bir eser.”
Başoğlu, ansiklopedinin Türkiye Diyanet Vakfı’nın
TDV Yayınevlerinden ve “www.diyanetvakfiyayin.
com.tr” adresinden temin edebileceğini sözlerine
ekledi.
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“İnşallah
devletimiz bu
sıkıntıları en
kısa zamanda
giderecektir”
Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof.
Dr. Ali Erbaş, selin büyük hasar oluşturduğu Giresun Dereli ilçe merkezindeki
Şehit Tuncay Zengin Çok Programlı Anadolu Lisesinin bahçesinde, Türkiye
Diyanet Vakfı tarafından bölgeye gönderilen erzak kolilerinin dağıtımına katıldı.
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Dağıtım sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Erbaş, sel nedeniyle kaybolan vatandaşların bir an
önce bulunması niyazında bulundu.

olduğu zaman hemen devletimiz sivil toplum kuruluşlarımız, vakıflarımız, derneklerimiz orada milletimizin yardımına koşuyor.”

Başkan Erbaş, vefat eden vatandaşlara Allah’tan
rahmet dileyerek, “Giresun’un çeşitli yerlerinde vefat eden kardeşlerimize Rabbim’den rahmet diliyorum. Dereli başta olmak üzere bölgede ilçelerimiz
ve pek çok beldemiz zarar gördü. Allah kolaylık versin” dedi.

Başkan Erbaş, Diyanet teşkilatı olarak vatandaşların yanlarında olduklarını ifade ederek, “Ben tekrar
geçmiş olsun diyorum. Vefat eden kardeşlerimize
rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum.
Cenab-ı Hak milletimizi, insanlığı bu tür afetlerden
muhafaza buyursun, bir daha göstermesin” temennisinde bulundu.

“Zarara uğrayan kardeşlerimizin yardımı için devletimiz burada bakanlarımız burada.” diyen Başkan
Erbaş, şunları kaydetti:
“Birlik beraberlik içerisinde inşallah en kısa zamanda bu sıkıntıları devletimiz giderecektir. Biz de Türkiye Diyanet Vakfı olarak getirmiş olduğumuz kolilerimizi ihtiyaç sahibi kardeşlerimize veriyoruz. Türk
Kızılay’ımız burada, pek çok yardım teşkilatı, sivil
toplum kuruluşu burada. İşte bu, bizim milletimizin
büyüklüğünü gösteriyor. Herhangi bir yerde afet

Ayrıca çeşitli sivil toplum kuruluşlarının kurduğu
yardım stantlarını ve aşevlerini ziyaret eden Başkan
Erbaş, Dereli Ulu Camii’nde öğle namazının ardından vatandaşlarla da sohbet etti.
Ziyarette Başkan Erbaş’a Diyanet İşleri Başkanlığı
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Bilgin,
Giresun İl Müftüsü Muhittin Oral ile Ordu İl Müftüsü İsmail Çiçek eşlik ediyor.

“Türkiye Diyanet Vakfı
milletin ortak vicdanıdır”

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından İl Müftüleri ve aynı zamanda Vakıf şube
başkanlarının katılımı ile “İstişare Buluşmaları” toplantısının ilki gerçekleştirildi.
Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti II. Başkanı İhsan Açık, toplantıda yaptığı konuşmada hayırsever
Milletimizin dua ve destekleriyle her geçen gün büyüyen Vakfın daha fazla mazlum ve mağdura el uzatan bir sivil toplum kuruluşu olduğunu ve bu büyümeyi aynı zamanda vakfın şube başkanları olan il ve
ilçe müftülerinin destekleriyle sağladıklarını söyledi.
Gelinen noktada Türkiye Diyanet Vakfının yurt içinde 1003 şubesi ve yurt dışında 149 ülkede faaliyet
gösteren dünyanın en önemli sivil toplum kuruluşları arasında yer aldığına dikkati çeken Açık, “Dünyanın dört bir yanında nerede bir mazlum varsa
yanında oluyor nerede bir yetim varsa başını okşamaya çalışıyor milletimizin bize emanet etmiş
olduğu yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz.
Türkiye Diyanet Vakfı Milletin ortak vicdanıdır. Bizler
bu yardımları yaparken şubelerimiz olan müftülüklerimiz vatandaşlarla aramızda köprü oluyor. Ortada
bir faaliyet bir çalışma, bir gayret varsa bunu müftülüklerimizin desteğiyle gerçekleştiriyoruz” diye
konuştu.

Daha fazla mazlum ve mağdura ulaşabilmek için
şubelerin dolayısıyla da müftülüklerin daha çok
desteğine ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Açık, “Bu
vesileyle düzenli hale getireceğimiz Vakıf İstişare
Buluşmalarının ilkini gerçekleştirdik. Müftülerimizi
dinleyeceğiz. Onların taleplerini değerlendireceğiz.
Devam eden ve yeni başlatacağımız projelerle ilgili
istişarelerde bulunacağız” dedi.
Toplantıya, Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti
Üyeleri Hafız Osman Şahin, Ahmet Uzunoğlu, Ankara İl Müftüsü Yusuf Doğan, İzmir Müftüsü Recep
Şükrü Balkan, Kayseri Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, Mersin Müftüsü Dr. Şaban Kondi, Antalya Müftüsü Osman Artan, Adana Müftüsü Hasan Çınar,
Bursa Müftüsü İzani Turan, Denizli Müftüsü Mehmet Aşık, Afyon Müftüsü Şükrü Kabukçu, Eskişehir
Müftüsü Bekir Gerek, Mardin Müftüsü İsmail Çiçek,
Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdür Vekili Mehmet
Eğinç, Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Çetin
ve birim amirleri katıldı.
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ONLiNE ZEKAT HESAPLAMA ze kathe sapla.tdv.org

Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin.
Kendiniz için her ne iyilik işlemiş olursanız,
Allah katında
onu bulursunuz.
REKLAM
Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızı görür.

zekat hesaplama
Bakara Sûresi / 110

MOBİL

TDV ZEKAT
UYGULAMASI

ONLİNE

zekathesapla.tdv.org

ZEKAT HESAPLAMA

TDV zekat hesaplama modülü
zekat hesaplamayı kolaylaştırıyor
Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek
Kurulu rehberliğinde oluşturulan zekat hesaplama sistemi, vatandaşların
zekatlarını kolayca hesaplayabilmelerine imkan tanıyor.

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte, maddi
imkânı olan Müslümanların, zekatlarını hesaplayarak
ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya çalıştığını ifade etti.
Vatandaşların zekatlarını kolayca hesaplayabilmeleri için geçen yıl oluşturdukları zekât hesaplama
modülünün bu yıl mobil uygulamasını da hayata
geçirdiklerini belirten Açık, vatandaşların istedikleri
zaman diliminde oturdukları yerden sisteme girerek
veya uygulamayı cep telefonlarına ücretsiz bir şekilde indirerek hangi cinsten malları varsa onun zekatını kolaylıkla hesaplayıp bağışta bulunabileceklerini
vurguladı.
Zekat ibadetinin sadece ramazan ayında değil yıl
boyunca yapılabilecek bir ibadet olmasına rağmen
alışılagelmiş halde ramazan ayında bu ibadetin
daha yoğun gerçekleştirildiğine dikkati çeken Açık,
şunları kaydetti:
Yardımlaşma ve dayanışma ruhunun zirveye çıktığı Ramazan ayında Müslümanların bireysel ve
toplumsal hayatına doğrudan temas eden dini ve-

cibelerimizden birisi olan zekâtın doğru bir şekilde
toplanarak gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması
çok büyük önem taşıyor. Milletimizin zekât vermek
için gerçek muhtaçları ve güvenilir kurumları aradığı
bir dönemde Vakfımız, ‘Kardeşliğimiz Zekatla Bereketlensin’ projesi kapsamında başta ülkemiz olmak
üzere dünyanın farklı coğrafyalarında açlık, doğal
afet, savaş ve şiddetin yaşandığı kriz bölgelerindeki
milyonlarca kardeşimize zekâtları güvenilir bir şekilde ulaştırıyor. Bu kapsamda vatandaşlarımızın zekât
ibadetini yıl boyunca yerine getirebilmesi, mal varlığının hesaplanıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına
yardımcı olabilmek için geçen yıl Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu rehberliğinde zekât
hesaplama modülü oluşturmuştuk. Bu hizmetimize
bu yıl mobil uygulamayı da ekledik ve güncellemeler yaptık. Vatandaşlarımız, zekathesapla.tdv.org internet sitesine girerek ya da TDV Zekat Hesaplama
Mobil Uygulamasından, “Nakit ve Gayrimenkul”, “Zirai Mahsul”, gibi başlıklarda mal varlıklarındaki zekat
miktarlarını hesapla,yabilir. Hesapladıkları zekatlarını
hemen alt kısımda bulunan “Zekatınızı bağışlamak
için tıklayın” butonuna basarak bagis.tdv.org sayfamıza bağlanabilir ve online olarak zekatlarını ihtiyaç
sahiplerine buradan ulaştırabilirler. Bu uygulamayla
Vakfımız tarihinde ilk defa zekât algoritması geliştirmiş olduk. Sitemize aylık 100 bin giriş gerçekleşmektedir. Çok fazla rağbet gören bir uygulama oldu.”
Açık, zekât hesaplama sisteminin toplumun her kesiminin rahatlıkla kullanabilmesi için sesli tanıtım
videosu da oluşturarak zekathesapla.tdv.org sitesine
yüklediklerini ifade etti
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Daha yeşil bir Türkiye için;

Türkiye Diyanet Vakfı başta Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Trabzon olmak
üzere yurt içinde özellikle yangın ve afetler sonucu kaybedilen orman varlığının
yeniden kazanılabilmesi için “1 İyilik 1 Fidan” sloganıyla kampanya başlattı.
Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, ülkelerin en önemli yer üstü zenginlikleri
arasında yer alan ve bütün canlıların nefes kaynağı,
ülkelerin ciğerleri konumunda olan ormanları koruyup, geliştirerek geleceğe daha yeşil bir Türkiye
bırakmak için fidan kampanyası başlattıklarını söyledi.
146

Ormanları korumanın her ferdin asli görevi olması
gerektiğine dikkati çeken Açık, şunları kaydetti:
“Türkiye Diyanet Vakfı olarak bir yandan ülkemizde
ve dünyanın dört bir yanında eğitimden hayri ve
sosyal hizmetlere kadar hayata dokunan her alanda faaliyet yürütürken bir yandan da çevreye, yeşile
yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz. ‘Sizden herhangi biriniz kıyamet kopuyor olsa dahi elindeki fidanı diksin’ diye buyuran bir Peygamberin ümmeti
olarak bu konuda hassasiyet göstererek başlatmış
olduğumuz kampanyamız toplumun her kesimin-

den büyük ilgi gördü. Toprağa emanet edilmiş bir
ağaç, mahalleye, semte, şehre hatta topluma ve
bütün insanlığa emanet edilmiş bir değerdir. Ecdattan aldığımız mirası en iyi şekilde geleceğe aktarabilmek için gayret gösteriyoruz.”
Kampanyayla ilk etapta yüzlerce hektar ormanlık
alanın, binlerce canlının yanarak yok olmasına neden olan Hatay, Osmaniye, Trabzon ve Kahramanmaraş’ta orman varlığının yeniden kazanılmasını
hedeflediklerini belirten Açık, “Vatandaşlarımız, iyilik seferberliğimizin katlanarak büyümesi ve ağaç
sevgisinin milli bir seferberlik haline dönüşmesi,
bütün canlıların nefes kaynağı, ülkemizin ciğerleri
ormanlarımızın yeniden hayat bulması, geleceğe
daha yeşil bir Türkiye bırakmak için BAĞIŞ Yazıp
5601’e göndererek 10 TL bağışta bulunabilir yada
bagis.tdv.org adresimiz ile mobil uygulamamızdan
online bağışta bulunabilir” diye konuştu.

Başkan Erbaş’ın kan bağışı
çağrısına destek
Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye
Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti
Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın
geçtiğimiz günlerde yaptığı kan
bağışı çağrısına Diyanet İşleri
Başkanlığı ve TDV personeli de
destek verdi.
Diyanet İşleri Başkanlığı kampüsünde kurulan Kızılay Kan Toplama Merkezine ait kan bağış tırında
düzenlenen programa Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen ve Türk Kızılay Genel Müdürü
İbrahim Altan’da katıldı.
İşliyen, burada yaptığı konuşmada, Ramazanın başlamasına az bir zaman kala güzel bir kampanyaya
destek verdiklerini belirtti.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın, Ramazandan önce din görevlileri ve vatandaşları kan
bağışı yapmaya davet ettiğini hatırlatan İşliyen,
Başkanlığın uzun süredir Türk Kızılay’a özellikle kan
bağışı konusunda destek verdiğini hatırlattı.

“Kovid-19 sürecine stoklu girdiğimiz için şimdiye
kadar durumu idare ettik. Fakat artık şartlar kritik
evreye doğru gidiyor. Biz de bu manada hem vatandaşlarımızdan hem de kurumlarımızdan kan
bağışlarına destek olmak için taleplerde bulunduk.
Diyanet İşleri Başkanlığımıza yapmış olduğumuz
talep neticesinde değerli başkanımız Ali Erbaş, bütün vatandaşlarımızı kan bağışına davet etti.”
Konuşmaların ardından İşliyen, bağışçı formunu
doldurarak, kan verdi.
Kampanyaya, Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı İhsan Açık da katıldı.
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İşliyen, kan bağışı çağrısına bütün din görevlilerinin
destek vereceğini dile getirerek, “İnşallah bereket
ve paylaşma ayı Ramazanla kan stoklarının yeniden ihtiyacı karşılar hale geldiğini göreceğiz.” diye
konuştu.
Altan ise koronavirüs ile mücadele sürecinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kan bağışlarında bir
düşüş olduğunu belirterek, şunları söyledi:
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520 bin kişiye adak, akika ve
şükür kurbanı eti ulaştırıldı

Türkiye Diyanet Vakfı, 2020 yılının 9 aylık döneminde yurt içi ve yurt dışında
12 bin 417 hisse adak, akika ve şükür kurbanı keserek yaklaşık 520 bin
ihtiyaç sahibine kurban eti ulaştırdı.
Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı
İhsan Açık, kurban döneminin yanı sıra yıl boyunca hayır sahiplerinin bağışladığı adak, akika ve
şükür kurbanı ihtiyaç duyulan bölgelerde keserek mazlum ve mağdurlara ulaştırdıklarını söyledi.
148

Vakıf olarak Türkiye başta olmak dünyanın neresinde bir ihtiyaç sahibi varsa yardımına koşmaya
gayret ettiklerini belirten Açık, şunları kaydetti:
“Ülke genelinde 1003 şubemiz ve dünyanın 149
ülkesinde eğitimden kültüre, sosyal ve hayri hizmetlerden dini hizmetleri destekleme faaliyetlerine ve uluslararası yardım çalışmalarına kadar geniş
bir alanda hizmet veriyoruz. Kurban faaliyetlerimiz
de en önemli çalışmalarımız arasında yer alıyor.
27 yıldır yürüttüğümüz vekalet yoluyla kurban

kesim faaliyetlerimizin yanı sıra milletimizin yıl
boyunca Vakfımıza bağışladığı adak, akika ve şükür kurbanlarını da büyük bir hassasiyetle keserek
ülkemizde ve dünyanın dört bir yanından ihtiyaç
sahiplerine ulaştırıyoruz. Ülkemizde, açlık, savaş,
zulüm ve kederin kol gezdiği coğrafyalarda ‘yok
mu bir yardım eli’ diye bekleyen mağdurlara milletimizin yardım elini ulaştırıyor veren el ile alan el
arasında köprü vazifesi görüyoruz” diye konuştu.
İnsanlığın şefkat ve merhamete her zamankinden
daha fazla muhtaç olduğu bu dönemde dünyanın zorluklarına ve zulümlerine gözlerini kapatmadan her canlıya el uzatmanın gayreti içerisinde olduklarını dile getiren Açık, şöyle devam etti:
“2020 yılının ilk 9 aylık döneminde 2 bin 501’i yurt

içinde 9 bin 916’sı yurt dışında olmak üzere 12 bin
417 hisse adak, akika ve şükür kurbanını keserek
yaklaşık 520 bin mazlum ve mağdura kurban eti
dağıttık. Milletimizin destekleriyle ihtiyaç sahiplerinin evine sadece kurban döneminde değil yılın
her döneminde et girmesi için gayret gösteriyoruz.
Ne kadar çok bağış alabilirsek o kadar çok ihtiyaç
sahibine ulaşmış olacağız. Ayyıldızlı bayrağımızın
gölgesinde, hilalin kuşattığı dünyayı iyilikle sarmak
için mazlumların elinden tutmaya devam ediyoruz.
Bu yolda en büyük destekçimiz vefakar milletimiz
ve hayırseverlerimiz. Allah onlardan razı olsun.”
Adak, akika ve şükür kurbanı bedellerinin yurt içi
1050, yurt dışı ise 850 TL olarak belirlendiğini ifade
eden Açık, “Vatandaşlarımız bagis.tdv.org sayfamızdan online olarak, mobil uygulamalar ve banka aracılığı ile bağış yapabilmektedir. Ayrıca Vakıf genel
merkezimize gelerek de yine makbuz karşılığında
bağışta bulunabilirler. Detaylı bilgi almak isteyen
vatandaşlarımız 0312 416 90 00 hattını arayabilir.”
şeklinde konuştu.
Ülkelerindeki savaşın bitmesini ve tekrar vatanlarına dönecekleri günü özlemle beklediklerini belirten aile, bu süreç içerisinde Türkiye'de kendilerini
güvende hissettiklerini ve bundan dolayı da mutlu
olduklarını vurguladı.

En büyük hayalinin çocuğunun tedavi edilerek
sağlığına kavuşması olduğunu ifade eden baba,
bununla birlikte ülkelerindeki savaşın bitmesini ve
tekrar vatanlarına dönecekleri günü özlemle beklediklerini belirterek, "Bu süreç içerisinde Türkiye'de
kendimizi güvende hissediyoruz. Vatanımıza olan
özlem her geçen gün giderek artsa da çok şükür
burada da sahip çıkanımız var. Bizi kardeş bildiniz
ve kendi halimize bırakıp ölüme terk etmediniz.
Tüm aile bireyleri olarak minnettarız. İnşallah bir
gün ülkemizdeki savaş bitecek ve tekrar vatanımıza
döneceğiz" diye konuştu.
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Türkiye Diyanet Vakfından
maske seferberliği

Yurt içi ve yurt dışında eğitimden kültüre, sosyal
ve hayri hizmetlerden dini hizmetleri destekleme
faaliyetlerine kadar geniş bir alanda hizmet veren
Türkiye Diyanet Vakfı, tüm dünyayı etkisi altına alan
koronavirüsle mücadele kapsamında gönüllüler
aracılığıyla maske üreterek ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak dağıtmaya başladı.
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Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü Gönüllü Koordinatörlüğü tarafından geliştirilen “Gülümseten Maske” projesi kapsamında İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya,
Bursa, Eskişehir, Diyarbakır, Mersin, Malatya, Trabzon, Manisa, Kütahya’da Kadın Kolları Komisyonlarının da desteğiyle yaklaşık 100 gönüllü işlerinden
arta kalan zamanlarda hem ellerinde hem de dikiş
makinaları aracılığıyla yıkanabilir kumaştan maske
üretiyor.
Üretilen maskeler ilk etapta acil insani yardım gerektiren bölgelerde değerlendiriliyor. Daha sonra
ihtiyaç sahibi ailelere yapılan planlama doğrultusunda ücretsiz olarak dağıtılıyor.

Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Hizmetleri Müdürü Fatma Haral Efe, pandemiyle mücadelenin en önemli unsurlarından birisinin de standartlara uygun maske kullanımı olduğuna dikkat
çekti.
Gönüllülerden maske üretimi konusunda ciddi talepler geldiğini ve kendilerinin de bunu değerlendirerek proje haline getirdiklerini ifade eden Efe,
şunları kaydetti:
“Gönüllülerimiz vakfımızın gerçekleştirmiş olduğu
her türlü hayri, sosyal ve kültürel faaliyetlere büyük
bir özveriyle destek veriyor. Şimdide maske üretimimize destek vermek istediler. Gülümseten Maske projesini ilk etapta kadın kolları yapılanmamızın
olduğu 13 ilde başlattık. Tamamen gönüllülük esasına dayalı bir çalışma. Gönüllülerimiz malzemeleri
ve makinayı kendi imkanlarıyla temin ediyor. Dikilen maskeler toplanarak ihtiyaç duyulan bölge ve
kişilere ulaştırılıyor. Yaklaşık 100 gönüllümüzle 1
hafta içerisinde bin 500 maske ürettik. Bunların 500
adedini geçtiğimiz günlerde selin yaşandığı ve yüz-

lerce ailenin mağdur olduğu Giresun’a göndererek
mağdur ailelere dağıttık.”
Maskelerin Sağlık Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu standart ve kalitede ve yıkanabilir özellikte olduğuna dikkati çeken Efe, bu konuda çok hassas
olduklarını ve üretim sürecinin hijyenik ortam ve
şartlarda yapılmasına azami gayret gösterdiklerini
vurguladı.
Ürettikleri maskelerin tanesinin piyasada 10-15 TL
arasında değişen fiyatlara satıldığını belirten Efe,
bu maskeleri ücretsiz olarak Türkiye’nin dört bir tarafındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi.
Efe, projeye Türkiye Diyanet Vakfı yurtlarında kalan
uluslararası öğrencilerin de dahil edildiğini ifade
ederek, “Pandemi nedeniyle ülkelerine dönemeyen
ve vakfımızın yurtlarında kalan öğrenciler maske
üretimine destek olabileceklerini söylediler. Bizde
makine ve malzeme temin ederek öğrencilerimizi
bu projeye dahil ettik. İnşallah uluslararası öğrencilerimiz de diktikleri maskelere ihtiyaç sahibi ailelerimize destek olacak” diye konuştu.
Hacettepe Üniversitesi Fotoğrafçılık Eğitmeni Türkiye Diyanet Vakfı Gönüllüsü Seher Meriç de her gün

mesai sonrasında yaklaşık 2 saat kadar atölyeye gelerek maske üretimine destek verdiğini söyledi.
İhtiyaç sahipleri için yapılan her türlü çalışmaya gönülden destek vermenin mutluluğunu yaşadığını
belirten Meriç, “Şuan için 2 saat kadar maske üretimine katkı sağlıyorum ve yaklaşık 25-30 maske
dikiyorum ama ihtiyaç duyulmasına halinde çok
daha uzun süreler destek verebilirim. İnsanlar için
faydalı işler yapmak beni hiç yormuyor” şeklinde
konuştu.
Cezayir’den gelerek Uluslararası İlahiyat Programı
kapsamında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
2. Sınıfta eğitim gören ve Türkiye Diyanet Vakfı Ankara Kız Yurdu’nda kalan, pandemi nedeniyle de ülkesine dönemeyen Tamay Arslan, yurttaki yöneticilerden maske üretimiyle alakalı çalışma yapıldığını
duyduğunu söyledi.
Aynı sınıfta eğitim gördüğü İtalya’dan gelen arkadaşı Asma Derdouri ile projeye destek vermek istediklerini belirten Arslan, “Online derslerimizden
arta kalan zamanlarda maske üretiyoruz. Eğitimimiz için her türlü kolaylığı sağlayan Türk halkına
bizde elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz” dedi.
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GÖNÜLLÜLÜK

TDV ve KAGEM iş birliğiyle
1500 yetim çocuğa bayramlık
Türkiye Diyanet Vakfı
(TDV), Kadın Aile
ve Gençlik Merkezi
(KAGEM) iş birliğiyle
1500 çocuğa
bayramlık ulaştırıldı.

TDV’den yapılan açıklamaya göre, TDV Kadın Aile
Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını yürüten KAGEM tarafından “Bir çocuğa
bayram sevinci ol” sloganıyla başlattığı proje kapsamında İstanbul, Gaziantep ve Adana şubelerinin
gönüllüleri eşliğinde, çoğunluğu yetim çocuklardan oluşan, ihtiyaç sahibi 1500 çocuğa bayramlıklar dağıtıldı.
Kadın Aile Gençlik Hizmetleri Müdürü Fatma Haral
Efe, “Çocukluğa dair bayram anılarının içinde mutlaka bayramda alınan bir çift ayakkabı ya da bir
elbisenin unutulmaz bir yeri vardır. Gönüllülerimiz
eşliğinde yaptığımız ziyaretlerde de çocuklarımızın
yüzünde bu sevince bire bir şahit olmanın ayrıca
mutluluğunu yaşadık. Tüm gönüllü çalışmalarımızda olduğu gibi bu projenin de tüm aşamasında bizi
yalnız bırakmayan gönüllülerimize ve hayırseverlerimize ayrıca sonsuz şükranlarımı sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

Kırşehir’de çocuklara bayramlık hediye edildi
Kırşehir İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Kırşehir Şubesi tarafından kentteki ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına bayramlık ve şeker dağıtıldı.
Maddi ve manevi olarak vatandaşlara rehberlik
eden din görevlileri, Ramazan Bayramı öncesinde,
kentte küçük çocukları bulunan ihtiyaç sahibi aileleri belirledi.
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İmam, müezzin, Kur’an kursu öğreticileri ve TDV
gönüllüleri, vakfın imkanları ve hayırsever vatandaşların desteğiyle çocuk kıyafetleri, bayramlıklar,
kolonya ve şekerler hazırladı.
Ramazan Bayramı öncesinde çocuklar için seferber
olarak onlara bayram mutluluğu yaşatmak isteyen
din görevlileri, belirlenen aileler ve çocukları Eski
Sanayi Cami’ne davet etti. Burada oluşturulan özel
alanda çocuklara bayramlıklar, kıyafet, gül suyu, kolonya, çikolata, lokum, şeker ve ikramlıklar dağıtıldı.

REKLAM
gönüllülük

GÖNÜLLÜLÜK

Mülteci ailelere
eğitim ve sosyal
destek
Diyanet Vakfı Kadın Aile ve
Gençlik Merkezi (TDV KAGEM)
tarafından Ankara’da açılan
Sosyal Destek ve Eğitim
Merkezi’nde (SDEM)
2019 – 2020 eğitim – öğretim
dönemi başladı.

Alanında uzman eğitimciler tarafından dil eğitiminden sosyal uyum projelerine kadar pek çok
alanda faaliyetlerin gerçekleştirildiği SDEM’de yeni
dönemde 18 ülkeden 735 yabancı öğrenci eğitim
görecek.
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Başta Suriye ve Irak olmak üzere Türkiye’ye gelen
göçmen ve mülteci ailelerin toplumsal hayata uyumunun sağlanması, istihdam olanaklarının oluşturulması ve eğitim hayatlarına katkıda bulunulmasının hedeflendiği merkezde, ileri düzey Türkçe dil
eğitimi, yabancı uyruklu bireylerin Türkiye’de lisans
eğitimi görmesi için yapılan Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavına (YÖS) hazırlık, rehberlik, koordinasyon, dini ve psikolojik rehabilitasyon destekleri de
sağlanıyor.
Türkiye’de ve yurt dışında mağduriyet yaşayan
mülteci ve göçmen ailelere desteğini sürdüren Tür-

kiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Merkezi
(KAGEM) bünyesinde Sosyal Destek ve Eğitim Merkezi (SDEM) organizesiyle Ankara’da başlattığı çalışmalarını yeni dönemde Altındağ Ulubey Mahallesi
ve Çankaya Öveçler Mahallesi olmak üzere 2 farklı
noktada sürdürecek.

18 ülkeden 735 yabancı öğrenci
Sosyal Destek ve Eğitim Merkezine gelen yabancı
öğrenciler katıldıkları ileri düzey Türkçe dil eğitim
programı kapsamında okuma- anlama, dinlemeanlama, konuşma ve yazma başlıkları altında dört
temel beceri üzerinden eğitimlerini sürdürerek
Türkçeyi öğreniyor.
9 ay boyunca devam eden eğitimlere başta Suriye
ve Irak olmak üzere Afganistan, Tacikistan, Kırgızistan, Cezayir, Cibuti, Fas, Filistin, İran, Libya, Mı-

sır, Moritanya, Somali, Sudan, Tunus, Ürdün ve Yemen’den toplam 735 göçmen ve mülteci öğrenci
katılıyor.
Sabah, öğle ve akşam olmak üzere merkezde 9 ay
boyunca devam eden eğitim sürecinde öğrenciler
uzman okutmanlar eşliğinde haftada 25, toplamda
1050 saat Türkçe dersi alacaklar.
Merkezde ileri düzey Türkçe dil eğitimi alan çocuklu aileler için 4-7 yaş arası çocuklarına yönelik değerler eğitimi eşliğinde Türkçe başlangıç düzeyi dil
eğitimi veriliyor ve ailelerin her bireyine yönelik uzman eğitimcilerle çeşitli programlar düzenleniyor.
Merkez aynı zamanda göçmen ve mülteci ailelerin
yoğun olarak yaşadığı Ankara Altındağ’da “Camilerde Hayat Var” projesi ile 13 Cami ve Kur’an Kursu’nda 27 kadın – 16 erkek mülteci hoca ile yaklaşık 850
mülteci öğrenciye Elif-Ba, Kur’an-ı Kerim, Tecvit, Hadis, Tefsir ve Temel Dini Bilgiler dersleri verilmesinin
koordinesini de gerçekleştiriyor.

lelere yönelik sosyal hayatta uyum konferansları,
öğrencileri yönlendirici eğitim danışmanlığı, mülteci ailelerin sosyal hayatta karşılaştıkları zorlukları
giderici sosyal destek ve koordinasyon, ayni yardımlarda rehberlik ve koordinasyon ve psikolojik
sorunlar ile ilgili çalışma, yönlendirme ve koordinasyon faaliyetleri de yer alıyor.

Merkezin diğer faaliyet alanları içerisinde: yaz döneminde 12-15 yaş aralığındaki mülteci ve göçmen
öğrencilere rehabilitasyon ve uyum çalışması, ai-
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NEVŞEHİR

Camiye
gelemeyen
çocukların
evlerini
ziyaret ederek
oyuncak
hediye ediyor
Tüm dünyayı etkisi
altına alan koronavirüs
nedeniyle alınan
önlemler kapsamında
ekonomik ve sosyal
yönden zor günler
geçiren ülkemizde de
kamu kurumları, sivil
toplum kuruluşları ve
hayırseverler bu sürecin
atlatılabilmesi için
çeşitli alanlarda yardım
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çalışmalarına devam
ediyor.

Milli Dayanışma Seferberliği
kapsamında toplumun her
kesiminden insanlar gerek
bireysel gerekse kuruluşlar
vesilesiyle yaşlı, hasta ve
ihtiyaç sahibi ailelere yardım
eli uzatırken aynı zamanda
evlerinde kalmak zorunda
kalan çocuklar da unutulmuyor.
Nevşehir’de Merkez Çiçekli
Camii’nde görev yapan İmam
Hatip ve Türkiye Diyanet Vakfı
Gönüllüsü Ahmet Aydemir’de
bu zor süreçte çocukları motive
edebilmek adına camiye
gelemeyen çocuklarla irtibatını
kesmedi ve her gün telefonla
onların hatırını sordu.
Çocukların koronavirüs
önlemleri nedeniyle camiye
gelemediklerini ifade eden
Aydemir, hayırseverlerin
camiye bağışladığı oyuncakları,
çocukları evlerinde ziyaret
ederek kendilerine hediye
ediyor.
Aydemir, “Biliyorsunuz son
günlerde koronavirüsten
korunmak için evlerinden dışarı
çıkamayan çocuklarımızın
canları sıkılıyor, inşallah bu
virüsten Rabbim hepimizi
en kısa zamanda kurtarır.
Camimizdeki çiçeklerin
sahipleri mahallemizin
çocuklarıydı, şimdi mahzun
kaldılar, çocuklar evlerinde,
çiçekler burada kaldı.
Ben de dedim ki çocuklar
gelemiyorlarsa ben sizin

yerinize çiçeklere bakıyorum,
aynı zamanda onları da
unutmuyor evlerini ziyaret
ederek teselli anlamında
istedikleri oyuncakları
kendilerine hediye ediyorum.
Sağolsun hayırseverler bizlere
oyuncak getiriyorlar bizlerde
bu zor günlerde evlerindeki
çocuklarımızı mutlu etmeye
çalışıyoruz”
İsmini de içerisindeki
uygulamadan alan Çiçekli
Cami’de bulunan her çiçekte
mahalledeki bir çocuğun ismi
yer alıyor. Yıllar önce çocukların
camiye gelmesini sağlamak
ve doğa sevgisini artırmak
amacıyla cami içerisini adeta
botanik bahçeye çeviren
Çiçekli Camii İmam Hatibi
Ahmet Aydemir, mahalledeki
her çocuğa bir çiçeği emanet
ederek çocukların camiye gelip
çiçeklere bakım yapmasına
vesile olmuştu.
Çiçekli Camii İmam Hatibi
Ahmet Aydemir, Türkiye
Diyanet Vakfı 2020 Uluslararası
İyilik Ödüllerine layık görüldü.

SINCAN

Yeni tip koronavirüs (kovid-19)
tedbirleri kapsamında iftar
çadırları kurulamaması
nedeniyle hazırlanan iftar
paketleri Türkiye Diyanet Vakfı
gönüllüleri ve din görevlileri
tarafından kapı kapı dolaşılarak
ihtiyaç sahibi ailelere
ulaştırılıyor.
Sincan İlçe Müftüsü ve Türkiye
Diyanet Vakfı Sincan Şube
Başkanı Mevlüt Topçu, tüm
dünyayı etkisi altına alan
yeni tip koronavirüs salgını
ve uygulanan tedbirler
nedeniyle bu yıl ramazan
yardımı çalışmalarında
değişiklik yapmak durumunda
kaldıklarını söyledi.
Her yıl ihtiyaç sahibi aileler
başta olmak üzere halkın her
kesiminden binlerce kişiyi
kurulan iftar sofralarında bir
araya getirdiklerini belirten
Topçu, bu yıl ise iftar paketlerini
ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine
götürdüklerini ifade etti.
İlçe genelinde Vefa Sosyal
Destek Grubu çalışmaları
kapsamında Ramazan
ayından önce başlayan

yardım seferberliğinin
rahmet ve bereket ayı
Ramazan’da da artarak
devam ettiğini vurgulayan
Topçu, “Din görevlilerimiz
ve gönüllülerimizle birlikte
bir yandan gıda kolileri
dağıtırken bir yandan iftar
paketlerini ailelere ulaştırıyoruz.
Hayırseverlerimizin desteği
ile hazırladığımız ve tatlısı
da dahil olmak üzere 4 çeşit
yemeğin bulunduğu iftar
paketlerimizi hijyenik presli
tabldotlarla belirlediğimiz
ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine
teslim ediyoruz. Bu yıl onlar
iftar sofralarımıza katılamıyor
ama biz onların ayağına kadar
iftarlıklarını ulaştırıyoruz.” diye
konuştu.

Sincan
Şubemizden
13 bin kişiye
iftar paketi
Ankara Sincan
İlçe Müftülüğü ve
Türkiye Diyanet
Vakfı Sincan Şubesi
koordinatörlüğünde
ihtiyaç sahibi ailelere
iftar paketi dağıtılıyor.

Ramazan’ın başladığı günden
itibaren 3 bin kişiye iftar paketi
ulaştırdıklarını belirten Topçu,
şöyle devam etti:
“Gecekonduların yoğun olduğu
15 mahallede 20 gönüllümüz
ve 130 din görevlimizle birlikte
dağıtımlarımız devam ediyor.
Ramazan ayının sonuna kadar
toplamda 13 bin kişiye iftar
paketi ulaştırmış olacağız.”
Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüsü
Astsubay emeklisi Nuri
Gönülalan da, iftar sofralarında
bir araya gelemeseler de
ihtiyaç sahibi aileleri yalnız
bırakmadıklarını ve ramazan
ayının sonuna kadar bu
çalışmalara gönüllük esasıyla
devam edeceklerini söyledi.
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AFYON

kazandıkları vakti ailelerine
ve çocuklarına ayırabilecekler.
Çocuklar da eğitimlerine
rahatça devam edebilecek.”
ifadelerini kullandı.

Afyon’dan
Afrika’ya “Bir
Damla Hayat”
Diyanet Vakfı
(TDV) tarafından,
Afyonkarahisarlı
hayırseverlerin desteğiyle
“Bir Damla Hayat“ su
kuyusu ve vakıf çeşmesi
projesi kapsamında Nijer,
Zimbabve ve Togo’da 5
solar enerji donanımlı su
kuyusu yaptırıldı.

Afyonkarahisar İl Müftülüğü
ve TDV öncülüğünde toplanan
bağışlarla Nijer, Zimbabve ve
Togo’da toplam maliyeti 850
bin lirayı bulan 5 su kuyusu inşa
edildi.
Kuyular, Türkiye’den giden TDV
yetkilileri ile yerel kuruluşlar ve
bölge halkının hazır bulunduğu
törenle hizmete açıldı.
Nijer’in başkenti Niamey’e 200
kilometre uzaklıktaki Maurey
bölgesindeki su kuyusunun
açılışına katılan Afyonkarahisar
Müftüsü ve TDV Afyonkarahisar
Şube Başkanı Şükrü Kabukçu,
yaptığı açıklamada, bölge
halkının bugüne kadar elleriyle
açtıkları kuyulardaki sağlıksız
kaynaklardan su ihtiyaçlarını
karşıladıklarını söyledi.
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Çocuk ve kadınların günde
5 kilometreye yol yürüyüp,
geceden itibaren su sırasına
girdiklerini ve su doldurdukları
kapları başlarının üstünde eve
kadar getirdiklerini anlatan
Kabukçu, “Açılışını yaptığımız
bu su istasyonu vasıtasıyla
insanlar artık evlerine çok yakın
bir mesafedeki çeşmeden
temiz su alabilecek. Böylece

Müftü Kabukçu, bu vesileyle
bölge halkının temiz,
içilebilir suya uzun yıllar
boyunca kesintisiz bir şekilde
ulaşabileceğini kaydederek,
böyle bir hayra destek oldukları
için Afyonkarahisar halkına
teşekkür etti.
5 bin kişiye su hizmeti
TDV Hayri Hizmetler Uzmanı
Selman Aktaş da proje
kapsamında Nijer’in farklı
bölgelerinde şu ana kadar 40
adet su kuyusu ve vakıf çeşmesi
açıldığını aktardı. Aktaş, son
açılan Dar Salam köyündeki
kuyunun ise 90 metre derinlikte
olduğunu, 8 güneş enerjisi
paneli ve 10 tonluk su deposu
ile 5 bin kişiye kesintisiz hizmet
vereceğini dile getirdi.
Birleşmiş Milletler verilerine
göre, Afrika’nın en fakir ülkesi
olan Nijer, yıllardır kuraklık ve
kıtlığın yol açtığı açlık kriziyle
mücadele ediyor.

KAYSERİ

Programda konuşan Şahin
Güven, bugün gönderilen 23
tır ile birlikte 4 yılda Kayseri’den
gönderilen yardım tırı sayısının
566’ya ulaştığını ifade ederek
şunları söyledi:

‘Yolun İyilik Olsun’ yardım
kampanyasına Kayserili
hayırseverlerimizden güçlü
bir destek veriyoruz. Bugün
burada 9 tırı un, 8 tırı patates, 2
tırı muhtelif gıda malzemesi, 2
tır barınma ve 2 tır da kıyafet ile
ayakkabı olmak üzere 23 tırdan
oluşan yardım malzememizin
maddi değeri şu an için 1
milyon 237 bin 950 TL. Başta
Cumhurbaşkanımız olmak
üzere İçişleri Bakanlığımızın ve
Diyanet İşleri Başkanlığımızın
yapmış olduğu yardım
çağrılarına Kayserimiz böyle
güçlü bir destek veriyor.
Bütün hayırseverlerimize
teşekkür ediyorum. Bugün
gönderilenlerle birlikte son 4
yılda 566 tır yardımı Kayseri’den
göndermiş olduk”

“Başkanlığımız ve Vakfımız
tarafından yürütülen

Konuşmanın ardından yardım
tırları dualarla İdlib’e uğurlandı.

Tır uğurlama törenine Vali
Şehmus Günaydın, İl Müftüsü
ve Türkiye Diyanet Vakfı Şube
Başkanı Şahin Güven, STK
temsilcileri ve vatandaşlar
katıldı.

Kayseri’den
İdlib’e 23
tır yardım
malzemesi
gönderildi
Hayırseverler ve iş
adamlarının katkılarıyla,
İl Müftülüğü ve Türkiye
Diyanet Vakfı Kayseri
Şubesi olarak ‘Yolun
İyilik Olsun’ yardım
kampanyası kapsamında
‘Yükümüz Kardeşlik’
sloganıyla hazırlanan 23
tır yardım malzemesi
düzenlenen törenle
savaş mağduru ailelerin
yaralarını sarmak için
İdlib’e gönderildi.
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VAN

TDV
Gönüllüleri
ihtiyaç sahibi
aileyi sıcak
yuvaya
kavuşturdu
Van’da Türkiye Diyanet
Vakfınca oluşturulan
10 kişilik gönüllü ekip,
derme çatma evde zor
şartlarda yaşayan aileyi
sıcak yuvaya kavuşturdu
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koronavirüs nedeniyle
ülke olarak zor günlerden
geçtiklerini, el ele vererek bu
sıkıntılı günlerin üstesinden
gelebileceklerini söyledi.

“Ailemizi sıcak yuvaya
kavuşturduk”
Dünyayı etkisi altına alan yeni
tip koronavirüse (Kovid-19)
karşı topyekün mücadelenin
yürütüldüğü Türkiye’de, ihtiyaç
sahiplerine yapılan yardımlar,
gösterilen fedakarlıklar, birlik ve
beraberlik duygularının daha
da gelişmesini sağlıyor.
Türkiye Diyanet Vakfı Van
Şubesinde personel ve
gönüllülerden oluşan 10 kişilik
ekip de ihtiyaç sahibi ailelerin
barınma, gıda, giyim ve
temizlik ihtiyaçlarını gidererek
gönüllerine dokunuyor.
İpekyolu ilçesi Halilağa
Mahallesi’nde 7 nüfuslu Çetir
ailesinin elektriği olmayan
evde zor şartlarda yaşadığını
öğrenen gönüllüler, aileye
yardımcı olmak için harekete
geçti.
Yeni bir ev kiralayarak, halı,
yatak, dolap, televizyon, koltuk
takımı ve diğer eşyalarla
döşeyen gönüllüler, aileyi de
bu eve yerleştirerek sıcak bir
yuva sahibi olmalarını sağladı.
Ekipte yer alan İl Müftü
Yardımcısı Melike Seyitoğlu
Özkan, yaptığı açıklamada,

“Komşusu aç iken tok yatan
bizden değildir” şiarıyla çalışma
yürüttüklerini anlatan Kur’an
kursu öğreticisi Zeynep Aras
ise arkadaşlarıyla, ihtiyaç
sahiplerini tespit ederek yardım
eli uzattıklarını dile getirdi.
Aras, şunları kaydetti:
“Arkadaşlarımızla aileyi ziyaret
ettiğimizde içler acısı bir
durumla karşılaştık ve çok
üzüldük. Hemen diyanet
camiamızla ailenin ihtiyacı
olan, yatak, baza, halı ve
diğer ihtiyaçlarını karşıladık.
Ailemiz için bir ev kiraladık. Evi
boyadıktan sonra yeni eşyalar
yerleştirdik. Ardından ailemizi
bu sıcak yuvaya kavuşturduk.
Bu ailemiz, yardım ettiğimiz
ailelerden biri. Birçok ailemize
buna benzer yardımlar yaptık.”

“Çok çaresiz bir
durumdaydık”
Çocuklarıyla yeni yuvaya
kavuşmanın mutluluğunu
yaşayan baba Erdal Çetir de
ailesine yardım eli uzatan
ekibe teşekkür ederek, "Evimizi
dayayıp döşediler. Sıcacık bir
evimiz oldu, Allah onlardan razı
olsun.” dedi.

AFYON
ihtiyacını karşılayacağını ifade
ederek, “TDV, Zimbabve’de 10
su kuyusu inşa etti.” dedi.
TDV’nin 20’den fazla ülkede
su kuyusu açtığını aktaran
Aktaş, Mazowe ve Nharira
Buhera bölgelerinde açılan
su kuyularının etrafına fidan
diktiklerini söyledi.
TDV Su Kuyusu Proje
Koordinatörü ve İnsani Yardım
Uzmanı Selman Aktaş, yaptığı
açıklamada, “Başkent Harare
yakınlarındaki Mazowe ve
Nharira Buhera bölgelerinde
açtığımız 2 su kuyusu ve
bir vakıf çeşmesi TDV’nin
Afyonkarahisar bölgesinden
gelen yardımlarla inşa edildi.”
ifadesini kullandı.
Aktaş, açılan su kuyularının
yaklaşık 4 bin kişinin su

Açılışa katılan TDV
Afyonkarahisar Şube Sorumlusu
Alper Üzel ise “Afyonkarahisarlı
hemşerilerimizin bize emanet
ettiği yardımlarla yaptırmış
olduğumuz su kuyusu ve
vakıf çeşmesinin vakfımıza
ve milletimize yakışır
biçimde inşaa edildiğini
görmek, burada yaşayan
Müslüman kardeşlerimizin
sevinçlerini beraber yaşamak
anlatılamayacak bir duyguydu.
Allah bağışçılarımızdan razı
olsun.” diye konuştu.

Zimbabve’ye
su kuyusu ve
vakıf çeşmesi
Türkiye Diyanet Vakfı
(TDV), Zimbabve
halkının temiz su
ihtiyacını karşılamak için
iki su kuyusu ve vakıf
çeşmesi açtı.

İSTANBUL
Programa katılan İstanbul İl
Müftüsü ve Türkiye Diyanet
Vakfı Şube Başkanı Mehmet
Emin Maşalı, burada yaptığı
açıklamada, şehitlerin ruhlarını
şad etmek ve onlara karşı
görevlerini yapmak adına bir
araya geldiklerini belirtti.
Türkiye Diyanet Vakfı
İstanbul Şubesinin, Beyoğlu
Müftülüğüne bağlı Beyoğlu
İlçe Müftülüğü Bisiklet
Kulübü olduğunu ifade eden
Maşalı, “Bu bisiklet kulübüne
üye 55 kardeşimiz bugün
Şehzadebaşı’ndan hareket
ettiler. Oradan İl Emniyet
Müdürlüğüne uğradılar. İl

Emniyet Müdürlüğümüzde
polislerimize mushaf ve bayrak
takdiminde bulundular. Oradan
hareketle de 15 Temmuz
Şehitler Köprüsü’nü geçerek
şu an şehitlerimizin makamına
ulaştılar.” dedi.

Gönüllülerimiz
15 Temmuz
Şehitler
Makamı’nda
dua etti
Fetullahçı Terör
Örgütü’nün (FETÖ)
hain darbe girişiminin
dördüncü yılında, 55 TDV
gönüllüsü Saraçhane’den
bisikletleriyle 15 Temmuz
Şehitler Makamı’na geldi.
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4-6 yaş
Kur’an Kursu
öğrencilerinden
Elazığ’a yardım
Diyanet İşleri Başkanlığı
bünyesinde eğitim
veren 4-6 yaş Kur’an
Kurslarındaki öğrenciler
Elazığ’da depremden
etkilenen ailelere ve
çocuklara ulaştırılmak
üzere yardım topladı.

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli
Heyeti Başkanı İhsan Açık,
Türkiye’nin dört bir yanında 4-6
yaş Kur’an Kurslarında eğitim
gören öğrencilerin Diyanet
İşleri Başkanlığı ile birlikte
yürütülen “Şimdi Yaraları
Sarma Zamanı” kampanyası
kapsamında depremden
etkilenen aileler için yardım
topladığını söyledi.

“Minik Kur’an talebeleri
hayırda yarışıyor”
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Etimesgut Hz. Ali Camii 4-6 Yaş
Kur’an Kursu öğrencilerinin
de depremzede aileler için
topladığı yardım ve evlerinden
getirdikleri oyuncakları Elazığ
ve Malatya’daki çocuklara
ulaştırılmak üzere kendilerine
teslim ettiklerini belirten Açık,
“Minik kalpler adeta hayırda
yarışıyor. Kendileri küçük ama
yürekleri kocaman yavrularımız
gösterdikleri yardım
seferberliğiyle Türk milletinin
7’den 70’e hayır konusundakini
hassasiyetini gösteriyor.” diye
konuştu.
Özellikle küçük yaştaki
çocukların iyilik yolunda atmış
oldukları kocaman adımları çok
önemsediklerine dikkati çeken
Açık, şöyle devam etti:

“Diyanet İşleri Başkanlığımız
ile birlikte 81 il ve 922 ilçe
müftülüğü ile 90 bin cami
ve yaklaşık 40 bin Kur’an
kursunda çocuklara, gençlere,
kadınlara, Peygamberin
insanlığa kazandırdığı değerleri
aktarmaya çalışıyoruz.
Bu hizmetleri verirken
yavrularımız yardımlaşma,
paylaşma duygularını da
öğreniyor. Türkiye Diyanet
Vakfı olarak düzenlediğimiz
kampanyalardan haberdar olan
yavrularımız boylarından büyük
bir hassasiyetle dünyanın
dört bir yanındaki mazlum ve
mağdurlara yardım etmek için
seferber oluyor. Yavrularımız
kardeşlerinin soğukta
üşümesine, çamur deryası
içerisinde oyun oynamasına,
oyuncaksız kalmasına en
önemlisi de açlıktan ölmesine
gönülleri razı olmuyor. Belki
de aylardır, yıllardır özlemini
kurdukları oyuncakları
almak için kumbaralarında
biriktirdikleri harçlıkları hiç
düşünmeden ihtiyaç sahibi
kardeşlerine gönderebiliyor.”
Türkiye’nin gayri safi milli
hasılasına göre dünyanın
en çok yardım yapan ülkesi
konumunda olduğuna dikkati
çeken Açık, “Bu yavrularımızın
hassasiyeti devam ettiği sürece
inşallah bu özelliğimizi de
ilelebet korumuş olacağız.
Öğrencilerimize, onlara
yardımlaşma ve paylaşma
hassasiyetini kazandıran
velilerine, öğretmenlerine
çok teşekkür ederim. Allah
hepsinden ebeden razı olsun”
dedi.

KÜÇÜKÇEKMECE
İlk ders zilinin çalmasıyla
birlikte adeta yaşam merkezi
haline gelen okul ve çevresi
bölge halkı tarafından da
sevinçle karşılandı.

Türkiye Diyanet Vakfının eğitim
faaliyetlerine destek olmak ve
Sudan’ın kırsal bölgelerinde
daha kaliteli bir eğitimöğretimin sağlanabilmesi
amacıyla Küçükçekmeceli
hayırseverlerin destekleriyle
Damazin bölgesinde bir okul
inşa edildi.

Katkılarından dolayı emeği
geçen herkese teşekkür eden
Küçükçekmeçe İlçe Müftüsü
ve Şube Başkanımız Mustafa
Temel, okulun inşa edildiği
noktada oyun parkı ile birlikte
bölge halkının su ihtiyacını
gidermek amacıyla bir de su
kuyusu ve vakıf çeşmesi de inşa
edildiğini belirtti.
Temel, Sudan’ın Güney
Kurdufan eyaletinde
hayırseverlerin destekleriyle
yeni bir okulun daha projesine
başlandığı müjdesini verdi.

Sudanlı
Çocukların
Okul Sevinci
İstanbul Küçükçekmece
İlçe Müftülüğü ve
Küçükçekmece Şubemiz
tarafından Sudan’ın
Damazin bölgesinde okul
inşa edildi.

DERELİ
Dereli Müftülüğünde görevli
Mehmet Ferit Şeyhanlıoğlu,
yaptığı açıklamada, ana
caddede çalışmalarını
sürdürürken duvarda asılı
çamurlu Türk bayrağını fark
ettiklerini söyledi.

İlçede, 22 Ağustos’ta meydana
gelen selin ardından hasarın
giderilmesi için çalışmalar
devam ediyor.
Çalışmalarda görevli Diyanet
İşleri Başkanlığının iki personeli,
bir binanın duvarında asılı,
çamur içindeki Türk bayrağını
yıkayarak temizledi.
Bu anlar, vatandaşlar tarafından
cep telefonu kameralarıyla
görüntülendi.

Görevlilerle birlikte bir
vatandaşın da yardımıyla
bayrağı yıkadıklarını anlatan
Şeyhanlıoğlu, “Bayrağımızı
o şekilde çamurlu ve kirli
görmeye kalbim dayanmadı.
Vatanımıza ve Türk bayrağına
saygımız sonsuz. Onun için
canımızı veririz.” dedi.
Şeyhanlıoğlu, bayrağın binada
daha güzel ve temiz şekilde
dalgalanmasının gururunu
yaşadıklarını belirtti.

Diyanet
görevlileri
ve Vakfımız
gönüllülerinin
Türk bayrağı
hassasiyeti
Giresun’un Dereli
ilçesinde, Diyanet İşleri
Başkanlığı görevlileri
ve Vakfımız gönüllüleri,
çamur olan Türk bayrağını
temizleme anları, cep
telefonu kamerasına
yansıdı.
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RİZE

Minik kalpler
“İyilik Yolunda”
Türkiye Diyanet Vakfı
tarafından mazlum ve
mağdurlara umut olmak
için “Yolun İyilik Olsun”
sloganıyla başlatılan
yardım kampanyasına
4-6 yaş Kur’an Kursu
öğrencileri kayıtsız
kalmadı.

Rize’de il genelindeki 15 Kur’an
Kursu’nda eğitim gören 780
öğrenci, kumbaralarında
biriktirdikleri harçlıkları
kampanya kapsamında
İdlib’de evsiz kalan çocuklara
ulaştırılmak üzere Türkiye
Diyanet Vakfı Rize Şubesi’ne
bağışladı.
İl Müftü Vekili Naci Çakmakçı,
küçük yaşlarına rağmen
kocaman kalpleriyle öğrencilerin
yapmış oldukları bağışın çok
anlamlı olduğunu söyledi.
Minik hayırseverlerin biriktirdiği
19 bin 400 lirayı makbuz
karşılığında teslim aldıklarını
ifade eden Çakmakçı, “2011
yılında başlayan ve yüzyılın en
büyük insanlık dramlarından
birinin yaşandığı Suriye’de
siyasi kriz ve savaşın mağdur
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ettiği kardeşlerimizin durumu
hala vahametini korumaya
devam ediyor. Bir yanda yoğun
bombardıman bir yanda
yaşanan barınma sorunu
ailelere yaşamak adına çok
fazla seçenek sunmuyor.
Hayırsever milletimizin desteği
ve Diyanet İşleri Başkanlığımızın
öncülüğü ile asırlardır aynı
coğrafyada birlikte yaşadığımız
Suriyeli kardeşlerimizin acısını
dindirmek, sorunlarına çözüm
üretmek için tüm imkanlarımızla
seferber oluyoruz. Bu iyilik
yolunda 4-6 yaş Kur’an Kursu
öğrencilerimiz de bizleri
yalnız bırakmıyor. Anlamlı
katkılarından dolayı tebrik
ediyor, yüreklerindeki bu
yardımlaşma duygusunun
hiçbir zaman kaybolmamasını
diliyorum” diye konuştu.
Minik öğrenciler de yaptıkları
açıklamada, “İdlib’de bizim
gibi küçük çocuklar aç ve
susuz bırakılıyor, başlarına
bomba yağdırılıyor. Oradaki
kardeşlerimizin acısını
hafifletmek, yaralarına merhem
olmak ve bir nebze olsun onlara
yardım etmek maksadıyla
harçlıklarımızı bağışladık”
ifadelerine yer verdi.

EDİRNE
bunalan gurbetçilerin Türkiye
Diyanet Vakfının güler yüzlü
temsilcileriyle birlikte yapmış
oldukları ikramlarla bir nebze
olsun rahatladıklarını vurguladı.

Edirne İl Müftü Vekili ve
Türkiye Diyanet Vakfı Edirne
Şube Başkan Vekili Hüseyin
Okuş, araçlarıyla binlerce
kilometre uzaktan gelen ve
vatan topraklarına ayak basan
gurbetçileri ilk olarak Türkiye
Diyanet Vakfı’nın karşıladığını
söyledi.
Gurbetçi aileleri birkaç
dakikalığına da olsa Vakfımız
standında misafir ettiklerini,
yorgunluklarını atmak için
su ve lokum ikramında
bulunduklarını anlatan Okuş,
şunları kaydetti:
“Vakfımızın gülen yüzünü, yurt
dışında ülkemizi temsil eden
kardeşlerimize yansıtmaya
çalışıyoruz. Hiç beklemedikleri
ve ummadıkları bir anda gelen
küçük ikramlarımız gurbetçi
vatandaşlarımızı hem şaşırtıyor
hem de mutlu ediyor.”
Sınır kapısındaki işlemlerden
dolayı zaman zaman
kilometrelerce kuyruk
oluşabildiğine dikkati çeken
Okuş, hem sıcak hava hem
de uzun yolculukla birlikte
yorulan, strese giren ve

Gurbetçileri karşılamada vakıf
çalışmalarını anlatan küçük
broşürler verdiklerini ve
herhangi bir şekilde yardım
veya bağış istemediklerini
dile getiren Okuş, “Biz talep
etmiyoruz ancak yardımda
veya bağışta bulunmak isteyen
gurbetçilerimiz olursa onları da
geri çevirmiyoruz. Standımızda
görevli arkadaşlarımız makbuz
karşılığında bağış kabul ediyor”
diye konuştu.

Gurbetçilere
su ve lokum
ikramı
Türkiye Diyanet Vakfı
Edirne Şubesi Kapıkule
Sınır Kapısının girişine
kurduğu stantla yurt
dışından gelen gurbetçi
vatandaşları karşılayarak
su ve lokum ikramında
bulunuyor.

Okuş, Hz. Ali’nin (ra)
“İnsanlar bilmedikleri şeylere
düşmandırlar” sözünü
hatırlatarak, şöyle devam etti:
“Türkiye Diyanet Vakfı olarak
kendimizi ne kadar çok ve iyi
anlatabilirsek o kadar çok dost
kazanacağımıza inanıyoruz. Biz
milletimizle dost, kardeş olmak
istiyoruz. O nedenle ilk olarak
bizi ve yaptığımız çalışmaları,
onların destekleriyle ne kadar
büyük işler başardığımızı
bilmelerini istiyoruz.”
Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli
Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık,
yeryüzünde iyiliğin egemen
olması misyonu, ülkemizde
ve yedi kıtada insanlığın
hizmetinde bir vakıf olma
vizyonu ile hareket ettiklerini
vurguladı.
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KONYA

bir destekte Konya
Uluslararası İlahiyat Programı
öğrencilerinden geldi.

UİP
öğrencilerinden
su kuyusu
bağışı
Konya’da Türkiye Diyanet
Vakfı bursu ile eğitim
gören Uluslararası
İlahiyat Programı (UİP)
öğrencileri, aralarında
topladıkları 60 bin 330
TL’ye su kuyusu açtırılmak
üzere Türkiye Diyanet
Vakfı’na bağışladı.

Afrika ve Asya kıtasında maddi
zorluklar nedeniyle su kuyusu
açtıramayan mazlumların
yaraları sarmak adına Türkiye
Diyanet Vakfı tarafından
başlatılan “Bir Damla Bir
Hayat” yardım kampanyasına

UIP öğrencileri kendi
aralarında başlattıkları yardım
kampanyasını genişleterek
topladıkları 60.330 TL’yi,
Türkiye Diyanet Vakfı Konya
Şubesi adına İl Müftüsü Ahmet
Poçanoğlu’na teslim etti.
İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu
ise öğrencilerle kısa bir
süre sohbet ettikten sonra
duyarlılıklarından dolayı
kendilerine teşekkür ederek
bağış makbuzlarını teslim etti.

MERSİN

Mersin’den
İdlib’e 20 tır
insani yardım
Mersin Valiliği, İl
Müftülüğü ve Türkiye
Diyanet Vakfı şubesi
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öncülüğünde toplanan
17 tırlık insani yardım
malzemesi, Suriye’nin
İdlib kentine gönderilmek
üzere dualarla uğurlandı.

Vali Ali İhsan Su, Eski Tevfik
Sırrı Gür Stadyumu alanında
düzenlenen törende, dünyanın
her yerindeki mazlum ve
mağdurlara yardım edildiğini
söyledi.
Suriye’deki insanların zor
durumda olduğunu belirten
Su, “İdlib bölgesinde yapılan
saldırılar sonucunda 300
binin üzerinde insan göç
etmek zorunda kaldı. Bunların
yaklaşık yüzde 76’sı kadın ve
çocuklardan oluşuyor.” dedi.
İl Müftüsü Şaban Kondi de
İdlib’de çamur içerisinde yaşam
mücadelesi veren Suriyelilerin
ağır bir insanlık dramıyla karşı
karşıya olduğunu hatırlattı.
Daha önce 3 tırın gönderildiğini
belirten Kondi, İdlib için

düzenlenen yardım kampanyası
kapsamında 1 hafta
içerisinde 20 tır insani yardım
malzemesini de uğurladıklarını
belirterek önümüzdeki
günlerde hayırseverlerin
destekleriyle 5 tır yardım daha
göndereceklerini kaydetti.
Düzenlenen uğurlama
programıyla yardım tırları
dualar eşliğinde İdlib’e doğru
yola çıktı.

MALATYA

Ağır kış şartlarında çadırlarda
yaşam mücadelesi veren
ailelere yönelik başlatılan
proje kapsamında gönüllülerin
katkılarıyla örülecek atkı, bere,
hırka, bebek battaniyesi ve
çeşitli el işleri hazırlandıktan
sonra İdlibli ailelere ulaştırılacak.
Başlatılan çalışmayla ilgili
bilgi veren TDV Malatya şube
yöneticisi Rıdvan Erdem, kış
şartlarında çadırlarda yaşam
mücadelesi veren savaş
mağduru Suriyeli ailelere yönelik
barınak, yakacak, gıda ve çeşitli
alanlarda insani yardımların
Türkiye Diyanet Vakfı tarafından
devam ettiğini belirterek “Her
İlmek, Bir Yürek” projesiyle de
ailelere kışlık giyim yardımında
bulunulacağını ifade etti.
İyiliğin büyüğü, küçüğü
olmayacağını belirten Erdem,
Malatya İl Müftülüğüne
bağlı Aile ve Dini Rehberlik
Bürosu ve TDV Malatya Şubesi
tarafından başlattığımız
“Her İlmek, Bir Yürek” projesi
kapsamında gönüllülerimiz
derslerinden ve işlerinden
arta kalan zamanlarından
feragat ederek böyle bir
çalışma gerçekleştirecekler.
Proje kapsamında el emeğiyle

hazırlanan atkı, bere, hırka,
bebek battaniyesi ve çeşitli
el işlerini Suriye’de çadırlarda
yaşamak zorunda kalan savaş
mağduru ailelere hediye
edeceğiz. Başlattığımız bu
projenin şöyle değerli bir
yanı var ürünler el emeği,
göz nuru. Belki fabrikalardan,
mağazalardan bu ürünleri
parayla satın alıp daha
çok götürmek mümkün. El
emeğiyle olmasının daha
değerli olduğunu ve gönüllere
dokunduğunu düşünerek
bu kampanyayı başlattık.
İyiliğin büyüğü ve küçüğü
olmayacağını, kimin elinden ne
imkan geliyorsa bu şekilde de
mazluma umut olunabileceğini
ifade etmek istiyoruz” dedi.
Erdem, “Projeye katılan
kişiler öğrenci yurtlarındaki
arkadaşlarını, ikamet ettikleri
yerdeki komşularını, eş,
dost ve akrabalarını bu iyilik
seferberliğine dahil edebilir.
Katkı sunan kişiler hazırladıkları
el işlerini 6 Şubat’ a kadar
Malatya Başkonaklar’da bulunan
Aile ve Dini Rehberlik Bürosuna
teslim edebilirler. Hazırlanan
ürünlerin sıfırdan yapılmasını
ve hiç kullanılmamış olmasını
istiyoruz” dedi.

Malatyalı
iyilikseverler
yüreklere
ilmek ilmek
dokunacak
Malatya İl Müftülüğü Aile
ve Dini Rehberlik Bürosu
ve TDV Malatya Şubesi
tarafından başlatılan
“Her İlmek, Bir Yürek”
projesi kapsamında büyük
çoğunluğu öğrenci ve
ev hanımlarından oluşan
gönüllüler, hazırladıkları
el işlerini Suriye İdlib’deki
savaş mağduru ailelere
hediye edecek.
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VAN

İl Müftü Yardımcısı Melike
Seyitoğlu Özkan, kentte birçok
aileye yardım eli uzattıklarını
söyledi

Kapı kapı
dolaşarak
annelere
hediyeler
verdiler
Van’da İl Müftülüğü
ve Vakfımız Şubesi
koordinesinde oluşturulan
10 kişilik gönüllü
ekip, sokağa çıkma
kısıtlamasının olduğu
kentte kapı kapı gezip
annelerin Anneler
Günü’nü kutlayarak
hediyeler verdi.

İl Müftülüğüne bağlı ekipler,
sokağa çıkma kısıtlamasının
olduğu kentte önceden
hazırladıkları hediye paketlerini
annelere ulaştırdı.
İhtiyaç sahibi bazı vatandaşlara
da gıda paketleri dağıtan ekip,
evinde televizyon olmayan
engelli bir çocuğa da İpekyolu
Diyanet Vakfınca alınan
televizyonu hediye etti.

Anneler Günü dolayısıyla
anneleri ziyaret ettiklerini
anlatan Özkan, “Annelerimizin
Anneler Günü’nü kutladık.
Onlar için çeşitli hediye
paketleri hazırladık. Yine
engelli olan bir çocuğumuza
televizyon aldık ve ulaştırdık.
Yine ihtiyaç sahibi ailelere
iftar için kumanya yardımları
yapıyoruz. Elimizden geldiği
kadar vatandaşlarımıza
yardım etmeye çalışıyoruz.
Bu süreçte hayırseverler de
bizlere yardımcı oluyorlar.
Allah onlardan da razı olsun.”
şeklinde konuştu.

TOKAT

Tokat’tan
İdlib’e 22 ton
kuru soğan
gönderildi
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Tokat’ın Turhal
ilçesinden İdlib’e 22 ton
kuru soğan yardımında
bulunuldu.

Turhal Kaymakamlığı, Belediye,
İlçe Müftülüğü, Turhal
Diyanet Vakfı ve vatandaşların
katkılarıyla toplanan 22 ton
kuru soğan İdlib’de ihtiyaç
sahibi ailelere gönderildi.
İlçe Müftüsü ve Türkiye
Diyanet Vakfı Şube Başkanı
Mustafa Akdağ, yardım tırının
gönderilmesi için düzenlenen
törende yaptığı konuşmada,
Diyanet İşleri Başkanlığı
ve Türkiye Diyanet Vakfı
tarafından yürütülen “Yolun
İyilik Olsun” yardım kampanyası
çerçevesinde İdlib’deki savaş
mağduru ailelerin yaralarını
sarmak için seferber olduklarını
söyledi.

Kampanyaya vatandaşlardan
yoğun destek geldiğini dile
getiren Akdağ, “Toplanan
yardımları ihtiyaç sahibi
Suriye’deki, İdlib’deki
kardeşlerimize ulaştırmayı
düşünüyoruz. Bu bir
başlangıçtı. İnşallah ileriki
haftalarda bu sefer kıyafet
üzerine kampanyalarımız
devam edecek.” dedi.
Belediye Başkan Yardımcısı
Yusuf Karakoyun da yardımda
bulunanlara teşekkür etti.
Törenin ardından kuru
soğan yüklü kamyon, İdlib’e
ulaştırılmak üzere Hatay’ın
Reyhanlı ilçesine doğru yola
çıktı.

FETHİYE

Bu kapsamda Fethiye Müftüsü
ve Türkiye Diyanet Vakfı
Şube Başkanı Kamil Oktay,
öğrencilere destek olmak,
camiyi ve sporu sevdirmek
için Yeni Mahalle’deki
gençlerden oluşan Yeni Mahalle
Kültürspor’a forma hediye
ederek başarılar diledi.
Camilerin asli fonksiyonunun
ibadethane olmasının yanında,
birer eğitim-öğretim mekanı
aynı zamanda sosyal ve kültürel

faaliyetlerin merkezi olduğunu
ifade eden Oktay, “Bu konuda
başkanlığımızla birlikte farklı
çalışmalar yürütüyoruz. Okula
giden çocukların ara tatil
dönemlerinde cami ile bağının
kurulmasını sağlamak ve
cemaat alışkanlığı kazandırmak
için proje geliştirdi.18 Ocak02 Şubat tarihleri arasında
uygulanacak programa
katılmak isteyen öğrenciler
cami görevlilerine başvuru
yapılabilecek. Program
sonunda öğrencilerimize çeşitli
ödüller verilmesi planlıyoruz.
Müftülük ve Vakfımız olarak
öğrencilerimize destek
olmak amacıyla forma hediye
ettik. Amacımız hem camiye
ısınmalarını sağlamak hem de
spor hayatlarına katkı sunmak”
diye konuştu.

Genç
sporculara
forma desteği
Diyanet İşleri Başkanlığı
tarafından ilk ve orta
öğrenimdeki öğrencilere
camiye gitme ve
namaz kılma alışkanlığı
kazandırılması amacıyla
“Camiyi Seviyoruz
Namazla Buluşuyoruz”
projesi başlatıldı.

KÜTAHYA
Proje ile ilgili açıklamalarda
bulunan İl Müftüsü ve Türkiye
Diyanet Vakfı Kütahya Şube
Başkanı Hüseyin Hazırlar;
”Kışın en soğuk günlerini
yaşadığımız şu günlerde
yardıma muhtaç mülteci
kardeşlerimizi ve çocukları
unutmamamız gerekiyor.
Vakfımız, din görevlilerimiz

ve hayırseverlerin katkıları ile
“Çocuklar Üşümesin” projesini
hayata geçirmiş bulunuyoruz.
İhtiyaç sahibi çocuklarımıza
sahip çıkmak, ağır kış şartlarının
zorluğundan bir nebze de olsa
onları uzaklaştırmak istiyoruz.
Bu bağlamda onlara bot ve
mont hediye ederek yüzlerini
güldürmek için çalışıyoruz.”
dedi.
Yapılan yardımların çok anlamlı
olduğunu dile getiren Hüseyin
Hazırlar; yardım eli uzatılan her
bir çocuğun çok sevindiğini,
ancak içlerinden bir öğrencinin
“Artık okuldan gelirken
ıslanmayacağım” sözünün
adeta yürütülen projeyi
özetlediğini ifade etti.

Kütahya
şubemizden
“Çocuklar
Üşümesin”
projesi
Kütahya İl Müftülüğü ve
Türkiye Diyanet Vakfı
Kütahya Şubesi tarafından
ihtiyaç sahibi öğrenciler
için başlatılan “Çocuklar
Üşümesin” projesi
kapsamında mülteci,
yetim ve yardıma muhtaç
316 çocuğa kışlık mont ve
bot yardımında bulunuldu.
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KAYSERİ

bırakıp birlik olduklarını
vurgulayan Güven, şunları
kaydetti:

Kayseri
şubemizden
depremzedelere
yardım
Elazığ ve Malatya’daki
depremzedeler için
Türkiye Diyanet Vakfı
tarafından başlatılan
“Yaraları Sarma Zamanı”
kampanyası kapsamında
3 yardım tırı Kayseri’den
bölgeye dualarla
gönderildi.

Kayseri’de, Diyanet İşleri
Başkanlığı ve Türkiye Diyanet
Vakfı tarafından “Şimdi Yaraları
Sarma Zamanı” sloganıyla
başlatılan yardım kampanyası
kapsamında hayırseverlerin
katkılarıyla toplanan yardım
malzemelerini taşıyan tırlar
için Hunat Mahallesi’ndeki
otoparkta tören düzenlendi.
İl Müftüsü Şahin Güven, burada
yaptığı konuşmada, depremde
hayatını kaybeden vatandaşlara
Allah’tan rahmet, yaralılara acil
şifalar diledi.

“Evleri yıkılan ve bizlere ihtiyacı
olan vatandaşlarımız için hızlı
bir şekilde organize olduk. Bu
tırlarımızdan birinde Kayseri
Şeker Fabrikasının verdiği 3’er
kilogramlık paketler halinde
şekerler var. Bir tırımızda sünger
yatak, diğerinde de elektrikli
ısıtıcı, halı, yatak ve bir aileye
yaklaşık 15-20 gün yetecek
kadar 400 koli iaşe paketi var.
Toplam değeri 420 bin lira
olan bu yardım malzemelerini
bugün yola çıkarıyoruz. Bir
grup imam kardeşimizi de hem
yardım malzemelerini teslim
etmeleri için hem de oradaki
vatandaşlarımıza geçmiş olsun
demeleri için yardım tırlarıyla
birlikte bölgeye gönderiyoruz.”
Programda, dua edilmesinin
ardından yardım malzemesi
taşıyan 3 tır yola çıktı.

Ülke insanı olarak acıların ve
sıkıntıların olduğu dönemde,
her türlü farklılığı bir kenara

Törene, Diyanet İşleri Başkanlığı
Umre Hizmetleri Daire Başkanı
Yaşar Çapçı da katıldı.

Antalya’da kısa süre
önce oluşturulan Türkiye
Diyanet Vakfı Kadın Kolları
Komisyonu’nun hizmetlerini
gerçekleştirebileceği salonun
açılışı gerçekleştirildi.

Haral Efe, kadınlara yönelik
gerçekleştirmiş oldukları
faaliyetler hakkında
katılımcılara bilgi verdi.

ANTALYA
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Kadın Kolları
Komisyonu
Hizmet Salonu
açıldı

Program, Muratpaşa Camii
İmam Hatibi İrfan Keskin’in
Kur’an-ı Kerim tilaveti ile
başladı.
Kadın Aile ve Gençlik
Hizmetleri Müdürü Fatma

Programa İl Müftüsü Osman
Artan, İl Müftü Yardımcısı Melek
Alçın, Merkez İlçe Müftüleri,
Vaizler ve davetliler katıldı.
İl Müftüsü Artan, Kadın Aile
ve Gençlik Hizmetleri Müdürü
Efe’ye plaket takdim etti.

KONYA
Konya İl Müftülüğü ve Konya
İl Şube başkanlığımızla birlikte
31 İlçe Şube Başkanlığınca
düzenlenen “Yolun İyilik Olsun”
kampanyası kapsamında 2020
yılı için 3. Parti insani yardım
tırını göndermiş olduklarını
ifade eden Poçanoğlu, şunları
kaydetti:
İdlib’e ulaştırılmak üzere
hazırlanan beş tır gıda
yardımı düzenlenen
uğurlama programı ve
yapılan kontrollerin ardından
mazlumlara ulaştırılmak üzere
yola çıktı.
Uğurlama töreninde konuşan
İl Müftüsü ve Türkiye Diyanet
Vakfı Şube Başkanı Ahmet
Poçanoğlu, İslam coğrafyasının
çok zor bir süreçten geçtiğini
dile getirerek “Komşumuz olan
ve gerçekten zor durumdaki
İdlib bölgesinde bulunan
kardeşlerimiz için, Türkiye
Diyanet Vakfı Konya ve 31 ilçe
şube başkanlığımız ile özellikle
metropol ilçe müftülüklerimizin
gayretleri neticesinde aldığımız
5 tır gıda yardımını inşallah
bugün gönderiyoruz.” dedi.

“Öncüpınar Sınır Kapısına
üç tır 2900 adet gıda kolisi,
Cilvegözü Sınır Kapısına ise
iki tır 2100 adet gıda kolisi
olmak üzere toplamda beş
tır 5000 adet gıda yardımı
kolisi gönderiyoruz. Gıda
kolisi içerisinde pirinç, bulgur,
yağ, kırmızı mercimek, salça,
makarna, toz şeker ve tuz
bulunmaktadır. Bir paket gıda
kolimizin bedeli 130 TL ve bir
tır gıda kolisi bedeli ise 130.000
TL’dir.”

Konya’dan
İdlib’e 5 tır
gıda yardımı
gönderildi
Türkiye Diyanet Vakfı
Konya Şubesi ve Konya
İl Müftülüğünce “Yolun
İyilik Olsun” sloganıyla
düzenlenen yardım
kampanyasında toplanan
beş tır gıda yardımı
Cilvegözü ve Öncüpınar
Sınır Kapısına gönderildi.

Poçanoğlu, Elazığ, Malatya ve
Van depremleri sonrasında
da bölge halkının yaralarını
sarmak için düzenlenen “Yolun
İyilik Olsun” yardım kampanyası
kapsamında camilerde yardım
toplandığını ve bölgeye
gönderildiğini söyledi.
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GİRESUN

koordinesinde yürütülen
faaliyetlerde gönüllüler ile din
görevlilerinin destekleriyle ilk
etapta belirlenen ailelere gıda
kolisi ve içme suyu yardımında
bulunuluyor.

Giresun’da
selin açtığı
yaralar sarılıyor
Yurt içi ve yurt dışında
binlerce noktada
mağdurların yardımına
koşan Türkiye Diyanet
Vakfı, Giresun’da
meydana gelen ve 8
vatandaşın vefat ettiği
sel felaketinde yaraları
sarmak için faaliyet
gösteriyor.

81 il ve ilçe müftülüklerinde
şubesi bulunan Türkiye
Diyanet Vakfı kriz bölgelerinde
vatandaşın yardımına
koşuyor. Türkiye Diyanet
Vakfı Giresun şubesi, şiddetli
yağmurun sebep olduğu sel
ve su baskınlarından etkilenen
ve yakınlarını kaybeden
vatandaşlara yardım elini
uzatıyor.

Selin ilk dakikalarından
itibaren selzede vatandaşların
olumsuz şartlardan korunması
için ihtiyaç duyulan yardım
malzemelerini sevk eden
Türkiye Diyanet Vakfı, bölge
halkının yaralarını sarmak için
yardımlarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Türkiye Diyanet
Vakfı Giresun Şube Başkanı
ve İl Müftüsü Muhittin Oral
ANTALYA
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Etiyopyalı
yetimlerin
bayramlık
sevinci
Antalya İl Müftülüğü
ve Türkiye Diyanet
Vakfı Antalya Şubesi,
Etiyopya’nın başkenti
Addis Ababa’da yetim
çocuklara bayramlık giysi
ve ayakkabı dağıttı.

bayramlıklarla sevindirdi.
Din Hizmetleri Müşaviri Cemil
Alıcı, bayramlıkların yanı sıra bu
hafta 135 aileye de gıda paketi
ulaştıracaklarını söyledi.

Müftülük, Türkiye Diyanet
Vakfı (TDV) ve Addis Ababa
Büyükelçiliği Din Hizmetleri
Müşavirliğiyle iş birliği
çerçevesinde, 140 yetimi

Yetimlerden 13 yaşındaki
Sumaya Cemal, “Türkiye’den
geçen sene verilen hediyeleri
alan çocuklardan biriydim ve
bu sene de bayramlık yeni
kıyafet ve ayakkabılar aldığım
için çok mutluyum. Burada
hediye alan herkes çok mutlu.”
ifadesini kullandı.

FETHİYE
uygulanan bir proje olduğunu
belirtti.
Uygulamayla ihtiyaç
sahiplerinin hiçbir ücret
ödemeden aynı kalitede
ekmeği aldığını anlatan Balcı,
uygulamanın o bölgedeki dar
gelirli vatandaşların ekmek
ihtiyacını karşıladığını ifade etti.
Fırın önünde düzenlenen
törende konuşan Sakarya
Valisi Ahmet Hamdi Nayir,
toplumu güçlü kılan, ayakta
kalmasını, geleceğe güvenle
bakmasını sağlayan hususların
yardımlaşma, dayanışma ve
hamiyet duyguları olduğunu
söyledi.
Türkiye’de yıllardır askıda
ekmek uygulamasının devam
ettiğini anımsatan Nayir,
uygulamaya teknolojinin
katılarak kentte yürütülmesinin
mutluluğunu yaşadıklarını
kaydetti.
“Askıda ekmek uygulaması
olmayan işletme kalmamış
oluyor”
Türkiye Fırıncılar Federasyonu
Başkanı Halil İbrahim Balcı da,
askıda ekmeğin uzun zamandır

TDV Mütevelli Heyeti 2. Başkanı
İhsan Açık da Sakarya’nın
projeye öncülük ettiğini dile
getirerek tüm Türkiye’nin kenti
örnek alacağını söyledi.
TDV olarak yeryüzünde iyilik
egemen oluncaya kadar
gayrete devam edeceklerine
değinen Açık, bu uygulamanın
onlardan bir tanesi olduğunu
kaydetti.
Sakarya Büyükşehir Belediye
Başkanı Ekrem Yüce de
projenin önemli olduğunu
belirterek ihtiyaç sahiplerine
yardım etmenin her bireyin
görevi olduğunu ifade etti.
İl Müftü Yardımcısı Faruk
Güneş’in yaptığı duanın
ardından protokol üyelerince
fırındaki yaklaşık 300 ekmek
satın alınarak askıya konuldu.

Askıda ekmek
uygulamasını
tüm fırınlara
yaygınlaştıracak
proje
Sakarya’da
başladı
Sakarya İl Müftülüğü,
Türkiye Diyanet Vakfı
(TDV) ve Türkiye
Fırıncılar Federasyonu
iş birliğiyle ihtiyaç
sahibi ailelerin ekmek
teminini kolaylaştırmayı
hedefleyen “Ekmek
Teknesi” projesinin ilki,
Adapazarı ilçesindeki bir
fırında uygulamaya alındı.
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Antalya’da
evleri yanan
ailelere Türkiye
Diyanet Vakfı
sahip çıktı
Antalya’nın Korkuteli
ilçesinde henüz
belirlenemeyen bir
nedenle evleri yanan ve
sokakta kalan iki aileye
Korkuteli İlçe Müftülüğü
ve Türkiye Diyanet Vakfı
yardım eli uzattı.
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Sülekler Mahallesinde evi
yanan ve eşi yıllar önce vefat
eden ve kızıyla birlikte yaşayan
Havva Gün, imam lojmanına
yerleştirilirken Büyükköy
mahallesinde yaşayan Hakkı
Gürbilek de geçici olarak
konteyner eve yerleştirildi.
Korkuteli İlçe Müftüsü ve Türkiye
Diyanet Vakfı Şube Başkanı
Selim Yazıcı, yangında evlerini
ve eşyalarını kaybeden aileleri
ziyaret etti.
Yaşanan üzücü olaylar sonrasında
can kaybının olmamasına
sevindiklerini belirten Yazıcı,
“Mal canın yongasıdır ancak
zamanla telafisi mümkündür.
Bugün Havva hanımın yüzünün
tebessüm ettiğini görmek
bizleri mutlu etti. Boş olan
imam lojmanını kendisine
tahsis ettik. Bir evde zaruri
ihtiyaç duyulan bütün eşyaları
da hemen hemen tedarik ettik.
Evin ihtiyacı olan Buzdolabı,
çamaşır makinası, ocaklı fırın,
kanepe takımı, perdesi, halısı,
elbise dolabı mutfak gereçleri
gibi bütün bunlar Diyanet Vakfı
Korkuteli Şubesini aracılığıyla
hayırseverlerimiz tarafından
karşılandı. Hatta Havva hanımın
nişanlı olan kızının çeyizleri
de tamamen yanmıştı. Bazı
hayırseverlerimiz kızımıza çeyiz
olarak, buzdolabı ve birtakım
çeyizlikler hediye etti.” şeklinde
konuştu.
Yazıcı, daha sonra Büyükköy
Mahallesine geçerek konteyner
eve yerleştirilen Hakkı Gürbilek
ve ailesini ziyaret etti.

Aileye geçmiş olsun dileklerini
ileterek yaraların en kısa
zamanda sarılacağını ifade eden
Yazıcı, Türkiye Diyanet Vakfı’nın
ve hayırseverlerin, Korkuteli
halkının el birliğiyle iki ailenin
de ihtiyaçlarını karşılamaya
başladığını vurguladı.
Türk Milletinin dünyanın
neresinde mağdur ve mazlum
varsa ekmeğini paylaştığını,
bu anlamda Diyanet Vakfı’nın
dünyanın dört bir köşesinde
mağdur ve mazlumlara umut
olmaya çalıştığını ifade eden
Yazıcı, “Bugün bu kardeşimizin
ihtiyaçlarının giderilmesi bunun
en güzel örneklerinden biridir.
İnşallah kısa zamanda evlerin
inşası da elbirliği ile yapılacaktır.
Sıhhi tesisat, pencere pvcleri
bazı esnaflarımız tarafından
karşılanacaktır. Başta Kur’an
kursu hocalarıma, din görevlisi
kardeşlerime hayri katkıda
bulunan Korkuteli’nin güzel
insanlarına teşekkür ediyorum.
Cenab’ı Hak’tan da bu ve buna
benzer her türlü afetlerden
bizleri ve milletimizi muhafaza
etmesi niyazında bulunuyorum”
diye konuştu.
Yazıcı, her iki aileye de nakdi
yardımda bulundu.

ŞANLIURFA

Şanlıurfa Akçakale İlçe Müftüsü
ve Vakfımız Şube Başkanı
Selahattin Özçelik, Abdüllatif
Alabo'yu ve ailesini ziyaret
ederek durumları hakkında
bilgi aldı.
Kelebek hastalığı olarak
bilinen ve vücudunda yaralar
oluşan Alabo'nun tedavisi için
girişimlerde bulunacaklarını
belirten Özçelik, aileye gıda ve
nakdi yardımda bulundu.
Türk Milletinin tarihin her
döneminde mazlum ve
mağdurların yanında yer
aldığını ifade eden Özçelik,
“Savaştan kaçarak bize sığınan

ailemizi yalnız bırakmıyoruz.
Hayırseverlerimizin desteği ile
gerekli yardımları yapıyoruz.
Vakıf olarak nerede biz mazlum,
mağdur varsa elimizden
geldiğince ihtiyaçlarını
karşılamaya gayret ediyoruz.
Maalesef savaşın en acı yanını
çocuklar ve kadınlar yaşıyor.
Abdüllatif Alabo’da ailesiyle
birlikte ülkesindeki iç savaştan
kaçmış ve sığınacak başka bir
yeri olmadığı için Akçakale’ye
gelmiş. Bizde bize sığınan
hiçbir mazlum ve mağduru
geri çeviremeyeceğimiz için bu
ailemize de sahip çıktık. Vakıf
olarak, müftülüğümüz olarak
yaralarını sarmaya, ihtiyaçlarını
karşılamaya gayret ediyoruz”
diye konuştu.
Alabo’nun ailesi de yapılan
ziyaretten duyduğu
memnuniyeti dile getirerek
bu zor dönemlerde kendilerini
yalnız bırakmadıkları için Türk
halkına ve Türkiye Diyanet
Vakfı’na teşekkür etti.

3,5 yaşındaki
Suriyeli
Abdüllatif’e
yardım eli
Suriye’de yaşanan iç
savaştan ailesiyle birlikte
kaçarak Şanlıurfa’nın
Akçakale ilçesine sığınan
ve burada zor şartlarda
hayatını sürdürmeye
çalışan kelebek hastası
3,5 yaşındaki Suriyeli
Abdüllatif Alabo'ya
Türkiye Diyanet Vakfı
yardım eli uzattı.
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ŞUBELERİMİZDEN
Vakfı Şube Başkanı Selami
Aydın, “Bakırköy İlçe Müftülüğü
Okul Kütüphanelerini Diyanet
İşleri Başkanlığı ve Türkiye
Diyanet Vakfı Yayınlarıyla
Zenginleştiriyor” ve “Her
Okula Bir Mescit” projesi
kapsamında okullara destekte
bulunduklarını söyledi.

Bakırköy İlçe
Müftülüğünden
okullara mescit
ve kütüphane
Bakırköy İlçe Müftülüğü
ve Türkiye Diyanet Vakfı
Şubesi, ilçe genelindeki
okullara mescit ve
kütüphane yapıyor.

Proje kapsamında Bakırköy
Gürlek Nakipoğlu Anadolu
Lisesinde yaptırılan Mescit
ve kütüphanenin açılışı
gerçekleştirildi.
Açılışta konuşan Bakırköy İlçe
Müftüsü ve Türkiye Diyanet

Aydın, proje kapsamında 25
okul kütüphanesine 211 eser
kazandırıldığını ifade etti.
Törene Bakırköy İlçe Milli Eğitim
Müdürü Emrullah Aydın, okul
yöneticileri ve öğretmenler
katıldı.

VAN

Türkiye’yi
duygulandıran
iki kardeşe
ziyaret

176

Van’da çöp kutusunda
gördükleri Türk bayrağını alıp,
tel örgülere asan Yunus (14) ve
Argeş (13) Duman kardeşleri
ziyaret eden Türkiye Diyanet
Vakfı görevli ve gönüllüleri
çocuklara Kur’an-ı Kerim ve
Elifba hediye etti. Çocukların
bağışçılar tarafından giyim
ve okul kırtasiye ihtiyacı
karşılanırken aileye de nakdi
yardımda bulunuldu.
Duyarlı kardeşler evlerine
yakın olan çöp konteynırından
kağıt ve pet atıkları toplarken
çöp kutusuna atılan Türk
bayrağını çıkartıp öptükten
sonra, tel örgülü alana astı. O
anlar, çevredeki vatandaşlar
tarafından cep telefonu
kamerasıyla kaydedilip,
Twitter'da paylaşıldı. Sosyal
medyada paylaşılmasının

ardından büyük ilgi gören
Duman kardeşlerle ilgili video,
tüm Türkiye’yi duygulandırırken
Türkiye Diyanet Vakfı görevli ve
gönüllülerini harekete geçirdi.
Aileyi ziyaret eden Türkiye
Diyanet Vakfı ekipleri, Türk
bayrağına büyük bir hassasiyet
gösteren çocukları ve onları
bayrak sevgisiyle yetiştiren
anne ve babalarını tebrik etti.

REKLAM
iyilik vakti

REKLAM
Adak - Şükür Kurban
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