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Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

BU SAYIDAİyilik Yolcuları..
İslam medeniyetinde hayır ve iyilik hizmetleri asırlardır yapılmaktadır. 
Nitekim milletimiz de kurduğu vakıf müesseseleriyle her zaman 
mazlumlara ve mağdurlara yardım elini uzatmaktadır. Türkiye Diyanet 
Vakfı’mız da geçmişten aldığı bu geleneği günümüze taşımakta ve 
gerek yurt içinde gerek yurt dışında zor durumda olan her muhtaca 
umut olmaktadır. 

Yeryüzünde adalet ve merhametin teminatı, mazlum ve mağdurların 
hamisi olmuş bir medeniyetin mensupları olarak ülkemizde ve dünyanın 
farklı coğrafyalarında açlık, deprem, sel gibi afetler ile savaş ve şiddetin 
yaşandığı kriz bölgelerindeki milyonlarca insana milletimizin yardım 
elini ulaştırıyoruz! Çünkü insanlık şefkat ve merhamete her zamankinden 
daha fazla muhtaç. Bizlerde yaşanan afetlerde kardeşlerimizi asla yalnız 
bırakmıyor, tüm imkanlarımızla seferber olarak yanlarına koşuyoruz. 
Nitekim umudu ve duası Türkiye olan mazlumların hayata tutunmalarını 
sağlıyor, gece demeden gündüz demeden insanlığa hizmet ediyoruz.  

Tarih boyunca birçok savaş ve zorluğa karşı mücadele eden milletimiz 
bütün dünya ile birlikte günümüzde korana virüs salgınıyla da mücadele 
etmektedir. Her zaman olduğu gibi Vakfımız gönüllüleri, çalışanlarımız 
ve din görevlilerimiz insanlığa bu dönemde de hizmet etmeye devam 
etmektedir. Salgının ilk günlerinden bu yana kimin ne ihtiyacı varsa 
onu karşılamaya gayret etmiş ve bu uğurda her ne gerekiyorsa da 
yerine getirmiştir. Özellikle şube çalışanlarımız, din görevlilerimiz ve 
vakıf gönüllülerimiz bu süreçte darda kalan insanların derdine derman 
olmaya çalışmışlardır. Kimi zaman onları omuzlarına aldığı iyilik paketini 
ihtiyaç sahiplerine götürürken, kimi zaman evinden dışarı çıkamayan 
hastanın ayağına ilacını götürürken, kimi zaman, evsiz kalan bir ailenin 
evini yaparken, kimi zaman da babasız kalan bir yetimin üzerine yeni 
elbiselerini giydirirken görürsünüz. 

Allah’ın yarattığı her bir varlığı, O’nun bir emaneti, kâinat ailesinin 
kıymetli bir ferdi olarak görüyor ve bu doğrultuda dünyanın dört 
bir yanında iyilik sofraları kurarak Ramazan’ın bereketini sevgi ile 
kardeşlik ile paylaşıyoruz. Bu Ramazan’da her zaman olduğu gibi bunu 
yapacağız ve paylaşmaya, şükretmeye en çok değer verdiğimiz bu ayda 
insanlığın kimsesi olmaya çalışacak, ülkemizde ve belki de adını ilk defa 
duyduğumuz diyarlarda ihtiyaç sahiplerinin yine umudu olacağız.

İnsanların bağışlarına ve zekatlarına köprü olan Vakfımız bu gönül 
köprüsüyle de sadece salgından etkilenenlere değil, Suriye’de evsiz 
barksız ve vatansız kalan insanlara, babasız kalan yetimlere ve çaresiz 
kalan hayatlara koşarak umut olmuştur. Ne mutlu ki yetime, zorda 
kalana, çaresiz olana iyilik elini uzatıp Ensar’ın ruhuyla Muhacir olanları 
kucaklamıştır.  

Günümüzün Ensarlarına uzattığı iyilik eline el veren vakfımız gerek 
Afrika’da susuz kalanlara gerek Suriye’de evsiz kalanlara gerek 
dünyanın başka başka ülkelerinde çaresiz kalanlara gönül köprüleri 
kurmuştur. Bu düsturla bizlerde insanları kucaklayarak, iyilik elini uzatan 
gönüllülerimize köprü olmaya devam edeceğiz. 

Çünkü söz verdik.. 
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R amazan; nuru ile Hira’yı, rahmeti ile âlemi, 
şifası ile gönülleri, âyetleri ile zihinleri ay-
dınlatan ve varoluşunun anlamını unutan 

insanlığı, bilgi, hikmet ve iffete davet eden Yüce Ki-
tabımızın nazil olduğu müstesna bir aydır. Peygam-
berimizin mübarek ve bereketli bir ay olarak tavsif 
ettiği Ramazan, çoraklaşmış yüreklere ab-ı hayat-
tır. Bu ayda “Cennet kapılarının açıldığını cehennem 
kapılarının kapatıldığını ve şeytanların zincire vurul-
duğunu” (Nesai, Sıyam, 5) bildiren Peygamber Efendimiz; 
“Kim inanarak ve karşılığını Allah’tan bekleyerek Ra-
mazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır.” 
(Buhari, İman, 28.) buyurmak suretiyle ramazanın ve oru-
cun manen dirilten, arındıran ve dönüştüren gücü-
ne vurgu yapmıştır.

Sahuru ile seherlerimizi ihya ettiğimiz, orucu ile 
ruhlarımızı olgunlaştığımız ve teravihi ile gönül-
lerimizi dinlendirdiğimiz Ramazan, iftarlarımızla 
fıtratımıza, sadakalarımızla kardeşlerimize, mu-
kabelelerimizle kitabımıza, itikâfımızla kendimize 
yaklaştığımız bir vahdet ayıdır. Ramazan, bireysel 
anlamda arınma ve yenilenme bilincimizi, sosyal 
boyutta ise yardımlaşma ve dayanışma duyarlılığı-
mızı gözden geçirdiğimiz bir muhasebe mevsimi-
dir. Nitekim Rabbimiz, “Ey iman edenler! Allah’a karşı 
gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere 
farz kılındığı gibi size de farz kılındı.” (Bakara, 183) buyura-
rak orucun, bizlere sorumluluklarımızı hatırlatan ve 
bizi takvaya eriştiren bir ibadet olduğuna dikkati-
mizi çekmektedir. Bu bağlamda yüce bir ahlakı ifa-
de eden takva, müminler için “salih amel bilincine” 
ve “hesap verme şuuruna” sahip olmayı ifade et-
mektedir. Kuran’ın ifadesiyle takva, dünyadan ahi-
rete uzanan yolculukta “akıl sahiplerinin en hayırlı 
azığıdır.” (Bakara, 197) Oruç ibadetinin özünden bir parça 
olan takva, her boyutuyla dünyevî ve uhrevî hayatı 
kuşatan bir hak bilinci ve bu bilincin davranışa dö-
nüşmüş halidir. Zira dünyada kâmil insan olmanın 
ve erdemli bir toplum inşa etmenin, ukbâda ise ce-
hennemden kurtulmanın ve ebedi huzura ulaşma-
nın ön şartı bu bilinci kuşanmaktır.

Ramazan, tevhidin kadim ibadetlerinden biri olan 
oruç ibadetiyle arzu ve ihtiraslarımızı teskin ve ru-
humuzu terbiye ettiğimiz, bereketli bir şifa mev-
simidir. Oruç, bir şifa vasıtasıdır. Nitekim “Oruç tu-

ŞİFA AYI
RAMAZAN

Prof. Dr. Ali ERBAŞ
Diyanet İşleri Başkanı 

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı
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tun, sıhhat bulun” buyurularak orucun bu yönüne 
işaret edilmiştir. Ayrıca Sevgili Peygamberimiz, bir 
taraftan “Oruç sabrın yarısıdır.” ( Tirmizi, Deavat, 86.) hadis-i 
şerifiyle orucun arzularımıza karşı bir irade eğitimi 
olduğuna ve nefsimizin dünyevî isteklerine karşı 
koyma hususunda mukavemet sağladığına işaret 
etmiştir. Diğer taraftan “Her şeyin bir zekâtı vardır 
bedenin zekâtı da oruçtur.” (Ebu Davut, Zekât, 32) hadisi şe-
rifiyle de orucun bedenimiz için bir arınma vesile-
si olduğunu belirtmiştir. Zira nasıl ki zekât, malın 
temizlenmesini, bereketlenmesini ve korunmasını 
sağlıyorsa aynı şekilde oruç da bedenin hastalık-
lardan arınmasına, sıhhate ve selamete erişmesine 
bir vesiledir. Bugün, orucun sindirim sistemi üzerin-
deki olumlu ve hatta iyileştirici etkisiyle beden ve 
ruh sağlığı bakımından insana sağladığı faydalar, 
hekimlerimizce müsellem bir hakikattir.  

Esasen oruç, sadece midemiz ve yeme-içme arzu-
larımız üzerinde bir kontrol sağlamayı değil bütün 
azalarımıza sahip olmayı öğretir. Peygamber Efen-
dimiz, orucu, olumsuzluklardan ve kötülüklerden 
koruyan bir kalkana benzetir. Bu yönüyle oruç, 
yalan, gıybet, kötü söz ve kavga gibi fıtratı tahrip 

eden şeylere karşı insanın imanını ve istikametini 
muhafaza eder. Nitekim Allah Rasulü (s.a.s), oruç-
luyu bu tür kötülüklere karşı uyanık olmaya davet 
eder. Hatta kendisine çirkin bir söz söylenmesi ya 
da sataşılması durumunda “Ben oruçluyum” diyerek 
cevap vermesini emreder. Bu hassasiyeti taşıma-

Hayatımıza ve hanelerimize insanî değer, 

erdem ve güzelliklerle gelen Ramazan ve 

içerisindeki tüm ibadetler tam anlamıyla 

bir irfan okuludur. İmsak ile sabretmeyi, 

iftar ile şükretmeyi öğreniriz. Bizlere sabır 

ve şükür bilinci ihsan ettiği için de her 

daim Rabbimize hamd ederiz. Bununla 

birlikte Ramazan, dünyevî meşgaleler 

sebebiyle çoğu kez unuttuğumuz veya 

ihmal ettiğimiz değerlerimizi yeniden 

hatırlatır. 
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yanlar için de Allah Rasulü  (s.a.s) şu uyarıyı yapar: 
“Nice oruç tutanlar vardır ki, orucundan kendisine 
kuru bir açlıktan başka bir şey kalmaz. Geceleri nice 
namaz kılanlar vardır ki, namazlarından kendilerine 
kalan yalnız uykusuzluktur.” (İbn-i Mâce, Sıyâm, 21.) 

Maddi yönümüz kadar mana dünyamız için de şifa 
kaynağı olan Ramazan ayı, hayatı anlam ve amacın-
dan uzaklaştıran anlayışlara karşı güçlü bir varoluş 
bilinci inşa eder. Müminin anlam dünyasını adalet, 
merhamet, muhabbet, tefekkür, ihsan, ikram, sabır, 
metanet, şükür ve tevbe gibi ulvî değerlerle dona-
tır. Ruhsal iyilik ve esenliğin, en az bedensel sağlık 
kadar önemli olduğunu hatırlatır. Oruçla birlikte 
inananların gönül dünyasında kibir, enaniyet, hırs 
gibi menfi duyguların yerini tevazu, samimiyet ve 
kanaat gibi erdemler alır. İyi olmayı ve iyilik yap-
mayı müminin karakterine nakşeder. Müminin ha-
yır-hasenatla mahzun ve mahrum gönüllere yaklaş-
ma çabası, hakikatte onu kalbindeki güzelliklere ve 
Rabbine yaklaştırır. 

Bu bağlamda İslâm’ın en temel ibadetlerinden biri 
olan zekât toplumda müsbet duyguların egemen 
olmasına sebep olduğu gibi zengin ile fakirin iyi-
lik ve ihsan duyguları içerisinde kardeşlik bağları-
nın güçlenmesine de zemin hazırlar. Zekât kişilere 
nimetin gerçek sahibini hatırlatmakla beraber Al-
lah’ın verdiği nimeti paylaşma disiplinini ve güzelli-
ğini de öğretir.  Ayrıca nimetlerin gerçek sahibi olan 
Allah’ın rızasını kazanma gayreti ile kişide başkaları-
nın hallerini tefekkür şuuru da inşa eder. Bu yönleri 
ile zekât, merhamet ve iyilik duygularını geliştirerek 
toplumsal barışın tesisine katkı sağlar. İnsanı cimri-
lik, tamahkârlık ve hırs gibi manevi hastalıklardan 
korur ve kalbi dünya sevgisinden uzaklaştırarak, 
zekât veren ile zekât alan kişiler arasından sevgi ve 
samimiyetin kuvvetlenmesine vesile olur.

Bu açıdan bakıldığında sosyal dayanışmayı temin 
eden en önemli unsurlarından biri olan zekâtın, her 
şeyden önce bir ibadet olduğu göz ardı edilmeden 
ele alınması önemlidir. Fakir, kimsesiz, muhtaç, ye-
tim, yolda kalmış ve borçlu gibi yardıma muhtaç 
bütün sınıfları kapsayacak şekilde vaz’ edilmesi, 
İslam dininin toplumsal bütünleşme, kaynaşma ve 
dayanışmaya verdiği ehemmiyeti göstermesi itiba-

riyle dikkate şayandır. Bunun yanında zekât, kendi-
miz için yaptığımız muhasebeyi daha ciddi bir yak-
laşımla ümmetin meseleleri hakkında da yapmayı 
ve bu noktada nerede durduğumuzla ilgili olarak 
hayatımızı ve düşüncelerimizi gözden geçirmeyi 
de bize hatırlatmaktadır. Çünkü bizler kendimizden 
sorumlu olduğumuz kadar yakın ve uzak çevremiz-
de olup biten her şeyden sorumluyuz. Bu da omuz-
larımıza dünya ve ukbâya taalluk eden önemli bir 
sorumluluk yüklemektedir. 

Bütün  bu yönleri ile hayatımıza ve hanelerimize 
insanî değer, erdem ve güzelliklerle gelen Rama-
zan ve içerisindeki tüm ibadetler tam anlamıyla 
bir irfan okuludur. İmsak ile sabretmeyi, iftar ile 
şükretmeyi öğreniriz. Bizlere sabır ve şükür bilinci 
ihsan ettiği için de her daim Rabbimize hamd ede-
riz. Bununla birlikte Ramazan, dünyevî meşgaleler 
sebebiyle çoğu kez unuttuğumuz veya ihmal etti-
ğimiz değerlerimizi yeniden hatırlatır. Ailemiz, akra-
balarımız, dostlarımız ve komşularımızla aynı sofra 
etrafında birlik, beraberlik ve kardeşlik duyguları 
içerisinde ibadet bilinciyle buluşturur bizleri. Hü-
zünleri dindiren ve sevinçleri çoğaltan paylaşmanın 
ve dayanışmanın lezzet ve sevabını ibadet sofrasın-
da tattırır inananlara. Rahmeti ve mağfiretiyle gö-
nül dünyamızı imar eden Ramazan, bereketiyle de 
toplumun huzur, güven ve mutluluğunu tesis eder. 
Meydana getirdiği vahdet bilinciyle müminleri sev-
gi, kardeşlik, diğerkâmlık ve isâr duygularıyla kuşa-
tır. Hayırda ve takvada yarışma şuuru kazandırır. 

Tüm  bu yönleriyle müminler için rahmet, bereket, 
sıhhat ve şifa membaı olan Ramazan, hayata istika-
met kazandıran anlamı ve insanı Allah’ın rızasına 
ulaştıran ibadetleriyle bizler için eşsiz bir imkândır. 
İbadetlerle bugünün imarı ve takva ile istikbalin 
inşası için bahşedilmiş bir fırsattır. Özünde barın-
dırdığı anlam, değer ve ibadetlerle bizleri maddi ve 
manevi hastalıklarımızdan arındırarak sıhhat ve isti-
kamet üzere yaşamamızı ve Rabbimizin rızasını ka-
zanmamızı sağlayan bereketli bir zamandır. Şimdi 
Ramazan ayının getirdiği bereket ve dirilişi yürekle-
rimizden başlamak üzere hayatın bütün alanlarına 
taşıma vaktidir. 
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ZEKAT İLE
DERMAN OLALIM

ramazan.diyanet.gov.tr
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Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı 
İhsan Açık, hayır ve hasenatın toplumu kucaklayan 
yüzü, inanan insanların kardeşlik köprüsü aynı za-
manda iyilik yapmanın en etkili yollarından birisi-
nin zekat olduğunu ifade etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı iş 
birliğinde infak duygusu yüksek hayırseverin zekat 
bağışlarını yurt içi ve yurt dışında olabildiğince ge-
niş kitlelere ulaştırmaya gayret ettiklerini belirten 
Açık, şunları kaydetti:

“Zekatın sadece ramazan ayında değil yılın her 
dönemi yapılabilecek bir ibadet olduğunu ve top-
lumda bu yönde bilinç oluşturmaya çalışıyoruz. 
Müslümanların bireysel ve toplumsal hayatına doğ-
rudan temas eden dini vecibelerimizden 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 Vakfı-
mız, ‘Kardeşliğimiz Zekatla Bereketlensin’ projesi 
kapsamında başta ülkemiz olmak üzere dünyanın 
farklı coğrafyalarında açlık, doğal afet, savaş ve şid-
detin yaşandığı kriz bölgelerindeki milyonlarca kar-
deşimize zekatları güvenilir bir şekilde ulaştırıyor. 
Vatandaşlarımızın zekat ibadetini yıl boyunca yeri-

ne getirebilmesi, mal varlığının hesaplanıp ihtiyaç 
sahiplerine ulaştırılmasına yardımcı olabilmek için 
zekathesapla.tdv.org adresi ve mobil uygulamamız 
araçlığıyla vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Ha-
yırseverlerimiz kolaylıkla zekatlarını bağışlayabilir 
ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırmış olabilirler.”

“Veren el ile alan el arasında köprü 
oluyoruz”

Türkiye Diyanet Vakfının zenginle fakiri bir araya 
getirdiğini belirten Açık, “Zekât veren kişi fakirliğin, 
sefilliğin, kimsesizliğin, sahipsizliğin açabileceği kö-
tülük kapılarını kapatarak iyiliğe fırsat vermiş olur. 
Hayır sahibinin hiç tanımadığı, bilmediği, binlerce 
kilometre uzaktaki ihtiyaç sahibine ulaştıramayaca-
ğı yardımı onun adına ulaştırıp hayır duası alması-
na vesile oluyoruz. Bir anlamda veren el ile aran el 
arasında köprü oluyoruz.” diye konuştu.

“Küçük bir iyilik çok büyük mutluluklara ve hayra 
dönüşebilir” ümidi ve düşüncesiyle hayırseverlerin 
zekatına talip olduklarını belirten Açık, vatandaş-
ların ZEKAT yazıp 1379’a SMS göndererek 10 TL 
bağışta bulunabilecekleri gibi bagis.tdv.org adre-
sinden veya TDV Bağış mobil uygulamasından da 
zekat bağışında bulunabileceklerini söyledi.

Türkiye Diyanet Vakfından 
zekat seferberliği

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), vatandaşların İslam’ın şartlarından biri olan 
zekat ibadetini yıl boyunca yerine getirebilmesi için “Kardeşliğimiz Zekatla 

Bereketlensin” temasıyla kampanya başlattı.
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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) 
Genel Merkezi’nde düzenlenen tanıtım toplantısın-
da ortak basın açıklamasını okuyan İHH Mütevelli 
Heyeti Üyesi ve Başkan Vekili Hüseyin Oruç, 1948’de 
bir yıl boyunca süren ve işgalci İsrail’in kurulmasıyla 
sonuçlanan savaşta 700 binin üzerinde Filistinlinin 
evlerinden, köylerinden ve şehirlerinden zorla çıka-
rılmasının ve yerinden edilmesinin 72. yıl dönümü-
nün yaşandığını söyledi.

5 milyondan fazla Filistinlinin, yıllardır farklı ülkeler-
de, vatanlarından uzakta kötü hayat koşulları altın-
da yaşamlarını sürdürmeye çalıştığını aktaran Oruç, 
Filistinlilerin çalışabilecekleri iş alanlarının da kısıt-
landığını anlattı.

“Türk STK’lar olarak harekete geçiyoruz”

Oruç, “Başta gıda ve temel ihtiyaçların karşılanması, 
evlerin tadilatı, kamplardaki sorunların giderilmesi, 
işsizlik, eğitim ve sağlık sorunlarına çözüm bulun-

ması gibi yaşanan problemlerin giderilmesi ama-
cıyla Türk STK’lar olarak harekete geçiyoruz” dedi.

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Ab-
durrahman Çetin de yaklaşık 20 yıldan fazla zaman-
dır bölgede faaliyet gösterdiklerini belirterek kam-
panya ile birlikte dini eğitimlerin yanı sıra insani 
yardım alanında çalışmalar yürüteceklerini söyledi.

Çetin, kampanyanın hayırlara vesile olması temen-
nisinde bulundu.

Kampanya ortakları

Toplantıda, kampanya destekçisi olan STK’lardan; 
MÜSİAD, Memur Sendikaları Konfederasyonu (Me-
mur-Sen), Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu 
(Hak-İş), İHH İnsani Yardım Vakfı, Türkiye Diyanet 
Vakfı, Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı, Sadakataşı Der-
neği, Teknik Elemanlar Derneği (TEKDER), Cihan-
nüma Derneği, Deniz Feneri, Hayrat İnsani Yardım 
Derneği, Fetih Der, Umut Ol Derneği, Uluslararası 
Doktorlar Birliği (AID), Yetim Vakfı, Uluslararası Mül-
teci Hakları Derneği, Sağlık ve Medeniyet Derneği, 
Darüleytam Derneği, Verenel Derneği, Hayat Yolu 
Derneği, Uluslararası Su Kuyusu Derneği ve Ulus-
lararası Öğrenci Derneği Federasyonu’nun (UDEF) 
temsilcileri kısa birer selamlama konuşması yaptı.

Türk STK’ları, Lübnan’daki 
Filistinli mülteci kampları için 

harekete geçti
Türkiye Diyanet Vakfının da aralarında bulunduğu 22 sivil toplum kuruluşu 
(STK) Lübnan’da yaşayan Filistinli mültecilerin bulunduğu kamplara yönelik 

iyileştirme ve kalkınma projesi başlattı.
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Kamplarda yapılması planlanan bazı projeler

Toplantıda verilen bilgilere göre, kamplarda; sağlık 
polikliniklerinin açılması, eğitim ve uzaktan eğitim 
projeleri, gelir temini projeleri, çevre düzenleme-
si, çöp toplanması ve dönüşümü, evlerin elektrik 
aydınlatma projesi, ev tadilatları projesi, su temini, 
arıtma ve su şebekelerinin tadilatı, elektrik şebeke-

lerinin tadilatı ve düzenlenmesi, gıda dağıtımları, 
koronavirüs hijyen paketleri ve sağlık ekipmanları 
dağıtımları, uyuşturucu ile mücadele projeleri, din 
görevlilerinin desteklenmesi projesi, Kur’an-ı Kerim 
öğretimi ve hafızlık programları projesi, Filistinli öğ-
rencilere burs ve yurt dışında yükseköğretim proje-
lerinin yapılması planlanıyor.

ACİL YARDIM 
BEKLİYOR

KAMPLARI
LÜBNAN’DA BULUNAN KAMPLARDA, ZOR 
ŞARTLAR ALTINDA YAŞAYAN FİLİSTİNLİ 
MÜLTECİ KARDEŞLERİMİZ İÇİN YARDIM 
SEFERBERLİĞİ BAŞLATIYORUZ.

HAYAT YOLU
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“İslam, suyu ölçülü kullanmayı 
ve israf etmemeyi emrediyor”

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) 

tarafından düzenlenen 

Yargaliga-Suya Giden 

Yol Belgeselinin Tanıtım 

Toplantısı, Diyanet İşleri 

Başkanı ve Türkiye Diyanet 

Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı 

Prof. Dr. Ali Erbaş’ın katılımıyla 

gerçekleştirildi.

TDV’nin Afrika başta olmak üzere kurak 
topraklarda açmış olduğu su kuyusu 
ve vakıf çeşmeleri ile suyun öneminin 
anlatıldığı “Yargaliga-Suya Giden Yol” 
isimli belgeselin tanıtım toplantısına video 
konferans sistemiyle katılan Diyanet İşleri 
Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli 
Heyeti Başkanı Erbaş, “Milletimizin yardım 
elini dünyanın dört bir tarafına ulaştıran, 
yeryüzünde iyiliği yeniden egemen kılmak 
için çalışmalar yürüten ve bunları yaparken 
de gönül köprüleri kuran Türkiye Diyanet 
Vakfımızın yapmış olduğu çalışmalar 
milletimizi mutlu etmektedir.” dedi.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) 

tarafından düzenlenen 

Yargaliga-Suya Giden 

Yol Belgeselinin Tanıtım 

Toplantısı, Diyanet İşleri 

Başkanı ve Türkiye Diyanet 

Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı 

Prof. Dr. Ali Erbaş’ın katılımıyla 

gerçekleştirildi.
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“Canlıları suya kavuşturmayı tavsiye eden 
bir dinin mensuplarıyız”

İslam dininin, canlıları suya kavuşturmayı tavsiye et-
tiğini, medeniyetimizin de insanın olduğu her köşe-
ye su taşıdığına dikkat çeken Başkan Erbaş, “Temiz 
içme suyuna erişmekte güçlük yaşayan her coğraf-
yada hayırseverlerimizin destekleriyle su kuyusu ve 
vakıf çeşmesi açıp ecdadımızın bize bıraktığı mirası 
yaşatmaya gayret ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Hz. Peygamberin birçok hadis-i şerifinde hayvanlar 
ve diğer tüm canlıların su ihtiyacının giderilmesini 
teşvik edici tavsiyelerin bulunduğunu ifade eden 
Başkan Erbaş, şöyle devam etti:

“Özellikle Afrika’da milyonlarca insan hiçbirimizin 
bırakın içmeyi, elini dahi yıkayamayacağı suyla ha-
yatta kalmaya çalışıyor. Kilometrelerce yol giderek 
omuzlarında taşıdıkları ve çok da hijyenik olmayan 
suyu içerek hayata tutunmanın mücadelesini veri-
yor.  İşte bu noktada milletimizin hayır elini mazlum 
ve mağdurlara ulaştıran Türkiye Diyanet Vakfımız 
devreye giriyor, temiz içme suyuna erişmekte güç-
lük yaşanan coğrafyalarda su kuyusu ve vakıf çeş-
mesi açıyor.”

İslam dininin, suyu ölçülü kullanmayı ve israf etme-
meyi emrettiğini hatırlatan Başkan Erbaş, “Nitekim; 
Resûl-i Ekrem (s.a.s), bir sahabinin abdest alırken 
fazla su kullandığını görünce, ‘Bu ne israf!’ diyerek 
onu ikaz etmiştir. Sahabinin ‘Abdestte de israf olur 
mu?’ sorusu üzerine ‘Evet, akan bir nehirde abdest 
alıyor olsan bile!’ diye cevap vermiştir. Peygamberi-
mizin bu uyarısı, suyun ibadet maksadıyla bile olsa 
asla israf edilmemesi gereken nadide bir nimet ol-
duğunu bize hatırlatmaktadır.” diye konuştu.

TDV’nin Yargaliga-Suya Giden Yol belgesel filmi ile 
su kuyuları açma noktasında farkındalık oluştur-
duğunu belirten Başkan Erbaş, konuşmasını şöyle 
bitirdi:

“Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum, teşekkür 
ediyorum. Diyanet Vakfımızın gönüllülerine teşek-
kür ediyorum. Şu ana kadar Diyanet Vakfımıza su 
kuyusu konusunda destek olan, kendi adına dün-
yanın çeşitli yerlerinde, suyun bulunmadığı yerler-
de, başta Afrika olmak üzere pek çok ülkede katkı 
sağlayan, su kuyusunun açılmasına katkı sağlayan 
tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Allah razı ol-
sun”
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Adalet Bakanlığı Sincan Çocuk Kapalı Cezaevinde 
düzenlenen törende konuşan Türkiye Diyanet Vakfı 
Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, Kur’an-ı 
Kerim’in çağlar üstü evrensel mesajını olabildiğince 
geniş kitlelere ulaştırmaya çalıştıklarını söyledi.

Proje kapsamında basımı gerçekleştirilen 331.841 
Kur’an-ı Kerim’in Türkiye’de cezaevleri, hastaneler, 
öğrenci yurtları ve okullarda, 645.260 mealli 
Kur’an-Kerim’in ise 79 ülkede medrese, cami, 
Kur’an kursu, üniversitelerde ihtiyaç sahiplerine 
hediye edildiğini belirten Açık, şunları kaydetti:

“Ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve 
hükümlülerin toplumda suç işleme oranının 
azaltılması ve yeniden suç işlenmesinin önlenmesi 
ile dini ve ahlaki duygularını geliştirerek yeniden 
topluma kazandırılması amacıyla Hediyem 
Kur’an Olsun Projesi kapsamında yurt genelinde 
bulunan 253 ceza infaz kurumu kütüphanelerine 
11.522 adet Kur’an-Kerim ve Türkçe, İngilizce, 
Almanca, Arapça Kur’an-ı Kerim meali, hediye 
ettik. Bu kapsamda Sincan Çocuk Kapalı Cezaevi 
Kütüphanemize 110 Kur’an-ı Kerim mushafı teslim 
ettik.”

Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdür Yardımcısı 
Namık Kemal Varol da hükümlülerin eğitimi için 
farklı kurumlarla işbirliği içerisinde olduklarını 
bunların başında da Diyanet İşleri Başkanlığı 
geldiğini söyledi.

253 cezaevine 11 bin 522 
Kur’an-ı Kerim hediye edildi

Türkiye Diyanet Vakfı, Diyanet İşleri 
Başkanlığı ile birlikte yürüttüğü proje 

kapsamında ülke genelindeki 253 
cezaevine Türkçe, İngilizce, Almanca ve 
Arapça olmak üzere 4 dilde 11 bin 522 

Kur’an-ı Kerim hediye etti.
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Türk Milletinin emaneti 
6 tır insani yardım 

Azerbaycan'a ulaştı
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Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mü-
tevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Azerbaycan 
ordusunun zafer kazanmasından ve topraklarını iş-
galden kurtarmasından son derece mutlu oldukları-
nı söyledi.

Türkiye ve Azerbaycan’ı, “iki devlet, tek millet” olarak 
ifade ettiklerini hatırlatan Erbaş, “Maddi ve manevi 
desteklerimizle Azerbaycan’ın yanında olduk. Dua-
larımızı Azerbaycan ordusu için, Azerbaycan milleti 
için hiç eksik etmedik. TDV olarak 6 yardım tırımızı 
Türkiye’den uğurladık.” bilgisini verdi.

Erbaş, Türk milleti olarak her zaman mazlumun ya-
nında yer aldıklarını, bugün de kardeş Azerbaycan’ın 
yanında olduklarını vurgulayarak, “Allah hayırlı eyle-
sin. İnşallah bu süreç en güzel şekilde tamamlanır ve 

Karabağ toprakları tekrar yeşerir. Azerbaycan bay-
rağıyla ve ezan sesleriyle en güzel şekilde gelecek 
günlere kavuşur.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral’de TDV’nin 
daha önce Azerbaycan’ın çeşitli şehirlerinde şehit ai-
lelerini kapsayan yardım dağıtımı gerçekleştirdiğini 
hatırlatarak, “Yine aynı kampanya çerçevesinde bu-
gün de Azerbaycan Savunma Bakanlığına yatak ta-
kımı, tıbbi önlükler, maskeler ve dezenfektanlardan 
oluşan çeşitli tıbbi malzeme ile süt takdimi yapıla-
cak. Bu hassasiyeti gösteren TDV yöneticilerine ve 
Diyanet İşleri Başkanı’mıza teşekkür ediyorum.” dedi.

Bakü Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Yılmaz, 
bugün teslim edilen malzemenin yardımdan ziyade 
destek göstergesi anlamı taşıdığını söyledi. 

Azerbaycanlı yetkililere teslim edilen yardım malze-
mesi arasında 31 binden fazla önlük, yaklaşık 5 bin 
test kiti, 2 bin 500 nevresim takımı ve 91 bin 200 mi-
lilitrelik süt de bulunuyor.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından 
hazırlanan gıda, oyuncak ve tıbbi 

malzemeleri taşıyan 6 tır Azerbaycan’a 
ulaştı, yardım malzemeleri, Dağlık 

Karabağ bölgesindeki çatışmalardan 
etkilenen bölgelerde yaşayan sivillere 

dağıtılacak.
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İzmir'de 
depremin 
yaralarını 

sardık
İzmir’de yaşanan depremin 

ardından Diyanet İşleri 
Başkanlığı ve Türkiye Diyanet 

Vakfı, depremzede ailelere 
yardım ulaştırmak için tüm 
imkanlarını seferber etti. İlk 

etapta camiler ve deprem 
bölgesine yakın yatılı 

kuran kursları depremzede 
ailelerin hizmetine açılırken, 

Türkiye Diyanet Vakfına 
ait öğün başına 10 bin kişi 
kapasitesi bulunan mobil 

mutfak aracılığıyla sıcak 
yemek ikramı gerçekleştirildi. 
Hayırseverlerin destekleriyle 

alınan evler depremzede 
ailelere tahsis edildi.
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Merkez üssü İzmir’in Seferihisar ilçesi 
açıkları olan ve 6,6 büyüklüğünde 
meydana gelen depremin ardından 
Türkiye Diyanet Vakfı, acil durum 
ekibi, görevli ve gönüllüleri ile birlikte 
depremden etkilenen ailelere yardım eli 
uzattı.

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 
II. Başkanı İhsan Açık, İlk etapta acil 
barınma ihtiyacının karşılanabilmesi 
amacıyla Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye 
Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı 
Prof. Dr. Ali Erbaş’ın depremden hasar 
görmeyen ve sağlam olan tüm camilerin 
vatandaşlar tarafından kullanılabileceğini 
ve bölgedeki 85 yataklı Şüheda Kız Kur’an 
Kursu, 90 yatak kapasiteli Ay Yıldız Erkek 
Kur’an Kursu ve 250 yatak kapasiteli 
Kestanepazarı Erkek Kur’an Kursunun 
depremden etkilenen ailelerin hizmetine 
açıldığını ifade etti.

Bunların yanı sıra 10 bin kişi sıcak yemek 
kapasitesi bulunan mobil mutfağı deprem 
bölgesine yönlendirdiklerini ve ilk geceden 
beri sokak evlerine giremeyen sokaklarda 
kalan ailelere sıcak çorba, ekmek ve su 
ikramında bulunduklarını ifade eden Açık, 
“Afete özel, anında kurulan hava kanallı 
çadır, jeneratör, ses cihazı, su deposu gibi 
malzemeleri ihtiva eden afet malzemeleri 
satın alınarak 11 bölge merkezindeki 
AFAD lojistik depolarına teslim edildi. Aynı 
zamanda hijyen paketi, battaniye ve diğer 
ihtiyaç duyulan yardım malzemelerinin 
tespit ve dağıtımı ile ilgili de çalışmalarımız 
sürüyor” diye konuştu.

Ülke olarak, devlet olarak, sivil toplum 
kuruluşları olarak hep birlikte İzmir’in 
yaralarını sarmaya çalıştıklarını ifade eden 
Açık, “Dünyanın neresinde bir mazlum ve 
mağdur varsa yardımına koşan Vakfımız, 
İzmir’de milletimizin destekleriyle İzmir 
halkını yalnız bırakmadı.” dedi.
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Suriyeli yetimlerden 
İzmir’e geçmiş olsun mesajı

Suriye İdlib’de Zemzem, Hz. Ayşe ve İman Yetim 
Kampında yaşamlarını sürdüren savaş mağduru 

yetim çocuklar da Türkiye’nin acısına kayıtsız 
kalmadı. Enkaz altından yetkililer tarafından 

çıkarılan depremzedelerin isimlerini söyleyen 
çocuklar İzmir’e ve Türkiye’ye geçmiş olsun mesajı 

yolladı.

Yetim çocuklar ellerinde “geçmiş olsun kardeşim 
Umut”, “geçmiş olsun kardeşim Buse”, “geçmiş 

olsun Günay abi”, “geçmiş olsun İnci abla”, “geçmiş 
olsun Halim amca”, “geçmiş olsun Seher teyze”, 

“geçmiş olsun İzmir”, “geçmiş olsun Türkiye” 
yazılı dövizlerle İzmirlilerin ve Türkiye’nin acısını 

paylaştıkları mesajını verdi.
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Depremzedelere alınan 13 ev 
ailelere teslim edilmeye başlandı 

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’nin (DİTİB) ve 
Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle İzmir’deki 

depremzedeler için alınan 13 ev, ailelere teslim 
edilmeye başlandı.  

DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen, uluslararası 
iyilik hareketi olarak dünyanın dört bir tarafına 

iyilik, huzur, barış, kardeşlik götüren bir 
kuruluş olduklarını belirterek “Hamiyetperver 

bağışçılarımıza, DİTİB derneklerimize, din 
görevlilerimize, cemaatimize, İzmir’de yardım 

faaliyetlerini organize eden Diyanet Vakfı’na ve 
İzmir şubesine teşekkür ediyorum” dedi.

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti İkinci 
Başkanı İhsan Açık da bağışta bulunan tüm 

hayırseverlere teşekkür etti.  
Depremzedelere kalıcı bir mekan oluşturduklarını 

aktaran Açık, “Yurt dışındaki ve yurt içindeki 
kardeşlerimiz bütünleştiler.” ifadelerini kullandı.

Tahsis edilen evine yerleşen Zeynep Demir, “Allah 
yardımda bulunan herkesten razı olsun. Allah 
bütün dünyaya birlik, düzenlik versin, herkesi 

korusun. Hepinize dua ediyorum” dedi.

Depremzede çocuklara oyuncak ve 
kırtasiye yardımı
Tüm Türkiye’yi derinden sarsan depremin 
ardından Türkiye Diyanet Vakfı ve bağlı kuruluşları, 
depremden etkilenen ailelerin yaralarını sarmak 
için seferber oldu. Bornova ve Ferda Kolejleri, 
düzenledikleri yardım kampanyası ile depremzede 
ailelere ve çocuklara oyuncak, kırtasiye ve gıda 
yardımında bulundu.

Hayırseverler ve vatandaşlar tarafından bağışlanan 
oyuncak ve pastel boya, kuru boya, sulu boya, 
resim defteri, boyama kitabı, masal kitabı, hikaye 
kitabı, oyun hamuru, kutu oyunu, kitap, defter gibi 
kırtasiye malzemeleri Bornova Koleji öğretmenleri 
tarafından Aşık Veysel Rekreasyon Alanı, Bornova 
Şehir Stadyumu ve Ege Üniversitesi Hemşirelik 
Fakültesi bahçesinde kurulan çadır kentte kalan 
çocuklara hediye edildi.
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Kadın Aile ve Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü 
Gönüllü Koordinatörlüğü organizesinde 
gerçekleştirilen etkinliğe Türkiye Diyanet Vakfı 
Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Çetin, 
gönüllüler ve Kırgızistan, Tayland, Cezayir, Somali, 
Afganistan, Azerbaycan, Gürcistan, Irak, Tacikistan 
ile Kazakistan’dan gelerek Türkiye’de eğitim gören 
Türkiye Diyanet Vakfı burslusu öğrencilerde katıldı.

Ankara İlahiyat Fakültesi 1. sınıfta eğitim gören ve 
Türkiye Diyanet Vakfı yurtlarında kalan Somalili 
Ayanle Abdiavale Meclis Başkanı Mustafa Şentop’a 
Kur’an-ı Kerim ve Vatan Şairi Mehmet Akif Ersoy’un 
en önemli eserlerinden olan Safahat hediye etti. 
Şentop, Abdiavale ile bir süre sohbet ederek daha 
önce “Safahat”ı okumadığını öğrenen öğrenciden 
en kısa zamanda okuması sözünü aldı.

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdür Yardımcısı 
Abdurrahman Çetin, Mehmet Akif Ersoy’un 
asaleti, nezaketi ve zarafeti ile öğrencilere örnek 
gösterebilecekleri bir karakter olduğunu belirterek, 
“Rabbim bir daha bu millete İstiklal Marşı 
yazdırtmasın. İnşallah ülkemiz ilelebet payidar 
olacaktır.” diye konuştu.

Kur’an-ı Kerim ve Safahat dağıtımına programa 
katılanlar ve Taceddin Dergahını ziyaret eden 
vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

İstiklal Marşının 100. Yılında 
Kur’an-ı Kerim ve Safahat dağıtıldı

Türkiye Diyanet Vakfı, İstiklal Marşının 
100. Yılı dolayısıyla Türkiye Büyük 

Millet Meclisi Başkanlığının da 
program düzenlediği Mehmet Akif 

Ersoy’un dizelerini kaleme aldığı 
Taceddin Dergahında Kur’an-ı Kerim 

ve Safahat dağıttı.
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Anaokulu öğretmenleri tarafından su şişesi ve 
dil çubuğu kullanılarak hazırlanan aparatla örgü 
örmeyi öğrenen öğrenciler, el emeği, göz nuruyla 
hazırladıkları kışlık giyecekleri kendileri gibi küçük 
çocuklara gönderdi.

(TDV) Ferda Koleji Anaokulu Müdürü Esra Tunç 
Samsa, kışın etkisini göstermesiyle birlikte bölgede 
atkı, bere ve eldiven gibi kışlık kıyafet ihtiyacının 
daha çok hissedildiğini dile getiren Samsa, projeyi 
ilk olarak velilere duyurduklarını ve çok olumlu 
dönüşler aldıklarını belirtti.

Samsa, şunları kaydetti:

“Anaokulu öğrencilerimizin ailelerin ördükleri 
atkı, bere ve eldivenlerle ilgilendiklerini öğrendik. 
Projeyi okul içerisine taşımaya karar verdik. 
Öğretmenlerimiz tarafından hazırlanan ve 
çocuklara hiçbir şekilde zarar vermeyecek basit 
bir aparatla örgü eğitimi verdik. Kısa bir süre 
içerisinde atkı örmeyi öğrenen çocuklarımız şimdi 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde maddi 
imkansızlıklar nedeniyle kışlık giysi almakta güçlük 
çeken kardeşleri için bere, anneleri de evden 
destek vererek bere ve eldiven örüyor. Anaokulu 
bölümümüzde 50 öğrenci var. Anaokulumuzdaki 
3-6 yaş öğrencilerimiz okulda üreterek ve 
kolej bünyesindeki ilkokuldan liseye tüm 
öğrencilerimizde evden destek verecekler. Yaklaşık 
1000 takım atkı, bere ve eldiveni tamamlayarak 
ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız.”

Ana okulu öğrencileri Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu bölgesindeki 

çocuklar için atkı örüyor

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Ferda Koleji 
Anaokulu öğrencileri, İlmek İlmek İyilik 

projesi kapsamında Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu bölgesindeki ihtiyaç sahibi 

çocuklara ulaştırılmak üzere atkı, bere ve 
eldiven örerek ihtiyaç sahibi çocuklara 

ulaştırdı.
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Türkiye Diyanet Vakfı, 2020 yılında yurt içi ve yurt 
dışında 19 bin 904 hisse adak, akika ve şükür 
kurbanı keserek 826 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 
kurbanlarını ihtiyaç duyulan bölgelerde keserek 
mazlum ve mağdurlara ulaştırdıklarını söyledi.

Tüm dünyanın zor bir süreçten geçtiği bir 
dönemde insanlığın her zamankinden daha çok 
merhamet ve vicdana ihtiyacı olduğunu ifade 
eden Açık, “Tarih boyunca hep mazlumun yanında 
yer alan vefakar milletimiz, bu zor günlerde de 
ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmıyor. 2020 yılında 
4 bin 119’u yurt içinde 15 bin 785’i yurt dışında 
olmak üzere 19 bin 904 hisse adak, akika ve şükür 
kurbanını keserek 826 bin mazlum ve mağdura 
kurban eti ulaştırarak hayır dualarını aldık.” dedi.

Açık, adak, akika ve şükür kurbanı bedellerinin yurt 
içi 1050, yurt dışı ise 850 TL olarak belirlendiğini 
ifade ederek, “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.

826 bin kişiye adak, 
akika ve şükür kurbanı 

eti ulaştırıldı

Türk milletinin emanetlerini güven 
şiarıyla mazlum ve mağdurlara ulaştıran 

Türkiye Diyanet Vakfı, kurban dönemi 
haricinde bağışlanan adak, akika ve 
şükür kurbanlarını da yurt içi başta 

olmak üzere dünyanın dört bir yanında 
keserek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.
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YURT iÇi
KURBAN BEDELi

1.050
YURT DIŞI

KURBAN BEDELi

850
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Türkiye Diyanet Vakfı, Diyanet İşleri Başkanlığı ile birlikte 
yürüttüğü “Hediyem Kur’an Olsun” projesi kapsamında 2015 

yılından bu zamana kadar Türkiye dahil 80 ülkede 977 bin 101 
Kur’an-ı Kerim’i ihtiyaç sahiplerine hediye etti.

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti II. Başkanı İhsan Açık, 
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 baş-

latılan “Hediyem Kur’an Olsun” projesinin her yıl büyüyerek 
devam ettiğini belirtti.

6 yıl önce başlatılan proje kapsamında bu zamana kadar 
1 milyon 519 bin 471 Kur’an-ı Kerim bağışı alındığını dile 

getiren Açık, “Bu zamana kadar yerel dillerde olmak üzere 
toplamda 20 dilde Kur’an-ı Kerim bastırarak 645 bin 260’ı yurt 

dışında, 331 bin 841’i ülkemizde olmak üzere toplamda 80 
ülkede 977 bin 101 Kur’an-ı Kerim’i ihtiyaç sahiplerine ulaştır-

dık.” şeklinde konuştu.    

Dünyada elinde ve evinde Kuran’ı Kerim olmayan hiçbir 
Müslüman kalmayana kadar bu çalışmalarımızı sürdüreceğini 

belirten Açık, bağış yapmak isteyen vatandaşların, KURAN 
yazıp 4333’e SMS göndererek 25 TL tutarında bir Kur’an-ı Ke-

rim’i ihtiyaç sahiplerine bağışlayabileceğini veya online olarak 
bagis.tdv.org sitesinden, bankalar yoluyla projeye destek 

olabileceklerini söyledi.

80 ülkede 
977 bin 101 Kur'an 

hediye edildi
Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Kur’an-ı

Kerim’i Mushaf olarak göremeyen mazlum
ve mağdurlara dünyanın dört bir

yanında Kur'an-ı Kerim hediye etti.
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Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı 
İhsan Açık, ülkelerin en önemli yer üstü zengin-
likleri arasında yer alan ve bütün canlıların nefes 
kaynağı, ülkelerin ciğerleri konumunda olan 
ormanları koruyup, geliştirerek geleceğe daha yeşil 
bir Türkiye bırakmak için fidan kampanyası başlat-
tıklarını söyledi.

Ormanları korumanın her ferdin asli görevi olması 
gerektiğine dikkati çeken Açık, şunları kaydetti:

“Türkiye Diyanet Vakfı olarak bir yandan ülkemiz-
de 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 elin-
deki fidanı diksin’ diye buyuran bir Peygamberin 
ümmeti olarak bu konuda hassasiyet göstererek 
başlatmış olduğumuz kampanyamız toplumun her 
kesiminden büyük ilgi gördü.”

‘1 iyilik 1 fidan’ kampanyasına harçlıklarını 
bağışladılar

 “1 iyilik 1 fidan” kampanyasına Kepez’in miniklerin-
den destek geldi. 

Şafak Mahallesi’ndeki Turgut Reis Kur’an Kursu 4-6 
yaş grubu öğrencileri, kumbaralarında biriktirdikle-
ri harçlıklarını daha yeşil bir doğa için bağışladı.

Küçük çocukların duyarlı hareketinden dolayı 
teşekkür eden Kepez Belediye Başkanı Hakan 
Tütüncü, “Yeryüzünde iki türlü insan var. Birisi imarı 
ihya eder, güzellikleri büyütmeye çalışan, diğeri de 
yakıp yıkan, yok eden halis ruhlar var” dedi. 

“1 İyilik 1 Fidan” 
Kampanyası

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.
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Bağışlanan arsa karşılığında okul ve cami inşa 
edilmesi için AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu 
Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin 
şahitliğinde, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı 
Fatma Varank, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha 
Denemeç ve Türkiye Diyanet Vakfı 2. Başkanı İhsan 
Açık arasında ortak protokol imzalandı.

Protokol kapsamında, İstanbul, Kayseri, Diyarbakır, 
Elazığ, Gaziantep, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve 
Yozgat başta olmak üzere ihtiyaç bulunan yerlere 
20 okul ile Kayseri Recep Tayyip Erdoğan Millet 
Bahçesi’nde bir cami yapılacak.

Mehmet Özhaseki, Kayseri’de yıllarca avukatlık 
yapan Altun’un, daha sonra mesleğine İstanbul’da 
devam ettiğini belirtti.

Hayırsever Mehmet Altun ise malın sahibi 
olmadıklarını, dünyanın fani ve gelip geçici, 
kendilerinin de burada misafir olduğunu belirterek, 
“Sayın Mehmet Özhaseki’nin destek ve yardımıyla 
bu adımları atıyorum. Huzurunuzda kendisine en 
derin şükranlarımı arz ediyorum. Hepinizden Allah 
razı olsun.” açıklamasını yaptı.

Millet Bahçesi’nde yapılacak cami için protokole 
imza atan Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. 
Başkanı Açık da “Hayır sahibine ve vesile olanlara 
çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonra görevimiz 
hayır vesilesini sağlamlaştırmak ve bu hayrın 
tamamlanmasını sağlamak. Rabb’im inşallah 
bizlere de nasip etsin. Hayırlı olsun.” ifadelerini 
kullandı.

Hayırsever Mehmet Altun’un 
bağışıyla 9 ilde 20 okul ve bir 

cami yapılacak

Hayırsever Mehmet Altun, 
İstanbul Sultanbeyli’deki 

yaklaşık 300 milyon lira 
değerindeki arsasını, 9 ilde 

okul ve cami yapılması için Milli 
Emlak Genel Müdürlüğüne 

bağışladı.



KURUMSAL

30

Lise Müdürü Alper Abay’dan okul ile ilgili bilgi alan 
Açık, “Bir daha böyle felaketlerin yaşanmaması en 
büyük dileğimiz.” dedi.

İzmir’de meydana gelen depremin kendilerini 
derinden üzdüğünü dile getiren Açık, “Nerede 
yaşanırsa yaşansın böyle acılarda milletimizin 
yanında olmak için ne gerekiyorsa yapmanın 
gayreti içindeyiz. Bu anlayışla depremin etkilerini 
görür görmez mobil mutfağımızı İzmir’e doğru 
yola çıkardık.” dedi.

Depremin İzmir’de neden olduğu yıkımdan 
büyük üzüntü duyduklarını, bir yandan da 
Bornova Kolejinin bu felaketten hiçbir zarar 
görmemesinden büyük memnuniyet duyduklarını 
ifade eden Açık, “Öğrencilerimizin okulumuzda 
güvende olduklarını bilmek içimizi rahatlattı. 
Öğrencilerimiz ve eğitim kadromuzla okulumuzda 
güven içinde eğitimi sürdürecek olmak 
tesellilerimizden bir tanesi” diye konuştu.

TDV Mütevelli Heyeti II. Başkanı 
Açık, Bornova Kolejini ziyaret etti

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli 
Heyeti II. Başkanı İhsan Açık, İl Müftü 

Yardımcısı Mehmet Çoban ve Vakıf 
çalışanları ve ile birlikte TDV 29 Mayıs 

Eğitim Kurumları Bornova Kolejine 
geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
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Türkiye Diyanet Vakfının 46. Kuruluş yıl dönümü 
nedeniyle Cerablus, Telabyad, İdlib, Afrin, Azez, 
Rasulayn gibi bölgelerden Türkiye Diyanet Vakfının 
davetlisi olarak Ankara’ya gelen Suriyeli gençler, 
geldikleri bölgelerin isimleri ve “Teşekkürler 
Türkiye” yazılı dövizler açarak vatandaşlara lokum 
ikramında bulundu.

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı 
İhsan Açık, vakfın 13 Mart 1975’te kurulduğunu 
anımsatarak şunları kaydetti:

“Her yıl 13 Mart’tan itibaren bir hafta boyunca 
çeşitli iyilik etkinlikleri gerçekleştirerek bu haftayı 
iyilik haftası olarak kabul ediyoruz. Bu yılki iyilik 
haftamızı savaşın en acı yüzünü hisseden ve 
bu süreçte Türkiye ve Türk halkının desteğini 
hayatlarının her aşamasında hisseden Suriyeli 
kardeşlerimizle başlatmış oluyoruz. Savaş 
mağduru kardeşlerimiz vefa borcunu ödemek için 
devletimize ve vefakar milletimize teşekkür etmek 
için buraya geldiler. Hepsi de ‘iyi ki varsınız Türkiye’ 
demek için burada.”

Suriye’den gelen gençlerin kendilerine 
hiçbir zaman yardımı esirgemeyen esnafları, 
hayırseverleri de ziyaret ederek onlara da teşekkür 
edeceğini belirten Açık, “Bizde Türkiye Diyanet 
Vakfı olarak çalışmalarımıza her türlü desteği 
veren, kapılarını ne zaman çalsak bizleri geri 
çevirmeyen, bizlere güvenip de sınır ötesinde 
gerçekleştirmiş olduğumuz yardımlara katkı sunan 
hayırseverlerimize, gönüllülerimize, kardeşlerimize 
teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

46. Yıl “İyilik Haftası” etkinlikleri 
Suriyeli gençlerin ziyaretiyle başladı

Suriye’de yaşanan iç savaş sonrası 
ülkelerini terk ederek güvenli bölgelere 

sığınmak zorunda kalan savaş 
mağdurları, Türkiye ve Türk halkına 
yapmış oldukları yardımdan dolayı 

teşekkür etti.
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Tokat Müftülüğünde gerçekleştirilen bağış 
töreninde konuşan İl Müftüsü ve Türkiye 
Diyanet Vakfı Şube Başkanı Abdullah Pamuklu, 
Anadolu insanının ne kadar cömert ve hayırsever 
olduğunun tezahürünün bir kez daha yaşandığını 
ifade etti.

Söz konusu Kur’an olunca vatandaşların 
her türlü fedakarlığı gösterdiğini belirten 
Pamuklu, “Hayırsever vatandaşımızın bağışı bizi 
duygulandırdı. Hz. Peygamberi her alanda örnek 
alan Müslümanlar, vakıf konusunda da O’nu 
örnek alıyor ve Allah’ın rızasını ön plana alarak 
yardımlaşma duygusunu daima canlı tutuyor. 
Anadolu insanı mallarını vakfederek öldükten 
sonrada hayır kapılarının kapanmamasına vesile 
oluyor” diye konuştu.

Hayırsever emekli öğretmen ise Pamuklu’ya Kur’an 
Kursu hizmetlerindeki gayretleri ve kendisine 
gösterdiği yakın ilgiden dolayı teşekkür ederek 
tek amacının İslam dinine hizmet edip bu dinin 
sahibinin huzuruna iyi bir kul olarak çıkmak 
olduğunu ifade etti.

Emekli öğretmen 
9 dairesini Türkiye 

Diyanet Vakfına bağışladı

Tokat’ta hayırsever emekli öğretmen, 
kendisine ait 9 daireyi Tokat 

Müftülüğüne bağlı Kur’an Kursları 
hizmetlerinde kullanılmak üzere 

Türkiye Diyanet Vakfına bağışladı.



Necip Karakaya’nın
sunumu ile

Ramazan’da
DİYANET TV’DE

Ramazan’da
DİYANET TV’DE

Kamil Yaroglu’nun
sunumu ile

,
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Türkiye’de 
eğitim için 

105 ülkeden 
6.689 öğrenci 

başvuruda 
bulundu

Türkiye Diyanet Vakfının yurt dışından 
öğrencilere Türkiye’de eğitim imkanı 

sunan Uluslararası Anadolu İmam 
Hatip ve Uluslararası İlahiyat Lisans 

programlarına başvurular tamamlandı.



Türkiye Diyanet Vakfı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli 
Eğitim Bakanlığı ve Türkiye’deki ilahiyat fakültele-
rinin işbirliği ile yürütülen “Uluslararası Anadolu 
İmam Hatip Lisesi” ve “Uluslararası İlahiyat Lisans 
Programları”na Avrupa’dan Afrika’ya, Asya Pasi-
fik’ten Latin Amerika’ya, Orta Asya’dan Balkanlara 
105 ülkeden 6689 öğrenci başvuruda bulundu.

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı 
İhsan Açık, her alanda eğitimi önceleyen bir vakıf 
olarak yurt içinde ve yurt dışında eğitim çalışmaları 
gerçekleştirdiklerini söyledi.

Her yıl uluslararası burs programları kapsamında 
farklı ülkelerden Türkiye’ye öğrenci getirerek eği-
timlerine katkı sağladıklarını belirten Açık, “Bu yıl 
pandemi süreci olmasına rağmen burs programla-
rımıza çok yoğun bir ilgi oldu. Milli Eğitim Bakanlığı 
ile yaptığımız protokol kapsamında hayırseverleri-
mizin de destekleriyle dünyanın dört bir yanından 
ülkemize gelen öğrencilere ev sahipliği yapıyoruz. 
Uluslararası öğrencilerimizin kendilerini en iyi şe-
kilde yetiştirerek ülkelerinin makus kaderini değiş-
tirecek bireyler olabilmeleri için ulaşım, konaklama 
ve burs gibi her türlü ihtiyaçlarını karşılayarak en iyi 
şekilde eğitim almalarını sağlıyoruz” diye konuştu.

Uluslararası burs başvurularına ilginin her geçen 
yıl arttığını ifade eden Açık, geçen yıl 103 ülkeden 
6274 öğrencinin başvuru yaptığı programlara bu 
yıl 105 ülkeden 6689 öğrencinin başvurduğunu, ar-
tan talebi karşılamaya gayret ettiklerini vurguladı.

Başvuruların değerlendirilmesinin ardından ilgili ül-
kelerde yapılacak yazılı ve sözlü mülakatların ardın-
dan Türkiye’de eğitim hakkı kazanan öğrencilerin 
belirleneceğini dile getiren Açık, “2021-2022 eğitim 
öğretim yılı için Uluslararası Anadolu İmam Hatip 
Lisesi’ne 325, Uluslararası İlahiyat Lisans Burs Prog-
ramı’na 200 olmak üzere toplamda 525 öğrencimizi 
ülkemize getirerek eğitim almalarını sağlayacağız. 
Hali hazırda Uluslararası Burs programları Kapsa-
mında 101 ülkeden 2.625 burslu uluslararası öğren-

cimiz bulunuyor. Uluslararası eğitim programları 
ile milletler arasında gönül köprüleri kuruyoruz. 
Bu öğrenciler Türkiye sevdalısı olarak ülkelerine 
döndüklerinde Türkiye’nin gönüllü tanıtım elçileri 
oluyor. Yapmış olduğumuz eğitim çalışmaları bu 
anlamda da çok önem kazanıyor” şeklinde konuştu.
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Diyanet İşleri Başkanı ve TDV 
Mütevelli Heyeti Başkanı Erbaş, UİP 

öğrencilerine verdiği konferansta 
“Öğrencilerimizin akademik başarı 

durumlarından da öte önemli 
bir zaman dilimini ülkemizde 

geçirerek öz kültürlerini, 
geleneklerini, örf ve adetlerini 

tanımasını başlı başına bir kazanç 
olarak görmekteyiz” dedi.

Video konferans sistemi ile gerçekleştirilen prog-
ramda öğrencilere seslenen Diyanet İşleri Başkanı 
Erbaş, günümüzde iyiliğin, güzelliğin yeryüzünde 
her yere ulaşması için inançlı, güzel ahlak sahibi 
gençlere ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Başkan Erbaş, öğrencilere yeni başlamış oldukları 
Uluslararası İlahiyat Programı’nda başarılar dileye-
rek, “İnsan yetiştirmek uzun vadeli bir yatırımdır, 
emek ister. Verilen zahmetin karşısında elde edi-
lecek sonuç, bir o kadar da güzel olur. Biz de bu 
programla insanlığın geleceğinde güzel izler ve et-
kiler bırakmak istiyoruz” dedi.

“İnsanlığın geleceğinde güzel izler 
ve etkiler bırakmak istiyoruz”

Diyanet İşleri Başkanı ve TDV Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Uluslararası 
İlahiyat Programına (UİP) 2020 – 2021 Eğitim Öğretim yılında yeni başlayan 

öğrencilere konferans verdi.
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Diyanet İşleri Başkanlığının tarihi ve hizmetleriyle 
ilgili bilgiler veren Başkan Erbaş, “Ülkemizde deği-
şen gelişen imkanlar ve dünyada değişen şartlar 
göz önüne alınarak 2006 yılında Uluslararası İlahi-
yat Programı Başkanlığımızda hayata geçirildi. Bu 
programda Başkanlığımızın yurtdışı hizmetleri kap-
samında Avrupa ülkelerinde doğup büyüyen, ora-
nın eğitim sisteminde yetişen, dilini ve kültürünü 
bilen gençlerimizin Türkiye’de ilahiyat eğitimi alıp 
geldikleri ülkelerde istihdam edilmeleri amaçlan-
mıştır. Program, günümüzde 6 ilahiyat fakültesinde 
518 öğrencisi olan ve 823 mezun vermiş önemli bir 
uluslararası öğrenci programı haline gelmiştir” diye 
konuştu.

“Öz kültürlerinizi örf ve adetlerinizi 
tanımanızı başlı başına bir kazanç olarak 
görmekteyiz”

Başkan Erbaş, UİP’le ulaşmak istedikleri hedefleri 
aktararak, “Bunların başında yurtdışında yaşayan 
insanımızın dini ve kültürel hayatına ilmi ve akade-
mik boyuttan katkı sağlamak, kültürel hayatına şu 

ana kadar olduğu gibi bundan sonra da sizler va-
sıtasıyla katkı sunmak en önemli amaçlarımızdan 
birisidir” ifadelerini kullandı.

UİP’in bir eğitim faaliyeti olmakla birlikte dil, kültür, 
tarih, sanat, eğitim ve insani hizmetlerin programın 
başka bir boyutunu oluşturduğunu dile getiren 
Başkan Erbaş, “Siz değerli öğrencilerimizin akade-
mik başarı durumlarından da öte önemli bir zaman 
dilimini ülkemizde geçirerek öz kültürlerinizi, gele-
neklerinizi, örf ve adetlerinizi tanımanızı başlı başı-
na bir kazanç olarak görmekteyiz. Bu anlamda siz-
lerin din hizmeti konusunda sunacağınız katkılarla 
Türkiye dışında yaşayan millet varlığımızın dini ve 
milli hassasiyetlerinin korunmasını hedeflemekte-
yiz” şeklinde konuştu. Başkan Erbaş, UİP’in Diyanet 
İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı ve ilahiyat fa-
külteleri işbirliği ile yürütüldüğünü söyledi.
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Dünyanın dört bir yanından 
gelerek Türkiye Diyanet Vakfı 
burslarıyla İlahiyat ve İslami 
İlimler lisans bölümlerinde 
eğitim gören 1350 öğrencinin 
katılımıyla gerçekleşen online 
yarıyıl kampı başarıyla tamam-
landı.

Microsoft Teams uygulaması 
üzerinden gerçekleştirilen 
kampta öğrencilere dönem 
boyunca fakültede gördükleri 

derslere ilave olarak Tefsir, Ha-
dis, İslam Tarihi, Fıkıh, Mezhep 
İmamları, Çağdaş İslami Akım-
lar, Modern Siyasal Düşünce ve 
Modern Dünyada Müslümanlar 
konuları başta olmak üzere 
uzman eğitimciler tarafından 
eğitimler, çeşitli konferanslar ve 
söyleşiler yapıldı. 2. dönem eği-
tim ve öğretimin başlamasıyla 
birlikte öğrencilere Tefsir, Fıkıh 
ve Hadis Usulü gibi alanlarda 
online olarak takviye eğitim 
verilmeye de devam edilecek.

Online gerçekleşen yarıyıl 
kampına dair konuşan Türkiye 
Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 
II. Başkanı İhsan Açık, ülkemiz-
de ve dünyada birçok alanı 
etkisi altına alan koronavirüs 
nedeniyle eğitim şekillerinde 
de değişikliklerin yaşandığını 
ifade etti.

Türkiye Diyanet Vakfı 
yarıyıl kampını online yaptı

Türkiye Diyanet Vakfı 

burs desteği sağladığı 

öğrencilerine yönelik 

yarıyıl kampını 

06-13 Şubat tarihleri 

arasında koronavirüs 

tedbirleri kapsamında      

online gerçekleştirdi.

38



Türkiye Diyanet Vakfı olarak yurt içinde ve yurt 
dışında yürüttüğümüz eğitim ve kültür 
faaliyetlerimiz çerçevesinde, okullarımız, 
üniversitelerimiz, burs programları, yurt ve diğer 
barınma programlarımız ile
25 bin öğrenciye eğitim imkânı sağlıyoruz.

bagis.tdv.org
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Eğitim-öğretim faaliyetlerinin daha verimli ve aktif 
yönetilmesi amacıyla 29 Mayıs Eğitim Kurumları 
çatısı altında birleşen okullar, eğitim kalitesini daha 
da artırarak öğrencilere hizmet verecek.

29 Mayıs Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bahri 
Kahya, 28 yıllık tecrübesiyle Bornova’nın ve İzmir’in 
dünyaya açılan kapısı olmayı başaran Bornova 
Koleji’nin önce Bayraklı Anaokulu ile şubeleştiğini 
ardından da Ankara’daki Ferda Koleji’nin Türkiye 
Diyanet Vakfı kuruluşu olan KOMAŞ’a katılmasıy-
la, sadece eğitimle ilgilenen yeni bir çatı kuruma 
ihtiyaç doğduğunu anlattı. 

Kahya, “Türkiye Diyanet Vakfına ait 29 Mayıs Üni-
versitesi ile isim uyumluluğunu sağlamak üzere de 
çatı kurumumuzun ismini 29 Mayıs Eğitim Kurum-
ları olarak belirledik. Bundan sonra 28 yıldır en ba-
şarılı eğitim kurumlarından birisi olmayı başarmış 
olan Bornova Koleji ‘29 Mayıs Bornova Koleji’ olarak 
aynı yolda yürümeye devam edecek” dedi. 

Kahya, şube sayılarını arttırmayı hedeflediklerini 
vurguladı.

Eğitim kurumlarını tek çatı altında birleştirmeyi 
uzun süredir hayal ettiklerini anlatan 29 Mayıs 
Bornova Koleji Kurucu Temsilcisi Rıza Budak ise 
“28 yıllık geçmişiyle anaokulundan liseye kadar 
öğrencilerimiz bu okulda ayrıcalıklı eğitim almanın 
avantajlarını yaşıyor. Geleceğe yön veren, deği-
şen dünya şartlarına uyum sağlayan öğrenciler 
okulumuzda yetişiyor. Öğrencilerimiz sadece ulusal 
değil, uluslararası platformlarda da ülkemizi en iyi 
şekilde temsil ediyor. Hedefimizde, yolumuzda, 
ilkelerimizde, kadromuzda herhangi bir değişiklik 
olmadan yolumuza aynı hedef doğrultusunda 
devam ediyoruz” diye konuştu. 

Bornova ve Ferda Koleji ile 
Bayraklı Anaokulu tek çatı altında 

eğitim verecek

Akademik, kültürel, sportif ve 

sosyal alanlarda elde ettiği 

başarılarla adını tüm dünyaya 

duyurmayı başaran Türkiye 

Diyanet Vakfı İzmir Bornova 

ve Ankara Ferda Kolejleri ile 

Bayraklı Anaokulu yoluna 29 

Mayıs Eğitim Kurumları çatısı 

altında devam edecek.
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Online olarak başvuruları alınan 
öğrencilere 6 hafta süreyle alanında 
uzman kişiler tarafından 15 farklı 
konuda eğitim verildi.

Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve 
Gençlik Hizmetleri Müdürü Fatma 
Haral Efe, günümüzde eğlenerek 
öğrenme tekniklerinin daha fazla ön 
plana çıktığını belirtti.

Düzenledikleri Kış Okulu etkinliği ile 
öğrencilerin hem okul derslerine katkı 
sunmayı hem de sosyalleşmelerine 
yardımcı olmaya çalıştıklarını ifade 
eden Efe, 6 hafta boyunca “Hz. 
Peygamber’in Genç Arkadaşları, Video 
Kurgu Atölyesi, Sayılar Gözünüzü 
Korkutmasın, Faydalı Web siteleri, 
Kahve Bahane, Gönül Daima İyilik 
İster, Kendini Tanımak, İyilik Hikayesi 
Üzerine, En çok Merak Ettiklerimiz, 
İçinizdeki Fotoğrafçıyı Keşfedin, 
Muhsin Bey’ Filmi Üzerine, Yapay 
Zekâ Atölyesi, Gençlik Konseri, Din 
ve Hayat ve Bilgisayar Oyun Atölyesi” 
konularında öğrencilere eğitim 
verildiğini belirtti.

Eğitimin sonunda “Kısa Film” ve 
“Kahoot uygulamalı Bilgi Yarışması” 
düzenlediklerini aktaran Efe, dereceye 
giren öğrencilere çeşitli hediyeler 
verdiklerini ifade etti.

Lise öğrencileri 
“Çevrimiçi Kış Okulu”nda 

bir araya geldi

Türkiye Diyanet Vakfı, 

öğrencilerin boş 

zamanlarını daha verimli 

değerlendirmelerine yardımcı 

olmak ve bilgiyi eğlenerek 

öğrenmelerine destek olmak 

için “Çevrimiçi Kış Okulu” 

etkinliği düzenledi.
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Çanakkale Gençlik ve Spor Bakanlığı Eceabat 
Gençlik Konuk Evinde gerçekleşen programa 102 
ülkeden gelerek Türkiye Diyanet Vakfı bursu ile 
Uluslararası Lisans programlarında eğitim gören 
60’ı kız, 165’i erkek olmak üzere toplam 225 
öğrenci katıldı.

Öğrencilerin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı 
sunmak, akademik ortamlarını desteklemek 
amacıyla yapılan kamp çerçevesinde alanında 
uzman eğitimciler tarafından eğitimler, çeşitli 
konferans, söyleşi ve etkinlikler gerçekleştirildi. 
Ayrıca öğrencilere Çanakkale ruhunu yaşatmak için 
de ziyaretler ve Çanakkale’ye özgü etkinliklerde 
yapıldı.

225 uluslararası öğrenciye 
yarıyıl kampı

Türkiye Diyanet Vakfının 
Ankara, Bursa, Konya, 

Kayseri ve İstanbul 
illerinde eğitim gören 

uluslararası burslu 
öğrencileri Çanakkale’de 

düzenlenen yarıyıl 
kampında bir araya geldi.

42



Sempozyumun açış konuşmasını yapan Diyanet 
İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli 
Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sempozyumda, 
Kur’an-ı Kerim’in dili, tedrisatı, eşsiz belagatı, 
kazandırdığı anlam zenginlikleri, insanlığa hayat 
ve inşirah veren sedasının bütün dünyayı kuşatan 
etkileri gibi konuların müzakere edileceğini söyledi.

Başkan Erbaş, kıraat ilminin, Müslümanların 
Hazreti Peygamber ve sahabe ile olan iletişimini 
ve etkileşimini pekiştirdiğini ifade ederek, 
“Okuduğumuz her bir kıraat ve her bir rivayet; 
bizi, çağları aşarak sahabe-i kirâm’a, oradan da 
Peygamber Efendimize uzanan bir yolculuğa 
çıkarmaktadır.” dedi.

Kıraat ilmi çerçevesinde ortaya konan okuyuş 
farklılıklarının, Kur’an’ın mana ve mesajının ortaya 
çıkarılmasına doğrudan katkıda bulunduğunu 
belirten Başkan Erbaş, “Bu bağlamda, çeşitli mana 
takdirlerine ve hüküm çıkarımına imkân veren 
mahiyetiyle de kıraat ilmi önem arz etmektedir. Öte 
yandan, İslam düşüncesinin şekillenmesinde kıraat 
farklılıklarının katkısı inkar edilemez. Nitekim fıkhî 
ve kelamî düşüncede kıraatlerden, hüküm kaynağı 
ve tefsir imkânı olarak devamlı surette istifade 
edilmiştir.” diye konuştu.

6. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu 
online yapıldı

Türkiye Diyanet Vakfının, İstanbul 29 
Mayıs Üniversitesi iş birliği ile düzenlediği 

6. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu, 
“İslam Dünyasında Kur’an-ı Kerim ve 

Kıraat Kültürü” temasıyla online olarak 
gerçekleştirildi.

TDV 29 Mayıs Eğitim Kurumları Öğretmen 
Akademisi Hizmet İçi Eğitim Programı’nda 
konuşan Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye 

Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Erbaş, 
“Bizler istiyoruz ki; bu güzel ülkemizi bizden 
sonra emin ve güvenilir ellere teslim edelim. 

İstiyoruz ki; bu güzel ülkede güzel insanlar 
yetişsin ve güzel işler yapsınlar.” dedi.
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29 Mayıs Eğitim Kurumlarının çevrim içi olarak 
düzenlenen Öğretmen Akademisi Hizmet İçi 
Eğitim Programının kapanış konuşmasını yapan 
Başkan Erbaş, İslâm’ın gençlere büyük değer 
verdiğini ifade ederek, “Kur’an-ı Kerim’in bizlere, 
ömürlerini tevhit mücadelesi ile geçiren erdemli, 
ahlaki meziyetlerle donanımlı gençlerden 
bahsettiğini hepimiz biliyoruz. Hz. İbrahim, Hz. 
Yusuf, Hz. İsmail, Ashab-ı Kehf Kur’ân-ı Kerim’in 
örnek gösterdiği gençlerdendir. Peygamber 
efendimizin çevresinde sorumluluk ve yetki verdiği 
insanların büyük çoğunluğunun da gençlerden 
oluştuğunu hepimiz biliyoruz.” dedi.

Başkan Erbaş, gencin bedeni ve ruhu dinç, kalbi 
yardıma ve paylaşıma açık insan demek olduğunu 
belirterek, gencin bu dinamikliği ve canlılığının 
onu verimli kılan en önemli özelliği olduğunu 
söyledi.

İletişim alanındaki teknolojik gelişmelerin 
gençlerin hayatındaki etkisine işaret eden Başkan 
Erbaş, “Geçtiğimiz yüzyılın ortalarına kadar 
gençlerin şahsiyetleri, kimlikleri aile, okul ve çevre 
odağında oluşurken günümüzde bu unsurlara 
dijital dünya dediğimiz bir başka güç daha dâhil 
olmuştur. Bu yeni gücün, gençlerin kimliklerinin 
oluşumunda hızla ilk sırayı aldığını da hepimiz 
müşahede ediyoruz.” diye konuştu.

Başkan Erbaş, 
TDV 29 Mayıs Eğitim Kurumlarında 

görevli öğretmenlerle 
online bir araya geldi

Diyanet İşleri Başkanı 

ve Türkiye Diyanet Vakfı 

Mütevelli Heyeti Başkanı 

Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye 

Diyanet Vakfı 29 Mayıs 

Eğitim Kurumları’nda 

görev yapan öğretmen ve 

yöneticilere hitap etti.
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Hijyen şartlarının geliştirilmesi, enfeksiyon önleme 
ve kontrol süreçlerinin tutarlı, geçerli, güvenilir, 
tarafsız bir anlayışla sürdürülmesi amacıyla 
yürürlüğe giren “Okulum Temiz” belgelendirme 
programı kapsamında TDV 29 Mayıs Eğitim 
Kurumları Bornova Kolejinin mart ayından bu yana 
Covid-19’a karşı aldığı tedbirler tescillendi.

Kampüs Müdür Vekili Hasan Tay, tüm çalışanların, 
öğrencilerin daha hijyenik, daha güvenli ve 
sağlıklı koşullarda eğitimlerini sürdürmeleri 
için çalıştıklarını belirterek, “Öğrencilerimizin 
okul kapısından girdikleri andan itibaren 
sınıflar, koridorlar, yemekhane ve kütüphane 
gibi ortak alanlarda nasıl davranacaklarını, 
nerelerde oturacaklarını, çalışanlarımızın ve 
öğretmenlerimizin alacakları önlemleri ve 
tedbirleri gereken prosedür ve standartlarda, 
TSE’nin belirlediği kılavuza uygun olarak 
hazırladık.” şeklinde konuştu.

TSE'den 
Bornova Koleji'ne 

"Okulum Temiz" Belgesi

Hijyen şartlarının geliştirilmesi, 
enfeksiyon önleme ve kontrol 

koşullarının tespiti için Türk 
Standartları Enstitüsü (TSE) 
tarafından yapılan denetim 

sonucunda TDV 29 Mayıs Eğitim 
Kurumları İzmir Bornova Koleji 

Covid-19’a karşı aldığı önlemlerle 
“TSE Okulum Temiz Belgesi” ile 

belgelendirildi.
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2020 yılında 
143 su kuyusu 

ve vakıf çeşmesi 
insanlığın 

hizmetine sunuldu
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Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı 
İhsan Açık, su kuyusu ve vakıf çeşmesi açma 
çalışmalarının her yıl artarak devam ettiğini belirtti.

Özellikle Afrika’da milyonlarca insanın bırakın 
içmeyi, birçok kişinin elini dahi yıkamayacağı 
suyla hayatta kalmaya çalıştığını ve kilometrelerce 
yol giderek omuzlarında taşıdıkları, çok da 
hijyenik olmayan suyu içerek hayata tutunmanın 
mücadelesini verdiğini dile getiren Açık, şunları 
kaydetti:

“Bu noktada milletimizin hayır elini mazlum 
ve mağdura ulaştıran Vakfımız devreye giriyor, 
temiz içme suyuna erişmekte güçlük yaşanan 
coğrafyalarda su kuyusu ve vakıf çeşmesi açarak 
insanların insanca su tüketebilmelerine olanak 
sağlıyor. 2020 yılında Togo 17, Burkina Faso 7, 
Çad 12, Nijer 6, Tanzanya 24, Zimbabve 18, Gana 
5, Liberya 5, Mali 7, Fildişi Sahilleri 5, Benin 5, 
Kenya 4, Senegal 9, Somali 1, Malavi 6, Zambiya 
1, Afganistan 2, Kamerun 6, Burundi 2 ve Sierra 
Leone 1 olmak üzere 20 ülkede 143 su kuyusu ve 
vakıf çeşmesini insanlığın hizmetine sunduk. Bu 
zamana kadar toplamda 32 ülkede 440 su kuyusu 
ve vakıf çeşmesi açarak 6 milyondan fazla kişinin 
istifadesine sunduk.”

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yaptırılan su 
kuyularının 50 ila 500 metre derinliklerinde ve 
güneş enerjisi ile çalıştığına dikkati çeken Açık, 
“İnsanların su ihtiyacını karşılayabilmesi için aynen 
bizim evlerimizde olduğu gibi musluğu çevirmesi 
yeterli oluyor. Kuyularımızın derinliği fazla olduğu 
için de uzun yıllar boyunca kurumadan bölge 
halkının temiz içme suyu ihtiyacını karşılıyor. Bu 
yönüyle de yapmış olduğumuz çeşmelerin önemi 
artıyor.” şeklinde konuştu.

Türkiye Diyanet Vakfı, 2020 
yılında Bir Damla Hayat Su 

Kuyusu ve Vakıf Çeşmesi projesi 
kapsamında temiz içme suyuna 

erişemeyen Afrika ülkeleri başta 
olmak üzere 20 ülkede 143 su 

kuyusu ve vakıf çeşmesi açarak 
insanları suya kavuşturdu.
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Türkiye’nin Mogadişu Büyükelçiliği Din Hizmetleri 
Müşaviri Oğuz Yılmaz, Sool bölgesinde kompleks 
halinde artezyen kuyu açtıklarını ifade etti.

Kuyudan yaklaşık 20 köy sakininin faydalanacağını 
aktaran Yılmaz, kuyunun 32 ton depoya, 
jeneratöre, bekçi odasına, araçların su alabileceği 
tesisata, develerin, büyükbaş ve küçükbaş 
hayvanların ayrı ayrı sulanabileceği yalaklara sahip 
olduğunu belirtti.

Yılmaz, “Sool bölgesinden 2019 yılında Elçiliğimizi 
ziyaret eden milletvekili ve yetkili kişiler, bölgede 
su bulunmadığını ve su yüzünden kabileler 
arasında savaşlar yaşandığını, o bölgeye kuyu 
açılırsa bu problemin ortadan kalkacağını 
belirterek su kuyusu talep etmişlerdi.” dedi.

Bölgeye giderek yer tespiti yaptıklarını söyleyen 
Yılmaz, “Her zaman mazlum, mağdur ve 
muhtaçların yardımına koşan, sayısız hizmete 
imza atmış olan Vakfımız, bu bölgeye de bigane 
kalmayarak gerekli mali desteği sağladı.” ifadesini 
kullandı.

Somali'de susuzluk 
yüzünden kabilelerin 

savaştığı bölgeler suya 
kavuştu

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Somali’nin 
kuzeyinde su yüzünden “kabile 

savaşlarının” yaşandığı Sool bölgesinde 
20 köyün faydalanabileceği su kuyusu 

ve vakıf çeşmesini açtı.
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Afganistan’daki ihtiyaç sahibi 
2 bin aileye gıda yardımı

Mezar-ı Şerif kentinde düzenlenen yardımların 
dağıtım törenine Türkiye’nin Mezar-ı Şerif 
Başkonsolosu Semih Lütfü Turgut, TİKA Mezar-ı 
Şerif Koordinatörü Fazıl Akın Erdoğan, Konsolosluk 
Din Hizmetleri Ataşesi Abdulcelil Alpkıray ve 
Afgan-Türk Maarif Okulları Mezar-ı Şerif Erkek Lisesi 
Müdürü Şeref Koç katıldı.

Törende konuşan Başkonsolos Turgut, Türkiye’nin 
Afganistan’a en zor zamanlarında yardım eden bir 
dost olduğunu söyledi..

Din Hizmetleri Ataşesi Alpkıray ise TDV olarak 
her sene ramazan ve kurban bayramlarının yanı 
sıra diğer zamanlarda da ihtiyaç sahibi olan 
herkese ulaşmaya çalıştığını dile getirerek “Şu 
kış mevsiminde de buradaki sorunlardan dolayı 
evlerinden olan kardeşlerimize ‘Yolun İyilik Olsun’ 
sloganıyla 2000 aileye yardımları ulaştırdık.” dedi.

Alpkıray, yaklaşık 10 bin kişinin yararlanacağı 
yardımların 1000 paketinin Mezar-ı Şerif kentine 
ve diğer 1000 paketinin Cüzcan vilayetinde 
dağıtıldığını belirterek gıda paketlerinin içerisinde 
10 kilo un, 10 kilo pirinç, 5 kilo yağ, 2 kilo makarna, 
5 kilo şeker ve 2 kilo salça bulunduğunu kaydetti.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), 
Afganistan’ın kuzeyindeki ihtiyaç sahibi 

2 bin aileye gıda yardımı ulaştırdı.
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Essen DİTİB Eyalet Bölge Birliği dernekleri, 
cemaatin ve hayırseverlerin bağışlarıyla 
Tanzanya’da 5 su kuyusu ve vakıf çeşmesi açtı. 
Kırsal bölgelerinde yaşayan ihtiyaç sahibi 500’e 
yakın aileye de gıda paketi dağıtıldı.

Mazlum ve mağdur coğrafyalara hayırseverlerin 
bağışlarıyla hizmet götüren Türkiye Diyanet 
Vakfı’nın (TDV) koordinesi ve “Bir Damla Hayat 
Su Kuyusu ve Vakıf Çeşmesi” projesi kapsamında 
DİTİB’e bağlı Bochum-Hövel, Bergkamen-Rünte, 
Bochum-Langendreer cami dernekleri ile Essen 
Gençlik Kolu ve Lünen Kadınlar Kolu, halkının 
temiz su ihtiyacını karşılamak için beş su kuyusu 
ve vakıf çeşmesi açtı.

Essen DİTİB Eyalet Bölge Birliği Başkanı Fahrettin 
Alptekin, DİTİB’e bağlı 36 cami derneğinin 
desteği ve hayırseverlerin katkılarıyla son iki 
yılda Moritanya’da 19, Zimbabve’de 1, Nijer’de 
5, Togo’da 1, Burkina Faso’da 1 ve Tanzanya’da 
5 olmak üzere 32 su kuyusu ve vakıf çeşmesi 
açıldığını söyledi. 

DİTİB heyeti ayrıca Tanzanya’da 500’e yakın ihtiyaç 
sahibi aileye de gıda yardımı yaptı.

DİTİB cami dernekleri Afrika’da 
susuzluğa umut oldu

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne 
(DİTİB) bağlı cami dernekleri “Bir Damla 

Hayat Su Kuyusu ve Vakıf Çeşmesi” 
projesi kapsamında Afrika’da susuzluğa 

umut olmaya devam ediyor.
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Patlamanın ilk anından itibaren Lübnanlıların 
yaralarını sarma faaliyetlerine katılan TDV, yoksul 
ailelere gıda ve hijyen yardımlarının yanı sıra 
başkentte hasar gören yaklaşık 150 yıllık Osman 
Bin Affan Camii ve ihtiyaç sahibi ailelerin evlerinin 
onarım masraflarını karşıladı.

TDV, Türk hayırseverlerin bağışlarıyla onarımlarını 
tamamladığı evleri düzenlenen törenle sahiplerine 
teslim etti.

Türkiye’nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, 
Türkiye’nin izlemekte olduğu dış politikanın en 
önemli unsurunun insani yönü olduğuna işaret 
ederek, “Türkiye’nin 2020 yılındaki temel prensibi 
insani ve girişimci dış politikadır. Bu nedenle 
Türkiye, 4 Ağustos’taki patlamanın ardından tüm 
imkanlarıyla Lübnan’ın yardımına koşmuştur. 
Hatta patlamanın üzerinden 24 saat geçmeden 
Türkiye’den acil yardım ekipleri Beyrut’taki arama 
kurtarma çalışmalarına başlamıştı” dedi.

TDV’nin de tıpkı diğer Türk kuruluşları gibi 
Beyrut’taki yardım faaliyetlerine katıldığını 
hatırlatan Çakıl, TDV’nin bu sürede cami ve evlerin 
onarımının dışında da çok sayıda insani yardım 
projesini gerçekleştirdiğini kaydetti.

TDV Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık da 
Türkiye’nin Beyrut Limanı’ndaki patlamanın 
ardından Lübnan’a yaptığı insani yardımlar 
çerçevesinde camileri de gözardı etmediklerini 
söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Diyanet 
İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın selamlarıyla geldiklerini 
dile getiren Açık, Türkiye’nin şu anda dünyadaki 
Müslümanlar için ensar görevi gördüğünü ve 
kardeşlerine yardımlarını sürdüreceğini kaydetti.

Beyrut’taki patlamada zarar gören 
tarihi cami ve beş evin onarımı 

tamamladı
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Lübnan’ın 

başkenti Beyrut’ta 4 Ağustos’ta 
meydana gelen patlamada hasar 

gören tarihi bir cami ile ihtiyaç sahibi 5 
ailenin evlerini onardı.
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SURİYE

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı 
İhsan Açık, 46 yıldır merhamet temelleriyle 
hareket ederek gerçekleştirdikleri insani yardım 
çalışmalarıyla tüm insanlığın acılarını dindirmeye 
gayret edip, kainatın kalbine merhameti yeniden 
aşılamaya çalıştıklarını söyledi.

İnsanlığın vicdan yükünü omuzlayan Türkiye 
Diyanet Vakfının, Suriye’de de iç savaşın başladığı 
günden itibaren kardeşlerini yalnız bırakmayarak 
İdlib, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı 
bölgelerinde insani yardımdan eğitime, dini 
hizmetleri destekleme faaliyetlerinden barınmaya 
kadar hayata dokunan her alanda yardım 
çalışmaları yürüttüğünü belirten Açık, şunları 
kaydetti:

“İnsani yardım kapsamında 10 yıllık süreçte 27 
milyon 375 bin kişilik sıcak yemek dağıttık. Aynı 
şekilde Suriye içerisindeki fırınlarımızda ürettiğimiz 
208 milyon 50 bin ekmeği de ihtiyaç sahiplerine 
ulaştırdık. Farklı bölgelerde giyim mağazaları ile 
500 binden fazla savaş mağduru aileye ücretsiz 
olarak kıyafet yardımında bulunduk. Ramazan ve 
kurban çalışmalarımız kapsamında ise 40 bin 747 
gıda paketi, 274 bin iftar sofrası kurarken kurban 
döneminde 30 bin 436 hisse kurban keserek 
ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık.”

Eğitimlerini yarım bırakmak zorunda kalan 
çocukları geleceğe hazırlayabilmek için Suriye 
genelinde yürütülen 11 eğitim projesiyle 8 binden 
fazla çocuğa eğitim imkanı sağladıklarını ifade 
eden Açık, “Bu süreç içerisinde yurt içindeki 1003 
şubemizin de desteği ile 2600 çadır, içerisinde 
gıda kolisi, giyecek, yakacak, hijyen paketi gibi acil 
insani yardım malzemelerinin bulunduğu 2500 tır 
ulaştırarak savaş mağduru ailelerimizin yaralarına 
merhem olmaya çalıştık. Savaşın tahrip ettiği 
477 caminin ve dini hizmet binasının tadilat ve 
tefrişatını gerçekleştirirken 5’de cami inşa ederek 
bölge halkının dini hayatına katkıda bulunduk.” 
ifadelerine yer verdi.

10 yıldır 
Suriye’de 

savaşın yaralarını 
sarıyoruz

Suriye’de iç savaşın başladığı ilk 
yıllardan itibaren bölge halkına yardım 
eli uzatan Türkiye Diyanet Vakfı, insani 

yardımdan eğitime, gıdan giyeceğe, 
yakacaktan barınmaya kadar hayata 
dokunan her alanda savaş mağduru 

ailelere destek oldu.
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2153 iyilik konutu inşa edildi

Tüm bu çalışmaların yanı sıra bölgedeki 
en önemli ihtiyaçların başında yer alan 
barınma sorununa da çözüm üretmek 
için yaklaşık 1 yıl önce “Bir İyilik Sıcak Bir 
Yuva” temasıyla proje geliştirdiklerine 
dikkati çeken Açık, şöyle devam etti:

“İdlib bölgesinde 1803, Azez bölgesinde 
350 olmak üzere toplamda 2153 iyilik 
konutunu tamamlayarak korunaksız 
çadırlarda hayata tutunmaya çalışan 
savaş mağduru ailelerimizi sıcak 
bir yuvaya kavuşturduk. İlk etapta 
28 metrekare olarak inşa ettiğimiz 
konutlarımızın büyüklüğünü yeni 
dönemde 38 metrekareye yükselttik. 
İçerisinde tuvaleti, banyosu, mutfağı, 
avlusu bulunan betonarmeden yapılan, 
çatısı beton, kapısı demir olan 1+1 
İyilik Konutlarımızla savaşın en acı 
yüzünü yaşayan kardeşlerimize insanca 
yaşayabilecekleri daha konforlu bir 
yaşam alanı sunuyoruz.”

5 bin konut hedefi ile başlattıkları 
proje kapsamında 6 bin konut 
bağışına ulaştıklarını ifade eden Açık, 
hayırseverlerin ve Türkiye Diyanet Vakfına 
güvenen Türk Milletinin desteği ile savaş 
mağduru ailelere yardımların bundan 
sonrada süreceğini söyledi.



SURİYE

Türkiye’den Suriye’ye 
yardım tırlarıyla kardeşlik 

köprüsü kuruluyor
Türkiye Diyanet Vakfı, Suriye’de savaş mağduru ailelere eğitimden dini hizmetleri 
destekleme faaliyetlerine kadar her alanda yardım ulaştırırken, şubeler tarafından 
gönderilen içerisinde gıda, giyecek, yakacak, temizlik malzemeleri gibi paketlerin 

bulunduğu tırlarla da bölge halkanın önemli derecede ihtiyacını karşılıyor.

Suriye’de yaşanan iç savaşın ardından yurtlarından 
göç etmek zorunda kalan ve güvenli bölgelerde 
hayata tutunmaya çalışan yaklaşık 5 milyon kişinin 
ihtiyacı Türkiye’deki sivil toplum kuruluşlarının 
yardımlarıyla karşılanmaya çalışılıyor. Türkiye 
Diyanet Vakfı, Suriye’de savaş mağduru ailelere 
eğitimden dini hizmetleri destekleme faaliyetlerine 
kadar her alanda yardım ulaştırırken, şubeler 
tarafından gönderilen içerisinde gıda, giyecek, 
yakacak, temizlik malzemeleri gibi paketlerin 
bulunduğu tırlarla da bölge halkanın önemli 
derecede ihtiyacını karşılıyor. Ulaştırılan 
yardımlarla Türkiye ile Suriye arasında kardeşlik 
köprüleri kuruluyor. 
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Aksaray’dan Suriye’ye 14 tır yardım 
malzemesi

Aksaray İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Aksa-
ray Şubesi hayırseverlerin katkılarıyla toplanan yar-
dımları taşıyan 14 tırın yola çıkışı dolayısıyla Müftü-
lük önünde tören düzenlendi.

Törende konuşan Vali Hamza Aydoğdu, “Yolu iyilik 
olanın yükünün de iyilik olacağını” vurguladı.

Aksaray İl Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Aksaray 
Şube Başkanı Hasan Hüseyin Güller’in yaptığı dua-
nın ardından yardım malzemelerinin yer aldığı tır-
lar, Suriye’ye doğru yola çıktı.

Şanlıurfa’dan Barış Pınarı Harekatı bölgesine 
7 tır un yardımı

Türkiye’den Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü 
YPG/PKK’dan temizlenen Suriye’nin Tel Abyad ve 
Rasulayn ilçelerine 7 tır un yardımı yapıldı.

Şanlıurfa İl Müftülüğü ve Şanlıurfa Türkiye Diyanet 
Vakfı Şubesi koordinesinde Adana İl Müftülüğü iş 
birliğiyle “Ekmeğini Paylaş Kardeşinle Yakınlaş” slo-
ganıyla yardım kampanyası düzenlendi.

Şanlıurfa İl Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Şube 
Başkanı Mehmet Taştan, desteklerinden dolayı Şan-
lıurfa ve Adana’daki din görevlileri ile hayırseverle-
re teşekkür etti.
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Kayseri’den Suriye’deki ihtiyaç sahiplerine 

24 tır yardım gönderildi 

Kayseri’den, Suriye’nin İdlib kenti kırsalındaki ihti-
yaç sahiplerine içerisinde patates, un ve kıyafetten 
oluşan 24 tır yardım dualarla uğurlandı. 

Hayırseverlerin katkılarıyla toplanan yardımları taşı-
yan tırların uğurlanması amacıyla tören düzenlendi.

İl Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Şube Başkanı 
Şahin Güven, burada yaptığı konuşmada, her ay 
Kayseri’den Suriye’deki ihtiyaç sahiplerine yardım 
malzemesi ulaştırdıklarını söyledi.

Son 4,5 yılda uğurladıkları tır sayısının, 700’e yaklaş-
tığını belirten Güven, “Hayırseverlerimizin destekle-
riyle temin ettiğimiz gıda ve giyim yardımları inşal-
lah oradaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak” dedi.

Gaziantep’ten Suriye’ye 5 tır insani yardım 
gönderildi

Gaziantep İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı 
Gaziantep Şubesince “Yolun İyilik Olsun” sloganıyla 
yürütülen kampanya kapsamında temin edilen yar-
dım malzemelerini taşıyan 5 tır Suriye’ye uğurlandı.

İl Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Gaziantep Şube 
Başkanı Hüseyin Hazırlar, temin edilen yardımları 
dualarla güvenli bölgelerdeki ihtiyaç sahiplerine 
gönderdiklerini belirterek “Yıllardır Suriyeli komşu-
larına kucak açan, mülteciye sığınak, muhacire en-
sar olan cömert milletimiz aslında her türlü takdiri 
hak eden necip bir millet” dedi.

Programa, Gaziantep Valisi Davut Gül, Şahinbey 
Kaymakamı Tahin Şahin, Şehitkamil Belediye Baş-
kanı Rıdvan Fadıloğlu, kampanyaya destek sağla-
yan kurum görevlileri de katıldı.
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Konya’dan İdlib ve Azez’e 2 tır insani yardım 
malzemesi

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Konya Şubesi, Konya 
İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu (ADRB) 
ve Altınekin Müftülüğünün işbirliğiyle “Yolun İyilik 
Olsun” sloganıyla düzenlenen yardım kampanya-
sı kapsamında hayırseverlerin desteği ile temin 
edilen 2 tır dolusu insani yardım malzemesi savaş 
mağduru ailelere gönderildi.

2017 yılından beri Suriye’deki ihtiyaç sahiplerine 
76 tır (1874 ton) un, 8 tır (176 ton) gıda, 1 tır giy-
si, ayakkabı, battaniye, yastık, sünger yatak olmak 
üzere 85 tır insani yardım gönderdiklerini belirten 
Poçanoğlu, TDV Konya Şubesince Suriye’deki ihti-
yaç sahipleri ile Türkiye’de bulunan Suriyeli mülte-
cilere, en son gönderilen yardımla birlikte nakdi ve 
ayni toplam 4.188.098 TL yardım yapıldığını vurgu-
ladı.

Sakarya’dan Suriye’ye 3 tır yardım 

malzemesi

Sakarya’da toplanan yardım malzemelerinden olu-
şan 3 tır, Suriye’nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahiple-
rine ulaştırılmak üzere Hatay Cilvegözü Sınır Kapı-
sı’na uğurlandı.

İçerisinde 500 çuval un, 150 çuval patates, 1500 çift 
ayakkabı, gıda kolileri, çocuk bezi, bebek bisküvisi, 
süt, temizlik malzemesi, battaniye, iç giyim, çorap 
ve 80 yatağın bulunduğu 3 tır, savaş mağduru aile-
lere ulaştırıldı.

Sakarya Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Şube 
Başkanı Hasan Başiş, bu tür yardımların insanları 
duygulandırdığını, hazırlanan ürünlerin ihtiyaç sa-
hipleri için yola çıkacağını belirterek, kampanyaya 
destek veren herkese teşekkür etti.



SURİYE

Savaş mağduru aileler 
yapılan iyiliklerle sıcak bir 

yuvaya kavuşuyor
Dünyanın dört bir yanında mağdurun yardımına koşan, mazluma dayanak, 

muhtaca sığınak olan, Türk milletinin emanetlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştıran 
Türkiye Diyanet Vakfı, Suriye’de de iç savaştan kaçarak güvenli bölgelere 

sığınmak zorunda kalan savaş mağduru ailelere sıcak bir yuva inşa ediyor.
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İç 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, çadır kentlerde yaşam mücadelesi 
veren aileleri sıcak bir yuvaya taşıyabilmek 
ve daha düzenli bir hayat sunabilmek için de 
proje geliştirdi.

Yazın sıcak, kışın soğuk ve çamura karşı 
korunaksız bir şekilde çadır kentlerde yaşam 
mücadelesi veren, sivil toplum kuruluşlarının 
ulaştırdıkları yardımlarla zorlu şartlara 
rağmen hayata tutunmaya çalışan mazlum 
coğrafyanın mağdur insanlarının daha insani 
bir ortamda yaşamalarını sağlamak için 
Türkiye Diyanet Vakfı tarafından “Bir İyilik 
Sıcak Bir Yuva” temasıyla başlatılan İyilik 
Konutları Projesi halkın her kesiminden 
büyük destek görüyor.

Türkiye Diyanet Vakfı şubeleri ve DİTİB’in de 
projeye destek vermesiyle birlikte binlerce 
konut tamamlanarak ailelere teslim edildi.
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İstanbul
Türkiye Diyanet Vakfı İstanbul Şubesi ve Başakşehir 
Merkez Camii iş birliğinde yürütülen çalışma kapsa-
mında hayırseverler ve din görevlilerinin bağışlarıy-
la toplanan 400 iyilik konutu bedeli 2 milyon 400 
bin TL, TDV İstanbul Şubesi Yöneticisi Mehmet Fatih 
Sönmez ve Başakşehir Merkez Camii İmam Hatibi 
Abdülhalık Selman tarafından İstanbul Müftüsü ve 
Türkiye Diyanet Vakfı Şube Başkanı Prof. Dr. Emin 
Maşalı’ya teslim edildi.

Kayseri
Kayseri İl Müftüsü aynı zamanda Diyanet Vakfı Kay-
seri Şubesi Başkanı Prof. Dr. Şahin Güven, Kayseri 
olarak “İyilik Konutları” projesine 538 konutla des-
tek verdiklerini söyledi. Güven, “Evler iki oda, mut-
fak, banyo ve tuvaletten oluşuyor. Kanalizasyondan 
temiz su giderine kadar her türlü alt yapı hazır-
lanıyor. Binaların üstünü betonla örtüyoruz, giriş 
kapıları güvenlik için çelikten yapılıyor. Bir ailenin 
çocuklarıyla rahatça içinde yaşayabileceği şekilde 
yapılıyor. Şimdi biraz daha geliştirildi. Artık evlerin 
büyüklüğü 28 metrekareden 38’e çıkarıldı” ifadele-
rine yer verdi.

Ankara-Çankaya
Çankaya İlçe Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Şube 
Başkanı Ali Gülden, Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli 
Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık’ı ziyaret ederek, İyilik 
Konutları için toplanan 366 bin TL tutarındaki ba-
ğışı teslim etti.

Şanlıurfa

Şanlıurfa İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı 
Şanlıurfa Şubesi işbirliğiyle başlatılan kampanyada 
toplanan yardımlarla, Suriye’nin İdlib kentinde ihti-
yaç sahipleri için 90 ev inşa edilecek.

İl Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Şanlıurfa Şube-
si Başkanı Mehmet Taştan, “Şanlıurfa’dan İdlib’e 63 
Konut” projesi başlattıklarını ifade ederek, şöyle ko-
nuştu: “Gerek vatandaşlarımız gerek personelimizin 
yardımlarıyla 63 sayısını çok daha fazla aşarak yak-
laşık 540 bin lira toplandı.” dedi.

Tokat

Tokat İl Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Şube Baş-
kanı Abdullah Pamuklu, yaklaşık 1 ay önce 30 ko-
nut hedefiyle başlattıkları kampanya kapsamında 
62 konuta ulaştıklarını dile getirdi. 

Pamuklu, il ve ilçe müftülükleri, din görevlileri, ku-
ran kursu öğreticileri ve vatandaşların desteği ile 
372 bin TL’lik bağış topladıklarını ifade etti.

Rize

Rize Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Şube Başkanı 
Naci Çakmakçı, 2 konut bedeli 4-6 yaş kuran kursla-
rı öğrencilerinden olmak üzere 35 konut bedeli 210 
bin TL'lik bağış topladıklarını söyledi.
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Siirt
İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Siirt Şubesi 
organizesinde hayırseverlerin desteği ile toplanan 
48 bin TL ile İdlib’de 8 iyilik konutu yaptırılacak.İl 
Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Şube Başkanı Ve-
hap Kapıcıoğlu, “İdlib’de evlerin yapılacağı yere Siirt 
Sokağı ismi verilecek” dedi.

Karabük
Karabük il ve ilçe müftülükleri ile vakfımız şubeleri 
öncülüğünde Yeni dönemde savaş mağduru ailele-
re daha konforlu bir hayat sunabilmek için 38 met-
rekareye yükselttiğimiz İyilik Konutlarına din görev-
lilerimiz ve hayırseverlerimiz bağışta bulundu.

İl Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Şube Başkanı 
İlyas Yılmaztürk, müftülük personeli ile din görev-
lilerinin katkılarıyla 86.000 TL toplanarak 14 adet 
briket ev bağışlandığını söyledi. 

Çanakkale
Çanakkale İl ve İlçe Müftülükleri öncülüğünde ha-
yırsever vatandaşlarımızın desteğiyle İyilik Konut-
ları projesine 300 bin TL ile 50 konut desteğinde 
bulunuldu.

Toplanan bağışlar İlçe Müftülerinin de katılımıyla 
Çanakkale İl Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Ça-
nakkale Şubesi Başkanı Şükrü Kabukçu’ya teslim 
edildi. Kabukçu, projeye destek verenlere teşekkür 
etti.

Malatya-Battalgazi
Malatya Battalgazi İlçe Müftüsü ve Türkiye Diyanet 
Vakfı Şube Başkanı Hüseyin Özdemir, Battalgazi 
Kaymakamı Abdülkadir Duran başkanlığında yakla-
şık bir ay süren yardım kampanyası gerçekleştirdik-
lerini söyledi.

Müftülük çalışanlarının, din görevlilerinin, kuran 
kursu öğreticilerinin ve vatandaşların kampanyaya 
çok büyük ilgi gösterdiklerini ifade eden Özdemir, 
“Çıktığımız iyilik yolunda 726 bin 540 TL bağış top-
ladık. İdlib’te Battalgazi Mahallesi adıyla 121 konut 
inşa edilecek” dedi.

Antalya-Kaş
Antalya Kaş İlçe Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı 
Şube Başkanı Turgut Topaloğlu, İyilik Konutları Pro-
jesine din görevlileri, kuran kursu öğreticileri, müf-
tülük personeli ve hayırseverlerin destekleriyle 12 
konut bedeli olan 72 bin TL’lik destek verdiklerini 
belirtti.

Antalya-Akseki
Antalya'da, Akseki Müftülüğü, Türkiye Diyanet Vakfı 
Sorgun Şubesi işbirliği ile Suriye'nin İdlib kentinde 
savaş mağdurları için başlatılan yardım kampanyası 
kapsamında iki konut bedeli bağışta bulunuldu. 

Akseki Müftüsü İsmail Taraklı, “Savaş mağduru hal-
ka sıcak bir yuva sağlamak için din görevlileri ola-
rak yardım etmek istedik. Allah yardım eden tüm 
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arkadaşlarımızdan razı olsun. Allah hayırlarını kabul 
eylesin." diye konuştu. 

Kütahya-Tavşanlı
Kütahya Tavşanlı Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı 
Şube Başkanı Hüseyin Aksoy, din görevlileri, müf-
tülük personeli ve hayırseverlerin destekleriyle top-
lanan 24 konut bedeli 144 bin TL’nin konut yapımı 
için Türkiye Diyanet Vakfına gönderildiğini ifade 
etti.

Erzurum
Erzurum Oltu İlçe Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı 
Oltu Şube Başkanı Sinan Cansever, İlçe Müftülüğü 
ile Oltu Şubesi olarak “İyilik Konutları Projesi”ne 16 
konutla destek verdiklerini söyledi.

Kütahya-Gediz 
Kütahya Gediz İlçe Müftüsü ve TDV Gediz Şube Baş-
kanı Nurullah Koçhan, konut projesine 11 konutla 
destek verdiklerini söyledi.

Edirne’de müftülük personeli ve din 
görevlilerinden İyilik Konutu projesine 
destek
Edirne’de din görevlileri ve müftülük personeli ara-
larında topladıkları 2 iyilik konutu bedelini İl Müf-
tüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Şube Başkanı Alettin 
Bozkurt’a teslim etti.

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İh-
san Açık’ta, yurt içi ve yurt dışından İyilik Konutları 
Projesine çok büyük destek geldiğini ve büyük bir 
yardımlaşma örneği gösterilerek savaş mağduru ai-
lelerin sıcak bir yuvaya kavuşturulduğunu söyledi.

DİTİB gençlerinden İyilik Konutları Projesine 
destek
Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) gençleri ‘İyilik 
Konutları’ projesine 90 konut ile katkıda bulundu.

Köln DİTİB Bölge Birliği Gençlik Kolu başkanı Hüse-
yin Akar ve yönetim kurulu üyeleri, topladıkları yar-
dım çekini Genel Başkan Kazım Türkmen’e takdim 
etti.

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yürütülen kam-
panyaya Köln DİTİB Bölge Birliği Gençlik Kolunun 
63 bin 290 Euro meblağ ile katkı sağladığını belir-
ten Türkmen, zor şartlar altında yaşam mücadelesi 
veren 90 aileye bir nebze olsun destek olmaktan 
duydukları mutluluğu dile getirdi.
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Çadır kentten 
sıcak bir yuvaya 

yolculuk

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Suriye 
İdlib’de yaşam alanları olan çadırlar 

çamur içerisinde kalan aileleri Bir İyilik 
Sıcak Bir Yuva sloganıyla yürüttüğü 

proje kapsamında alt ve üst yapısı 
tamamlanmış, her türlü hava şartlarına 

karşı korunaklı konutlara taşıyor.

İdlib’de aileleri konutlara yerleştirme ve gıda 
dağıtım programına Hatay Vali yardımcı ve 
Cilvegözü Kara Hudut Kapısı Mülki idare Amiri 
Salih Altun, TDV gönüllüsü sanatçılar Murat Kekilli, 
Resul Aydemir, milli basketbolcu Furkan Aldemir, 
yazar Ferudun Özdemir ve eşi Modacı Suna 
Yurtalan Özdemir ile sosyal medya fenomenlerinin 
katılarak çalışmaları yerinde görmek fırsatı buldu.

Bölgeye gelen Milli Basketbolcu Furkan Aldemir, 
İdlib’de herkesin bildiğinden çok daha başka bir 
hayatın yaşandığını ve buradaki şartları, insanların 
nelerle mücadele ettiğini herkesin gelip görmesi 
gerektiğini söyledi.

“Küçük yardımlar insanların hayata 
tutunmasını sağlıyor”

Sanatçı Murat Kekilli de İdlib’deki dramı, yaşam 
mücadelesini, yerinde görmek için geldiklerini 
söyledi.

Kekilli, “Gerçekten çok üzüldük. İçimiz parçalandı. 
Buradaki aileler çok ciddi yaşam savaşı veriyor. 
“dedi.

Bölgedeki savaşın yeni başladığı 
değerlendirmesinde bulunan Kekilli, “Savaş yeni 
başlıyor. İnsanların gıda ve barınma gibi acil 
temel ihtiyaçları var. Hiçbir şey yapmama hakkına 
sahipsiniz. Ama yapacağınız her İyilik bir gün 
karşınıza çıkacaktır ve sizi bulacaktır. Bizim küçük 
olarak gördüğümüz yardımlar burada çok büyük 
değer kazanıyor” ifadelerini kullandı.
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“Çöp atmaya kıyamadığımız yerlere bomba 
yağdırdılar”

Rap müzik sanatçısı Resul Aydemir de hayır 
severlerin gönderdiği kışlık yardımları İdlib’deki 
çocuklara ve ailelere teslim ettiklerini söyledi.

Aydemir, “Soğuktan çok üşümüş çocukları 
internette gören 4-6 yaş çocuklar, bu 
kardeşlerimize krem gönderdi. Biz de onların 
ellerine tek tek sürdük gelen gofretleri çocuklara 
ikram ettik. Çadırlarda çamur içerisinde yaşama 
tutunmaya çalışan aileleri korunaklı konutlara 
yerleştirdik. Bizim çöp dahi atmaya kıyamadığımız 
yerlere maalesef bomba yağdırdılar ve bu 
insanların hayatını çekilmez hale getirdiler. Bu tür 
yardımlar insanların acılarını, yaşadıkları zorlukları, 
sıkıntıları bir nebze olsun hafifletiyor ama yeterli 
değil. Bölge halkının çok daha fazla yardıma 
ihtiyacı var. O nedenle herkesin duyarlı olması 
gerekiyor” diye konuştu.

Program kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere gıda, 
kışlık giysi ve yakacak yardımında bulunularak 
çadırları yaşanan sel olayının ardından çamur 
içerisinde kalan aileler Türkiye Diyanet Vakfı 
tarafından yaptırılan, içerisinde tuvaleti, banyosu 
ve mutfağı da olan konutlara taşındı.
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Bölgedeki çalışmaları yerinde görmek için Türkiye 
Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı İhsan 
Açık, milli basketbolcu Furkan Aldemir ve vakıf 
yöneticileri ile birlikte bölgeye giden Aydemir, 
vakfın ihtiyaç sahiplerine yönelik gerçekleştirdiği 
yardım çalışmalarına katıldıktan sonra iç savaş 
nedeniyle anne babasını kaybetmiş yaklaşık 1500 
yetimin bulunduğu Zemzem, Beytüsselam ve İman 
kamplarını ziyaret etti.

Aydemir, çocukların şarkılar, ilahiler, danslar 
ve çeşitli kareografilerle karşıladığını ve bu 
durumun kendisini çok etkilediğini belirterek, 
“Bende onlara bir hediye vermek istedim. Savaş 
mağduru çocuklar için bestelediğim Yere Batsın 
isimli parçamın lansmanını biletli gösterilerle değil 
savaşın yetim bıraktığı çocuklarla birlikte yaptık. 
Çokta güzel oldu. Hem manevi olarak çok güzeldi 
hem de onlarla burada eğlenebilmek çok güzeldi. 
Onların yüzündeki tebessüme şahitlik edebilmek 
tarifi imkansız bir duygu” şeklinde konuştu.

Savaş mağduru çocuklar için 
bestelediği parçasının lansmanını 

yetimlerle yaptı

Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüsü rap 
sanatçısı Resul Aydemir, dünyadaki 

tüm savaş mağduru çocuklar için 
bestelediği “Yere Batsın” isimli 

parçasının lansmanını Suriye İdlib’de 
Zemzem Yetim Kampında savaşın 

yetim bıraktığı çocuklarla birlikte yaptı.
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Ülkelerinde yaşanan iç savaş nedeniyle aileleriyle 
birlikte evlerini, okullarını, vatanlarını, arkadaşlarını, 
oyuncaklarını, kendilerine göre mutlu bir yaşamı 
terk etmek zorunda kalan ve güvenli bölgelerde 
oluşturulan çadır kentlerde hayata tutunmaya çalı-
şan Suriyeli çocuklar, yaşadıkları onca zorluğa inat 
mutlu olabilmenin mücadelesini veriyor.

Birçok insan için hayatın zorluğu, çilesi, derdi deni-
lebilecek şartları kendilerine oyun haline getiren ve 
imkansızlıklardan mutluluk çıkaran savaş mağduru 
çocuklar her şeye rağmen gülebilmenin imkansız 
olmadığını gösteriyor.

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı 
İhsan Açık, Suriye’de çocuk olmanın çok zor oldu-
ğunu ifade ederek, yokluk içinde yaşama tutunan 
çocukların mutlu olabilmek için bölgeyi ziyaret 
eden insanların yüzünde küçük bir tebessüm ara-
dığını söyledi. Çocukların içerisinde yaşadıkları ça-
mur deryasını, harabelikleri, su birikintilerini, yırtık 
çadırlarını oyun alanı, dağıtılan yardımların koli ve 
jelatinlerini ise oyuncak edindiklerini dile getiren 
Açık, şöyle devam etti:

“Hayalleri elinden alınan, zorlu bir yaşama mah-
kum edilen Suriyeli çocuklar, soğuğu kardeş, çileyi 
dost, imkansızlıkları kardeş edinmişler. Kendilerine 
uzatılan bir gofret, hediye edilen küçük bir oyuncak 
veya gözlerinizin içinde aradıkları küçücük gülüm-
seme emaresi yaşadıkları tüm sıkıntıları unutup o 
anın mutluluğunu yaşamalarına yetiyor. Savaşta 
anne-babasını kaybetmiş küçücük yaşta kimsesiz 
kalmış sevgiye ve ilgiye muhtaç yetimler ise kendi-
lerine uzanan şefkat elini hiç bırakmamak üzere sıkı 
sıkıya tutuyor. Onların çilesine ortak olmaya çalışır-
ken acılarını da unutturmaya gayret ediyoruz.”

Hayatın zorlukları 
Suriyeli çocukların 

oyunu oluyor
Türkiye Diyanet Vakfı bir yandan 

savaş mağduru ailelere gıda, yiyecek, 
giyecek, barınma, eğitim ve dini 

alanlarda hizmet verirken bir yandan 
da çocukların mutlu olabilmeleri, 

yeniden hayal kurabilmeleri için çaba 
sarf ediyor.



SURİYE

Diriliş Ertuğrul ve 
Kuruluş Osman dizi oyuncuları 

yetimlerin gönlünü fethetti
Suriye’de yürütülen yardım çalışmalarını ve bölge halkının durumunu anlatmaya 

çalışan Türkiye Diyanet Vakfı, toplumun her kesiminden bölgeye ziyaretçi 
götürmeye gayret gösteriyor. Bu kapsamda Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizi 

oyuncuları da bölgeyi ziyaret etti.
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Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizi oyuncuları Türkiye 
Diyanet Vakfı gönüllüsü Celal Al, Murat Karak ve Melikşah 
Özen, İdlib’de savaş mağduru aileleri ve yetim kamplarını 
ziyaret etti.

Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizilerinde “Abdurrahman 
Alp” karakterini canlandıran Celal Al, Suriye’de “Şükran 
Türkiye” sloganlarıyla karşılandıklarını ve bunun kendilerini 
çok duygulandırdığını söyledi.

Suriye’nin her köşesinde yardımsever Türk halkının 
varlığını görebilmenin mümkün olduğunu ifade eden 
Al, “Türk beklenendir. Tarih boyunca bu böyle olmuştur. 
Günümüzde de nerede bir mazlum ve mağdur varsa 
Elhamdülillah Türkiye Diyanet Vakfı gibi sivil toplum 
kuruluşları aracılığıyla yardımına koşuyoruz. Uzatılan 
küçücük bir yardım malzemesini alan çocukların sevinçle 
koşarak evlerine gittiğini görmenin mutluluğunu yaşadık” 
diye konuştu.

Kuruluş Osman dizisinde “Şahin Bey” karakterini 
canlandıran Murat Karak, hayırsever Türk milletinin 
yardımlarını Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla mazlum ve 
mağdurlara ulaştırdıklarını söyledi. Suriye’deki insanların 
çok ciddi anlamda Türkiye’nin ve Türk halkının desteğine 
ihtiyaç duyduğunu dile getiren Karak, “Sizlerin gönülden 
yapacağı bağışlar onların yüreklerine kadar ulaşıyor” dedi.

Diriliş Ertuğrul dizisinde “Melikşah Alp” karakterini 
canlandıran Melikşah Özen, “Suriyeli kardeşlerimizi, 
yetimlerimizi gördük. Türkiye Diyanet Vakfının ve 
ülkemizdeki diğer sivil toplum kuruluşlarının yapmış 
olduğu birbirinden kıymetli yardımları inceledik. Bunların 
her biri buradaki insanlar için çok kıymetli” diye konuştu.

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık 
da, toplumun her kesiminden insanları Suriye’ye davet 
ederek oradaki insanların durumunu gösterip yapılan 
yardım çalışmalarını yerinde görmelerini sağladıklarını 
ifade etti.
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İdlib ve Azez bölgelerinde anaokulundan liseye 
kadar oluşturulan projelerle yaklaşık 8 bin Suriyeli 
çocuğa eğitim imkanı sağlanıyor.

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı 
İhsan Açık, Vakfın, dünyanın dört bir yanındaki 
mazlum ve mağdurlara kimi zaman bir lokma, 
kimi zaman bir damla su olduğunu ve kimin neye 
ihtiyacı varsa onu karşılamaya gayret ettiğini ifade 
ederek şunları kaydetti:

“Bir yandan mağdurların gıda, yakacak, giyecek, 
barınma ihtiyaçlarını karşılarken bir yanda eğitim 
ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Suriye’de İdlib ve Azez 
bölgelerinde 1 anaokulu, 8 ilköğretim okulu, 2 lise 
ve 1’ de üniversite bilgisayar laboratuvarı olmak 
üzere toplamda 12 eğitim projesi ile yaklaşık 8 
bin öğrenciye eğitim imkanı sağlıyoruz. Eğitim 
kurumlarımızda toplamda 243 öğretmen ve 
idari personel görev alıyor, bunların maaşları 
tamamen vakfımız tarafından karşılanıyor. 
Çocuklarımız arasında eğitimleri yarım kalmış veya 
hiç başlayamamış yavrularımız yer alıyor. Onları 
en iyi şekilde eğiterek hayata hazırlamaya gayret 
ediyoruz.”

Açık, eğitim projeleri arasında kültür merkezi, 
İdlib Üniversitesi Konferans Salonu çalışmalarının 
da devam etiğini ayrıca Azez’de bulunan, engelli 
ve savaş mağduru çocukların rehabilite edildiği 
Tomurcuklar Özel Rehabilitasyon Merkezi ile 
de çocukları yeniden hayata kazandırmaya 
çalıştıklarını vurguladı.

Suriye’de 8 bin çocuğa 
eğitim imkanı 

Türkiye Diyanet Vakfı, aileleri ile 
birlikte iç savaştan kaçarak oluşturulan 

güvenli bölgelere sığınan Suriyeli savaş 
mağduru çocuklara eğitim hizmeti 

veriyor.
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Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti İkinci 
Başkanı İhsan Açık, Suriye bölgesine her türlü 
insani yardım faaliyetleri yürüttüklerini söyledi.

Suriye’de büyük bir yerleşim alanı oluşturduklarını 
belirten Açık, şunları kaydetti:

“Malezyalı kardeşlerimizle Suriye bölgesinde 
insani yardım başta olmak üzere her türlü 
faaliyet içerisine girdik. Bundan sonra kalıcı 
faaliyetler içerisine girmeye başladık. Bugün 
itibarıyla hamdolsun bir okul açtık. Çok büyük 
bir yerleşim alanı oluşturuyoruz. Savaş mağduru 
ailelerimiz sıcak yuvalarda yaşamlarını sürdürürken 
yavrularımız da daha rahat bir ortamda 
eğitimlerine devam edebilecekler.”

Malezya halkına teşekkür eden Açık, Malezya ile iyi 
bir ortaklığın bulunduğunu aktardı.

Malezya Mapim Derneği Başkanı Dr. Sani Araby 
de Suriye’deki vatandaşlara her zaman destek 
verdiklerini dile getirerek “Biz Türkiye Diyanet 
Vakfı iş birliği ile yardımlarımıza devam ediyoruz. 
Özellikle kış gününün geldiği şu günlerde soba, 
battaniye ve diğer insani yardım malzemelerini 
gönderiyoruz. Eğitim alanında da okul yaparak 
çocukların yarım kalan eğitimlerine devam 
etmelerine yardımcı oluyoruz.” şeklinde konuştu.

Suriye’ye okul ve insani yardım 
malzemesi desteği

Türkiye Diyanet Vakfı ve Malezya 
Mapim Derneği iş birliğiyle hazırlanan 

ve içerisinde gıda malzemesi, 
battaniye, kömür ve sobaların 

bulunduğu 30 yardım tırı düzenlenen 
törenle Suriye’ye uğurlanırken Azez 
bölgesinde 1200 öğrencinin eğitim 

göreceği 20 derslikli ilköğretim 
okulunun açılışı yapıldı.
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Şanlıurfa Müftülüğünden yapılan açıklamaya 
göre, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinin 
işgalinden kurtarılan bölgelerde Şanlıurfa Valiliği 
Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) 
koordinasyonunda yürütülen Türkiye destekli 
maddi ve manevi çalışmalar sürüyor. Tel Abyad ve 
Rasulayn ilçelerinde halkın talebi doğrultusunda 
Türkiye Diyanet Vakfı desteğiyle çocuklara Kur’an-ı 
Kerim ve ilmihal dersleri veriliyor.

Vakıf tarafından bu kapsamda Tel Abyad’da 
düzenlenen programda aileleriyle birlikte iç 
savaştan kaçarak, harekat sayesinde oluşturulan 
güvenli bölgelere sığınan Suriyelilere yönelik 
açılan Kuran kurslarını başarıyla bitirerek hafız olan 
180 öğrenci için Musab Bin Umeyr camisinde tören 
düzenlendi.

Şanlıurfa İl Müftülüğü Barış Pınarı Harekatı Bölge 
Koordinatörü Hüseyin Ortaç ve beraberindeki 
heyet tarafından törende başarılı olan kursiyerlere 
çeşitli ödüller verildi.

Barış Pınarı Harekatı 
bölgesinde çocuklara 
Kur’an-ı Kerim eğitimi

Türkiye Diyanet Vakfı, Barış Pınarı 
Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK’dan 

temizlenen Suriye’nin Tel Abyad ve 
Rasulayn ilçelerinde, halkın talebi 
doğrultusunda çocuklara Kur’an-ı 

Kerim eğitimi veriyor.
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10 yıldır 
özlemini çektiği 

gökyüzüne 
kavuştu

Türkiye Diyanet Vakfı, Suriye’de bir 
yandan insani yardım çalışması 

yürütürken bir yandan da savaşın 
parçaladığı, tahrip ettiği hayatları tamir 

etmeye çalışıyor. Kendisine tekerlekli 
sandalye hediye edildikten sonra 

hayalleri gerçek olan Muhammed 
Hammudi de onlardan birisi.



Suriye’de iç savaşın başladığı 2011 yılında Halep’te 
yaşadığı evin çatısına varil bombası düşmesi so-
nucu felç kalan ve iki ayağını da kullanamayarak 
yatağa mahkum kalan 53 yaşındaki Muhammed 
Hammudi, Türkiye Diyanet Vakfının kendisine he-
diye ettiği elektrikli tekerlekli sandalye ile yeniden 
hayata tutunmaya başladı.

İdlib’de çadır kentlerde eşi ve iki çocuğu ile birlikte 
yaşam mücadelesi verirken, kendisine uzatılan yar-
dım eliyle hayatı değişen Hammudi, özlemini çekti-
ği gökyüzüne kavuşmanın ve kendi başına özgürce 
dışarıda dolaşabilmenin mutluluğunu yaşıyor.

Türk Milletinin ve sivil toplum kuruluşlarının kendi-
lerini hiçbir zaman yalnız bırakmadığını ve bundan 
dolayı da minnettar olduklarını ifade eden Ham-
mudi, “Halep’te rejim uçaklarının attığı varil bom-
bası çatıya isabet etti. Şarapnel parçaları sonucu iki 
bacağımı da kullanamaz hale geldim. Bir süre has-
tanede tedavi gördükten sonra eşim ve çocukla-
rımla birlikte İdlib’e göç ederek güvenli bölgelerde 
oluşturulan çadır kentlerde kaldım” diye konuştu.

Türkiye Diyanet Vakfı yetkilileriyle tanıştıktan sonra 
savaş mağduru ve yetimler için yapılan Beytüsse-
lam kampındaki konutlara taşındığını, çadır kent-
lerde yaşamanın zorluğundan kurtulduğunu belir-
ten Hammudi, şöyle devam etti:

“Yürüyemediğim ve tek başıma dışarı çıkamadığım 
için vakıf yetkilileri elektrikli tekerlekli sandalye he-
diye etti. Allah onlardan razı olsun. Yatağa mahkum 
kaldığım için ayaklarımı kaybettiğim günden beri 
gökyüzüne, bulutlara, tek başıma dışarı çıkarak do-
laşmaya, havayı teneffüs etmeye hasret kalmıştım. 
Tuvalet ihtiyacımı karşılayabilmek için de sonda ta-
kılı olması nedeniyle eşim de beni tek başına dışarı 
çıkaramıyordu. Türkiye Diyanet Vakfı sayesinde yak-
laşık 10 yıldır gökyüzüne olan hasretim sona erdi.”

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı 
İhsan Açık, Suriye’de bir yandan insani yardım ala-
nında çalışmalar yürütürken bir yandan da savaşın 
parçaladığı, tahrip ettiği hayatları yeniden tamir et-
meye çalıştıklarını söyledi.
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Yılın ilk hafızlarının mezun edildiği törene Kilis 
Müftüsü Abdurrahman Şahin, Gaziantep Müftüsü 
Hüseyin Hazırlar, Yaygın Din Eğitimi Daire Başkanı 
Sedide Akbulut ile bölgenin ileri gelenleri katıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Suriye Koordinatörü 
Abdulkadir Bekiroğlu, Suriye’de bin Kur’an 
kursu hocasıyla 2021 yılında 900 hafıza icazet 
töreni planladıklarını belirtti. Bekiroğlu, Diyanet 
İşleri Başkanlığının bölgedeki eğitim ve yardım 
faaliyetlerinin aralıksız devam edeceğini ifade etti. 
Türkiye Diyanet Vakfı, Suriye’de savaşın başladığı 
günden bu yana, eğitim, gıda, barınma ve sağlık 
yardımlarında bulunuyor.

105 öğrenciye hafızlık 
beratları verildi

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Suriye’nin 
kuzeyindeki Azez’de hafızlık kursunu 
başarıyla tamamlayan 105 öğrenciyi 

daha mezun etti. Kilis’in karşısında 
Suriye topraklarında yer alan Azez’deki 

Ömer Bin Abdülaziz Camisi’nde kursu 
başarıyla tamamlayan 105 öğrenci için 

tören düzenlendi.
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TDV’nin Malezyalı Mapım Malaysia Wakaf 
kurumunun desteğiyle İdlib’in Türkiye sınırındaki 
Deyr Hasan bölgesinde açtığı Ammar Bin Yasir 
İlkokulu’nda, sivillerin sığındığı kamplarda yaşayan 
1100 çocuk eğitim görecek. Açılışta çocuklara 
çeşitli hediyeler de verildi.

TDV, 2019’da da İdlib’in Kah köyünde yaklaşık 500 
öğrencinin eğitim gördüğü 2. Abdülhamid Han 
İlkokulu’nu hizmete açmıştı.

İdlib’de Ammar Bin Yasir 
İlkokulu eğitime başladı 

Türkiye Diyanet Vakfı, Suriye’nin 
kuzeybatısındaki İdlib’de 1100 

öğrencinin eğitim göreceği ilkokulun 
açılışını yaptı.
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TDV ve WEFA’dan 
35 bin çocuğa kışlık 

kıyafet yardımı
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve WEFA 

Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu, 

ağır kış şartlarının etkisini göstermesiyle 

birlikte ihtiyaç sahibi çocuklara atkı, bere, 

eldiven, bot, mont, çorap gibi kışlık kıyafet 

yardımında bulundu.
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Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı 
İhsan Açık, hayata dokunan her alanda projeler ge-
liştirdiklerini ve Türk milletinin yardım elini mazlum 
ve mağdurlara ulaştırdıklarını ifade etti.

Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kollarının bulunduğu 
14 ilde İlmek İlmek İyilik projesi yürütüldüğünü 
belirten Açık, proje kapsamında gönüllüler tarafın-
dan örülen ve hayırseverler tarafından bağışlanan 
atkı, bere ve eldivenlerle birlikte WEFA Uluslararası 
İnsani Yardım Organizasyonu tarafından temin edi-
len bot, mont, bere, eldiven ve çorapların Türkiye 
genelindeki ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırıldığını 
söyledi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri başta ol-
mak üzere kışın en ağır yüzünü yine çocukların 
hissettiğini ifade eden Açık, “Kadın, Aile ve Gençlik 
Hizmetleri Müdürlüğümüz, eldiven, bere ve atkı 
gibi kış kıyafetlerine erişmekte imkansızlıklar ya-
şayan çocuklarımızın çetin kış şartlarında üşüyüp 
hasta olmamaları için İlmek İlmek İyilik projesini 
hayata geçirdi. Kadın kollarımızın bulunduğu An-
kara, Adana, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, 
İstanbul, İzmir, Kütahya, Manisa, Malatya, Mersin ve 
Trabzon’daki kadın gönüllülerimiz tarafından örü-
len veya satın alınan yaklaşık 32 bin atkı, bere ve 
eldivenle birlikte WEFA Uluslararası İnsani Yardım 
Organizasyonu tarafından temin edilen 3 bin 200 
mont, bot, çorap, bere, okul çantası ve maske gibi 
ihtiyaç malzemeleri görevli ve gönüllülerimizle bir-
likte çocuklarımıza ulaştırıldı. Toplamda 35 binden 
fazla çocuğumuzun soğuk kış günlerini daha sıcak 
geçirmelerine vesile olduk” diye konuştu.

WEFA Genel Başkanı Musab Aydın ise şunları kay-
detti: “2020/21 Kış Yardımı çalışmalarımızı Türki-
ye’nin bazı illerinde Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiy-
le gerçekleştirdik. Avrupa’daki hayırseverlerimizin 
emanetlerini sahiplerine teslim ettik. Tüm hayırse-
verlerimize desteklerinden ötürü teşekkür ederim.”
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Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı 
İhsan Açık, “İlmek İlmek İyilik” projesi ile başlayan 
çalışmaların “Kış Bayramı” projesi ile devam ettiğini 
ve paydaş kuruluşlarla da çocuklara kışlık kıyafet 
ulaştırıldığını ifade ederek şunları kaydetti:

“Kadın Aile ve Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü 
Gönüllü Koordinatörlüğü tarafından yürütülen 
Kış Bayramı projesi kapsamında kadın kollarının 
bulunduğu Ankara, Kocaeli, Trabzon, Kütahya, 
Diyarbakır, Mersin, Eskişehir, Adana, Antalya, 
Manisa, Malatya, Bursa, İstanbul, İzmir, Zonguldak, 
Sakarya, Artvin ve genel merkezden yaklaşık 200 
bin TL yardım toplandı. Bu yardımlarla Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu bölgesindeki çocuklar ile 
Suriye’deki yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklarımıza 
yaklaşık 40 bin adet bot ve mont alarak hediye 
ettik. Kadın kollarımız, kendi bulundukları illerdeki 
ihtiyaç sahibi çocuklarımızı da zaman zaman 
ziyaret ederek çeşitli hediyeler götürüyor. Daha 
önce de İlmek İlmek İyilik projemiz kapsamında 
partner kuruluşlarımızın da desteği ile ihtiyaç 
sahibi çocuklarımıza 35 bin atkı, bere, eldiven, 
bot ve mont ulaştırmıştık. Elhamdülillah bu kış 
çocuklarımızı üşütmedik.”

Açık, birçok kişinin hayatında küçük gibi görülen 
yardımların ihtiyaç sahiplerinin dünyasında çok 
büyük hayırlara vesile olduğunu belirterek, az çok 
demeden herkesin imkanları ölçüsünde yardımda 
bulunması gerektiğini söyledi.

Yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara 
40 bin bot ve mont yardımı

Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve 
Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü Gönüllü 
Koordinatörlüğü tarafından yürütülen 

“Kış Bayramı” projesi kapsamında 
Türkiye ile Suriye’deki yetim ve ihtiyaç 

sahibi çocuklara yaklaşık 40 bin bot ve 
mont dağıtıldı.





GÖNÜLLÜLÜK

84

Türkiye Diyanet Vakfının İdlib’de bulunan 
yetim kamplarını, giyim mağazasını, okul ve 
“İyilik Konutlarını” ziyaret eden gönüllüler, 
hayırseverlerin destekleriyle hazırlanan gıda 
ve yakacak yardımlarını savaş mağduru 
ailelere ulaştırdı. Ziyaretin ardından gönüllüler, 
Beytüsselam kampında yaşayan yetim ve savaş 
mağduru çocukların hazırladığı etkinliğe katılarak 
sevinçlerine ortak oldu.

Gönüllülerin Vakfın İdlib’te gerçekleştirdiği 
çalışmaları yerinde görmesinin önemine değinen 
Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik 
Hizmetleri Müdürü Fatma Haral Efe, “Burada 
kadın gönüllülerimize çok ihtiyaç var. Yetim 
kamplarında yaşayan kadınları ve çocukları 
yaşadıkları travmadan çıkarmak için bu bölgeye 
daha çok proje destekli ziyaretler gerçekleştirecek 
ve üretilen projelere gönüllülerimizle destek 
vereceğiz.” şeklinde konuştu.

Gönüllülerden İdlib’deki savaş 
mağdurlarına destek ziyareti

Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve 
Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü Kadın 

Kolları, gönüllülerle birlikte İdlib’de 
yetimleri ve savaş mağduru aileleri 

ziyaret etti.
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Genel Merkez Gençlik Kolları Komisyon Üyeleri, 
Adana, Antalya, Bursa, Eskişehir, Kütahya, Manisa 
ve Mersin Gençlik Kolları Sorumlularının katılımıyla 
yürütülen etkinlik kapsamında yetim kampları, 
kültür ve gençlik merkezi, kütüphane, okul ve İyilik 
Konutları ziyaret edildi. 

 Gençlik Kolları üyeleri, "Bir Umut Fidanı" sloganıyla 
Sarmada bölgesinde barış ve huzuru temsil eden 
100 adet zeytin fidanı dikti.

Bağışçılarımız tarafından İdlib'e ulaştırılmak 
üzere Vakfımıza emanet edilen gıda kolisi ve 
kışlık malzemeler, Genç TDV üyeleri eliyle ihtiyaç 
sahiplerine ulaştırıldı.

Gençlik Kollarından İdlib’de fidan 
dikimi ve kardeşlik ziyareti

TDV Gençlik Kolları, Türkiye Diyanet 
Vakfı tarafından İdlib’de yürütülen 

eğitim, kültür, gençlik hizmetleri ve 
insani yardım çalışmalarına destek 

ziyareti gerçekleştirdi. 
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Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik 
Hizmetleri Müdürlüğü Gönüllü Koordinatörlüğü 
Kadın Kolları tarafından Suriye’de savaş mağduru 
çocuklar için “Bir Oyuncak Bir Umut” projesi başlattı. 
Proje kapsamında toplanan oyuncak, kırtasiye 
malzemesi, çocuk bezi ve hijyen paketlerinden 
oluşan yardım malzemeleri düzenlenen törenle 
Suriye’ye gönderildi. 
Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti II. Başkanı 
İhsan Açık: 
“Bir Oyuncak Bir Umut projemizde savaş mağduru 
çocuklarımıza umut olacak. Savaşın en acı yüzünü 
hisseden, eğitim ve oyun hakları ellerinden 
alınan çocuklarımıza umut olmak, yeniden hayal 
kurabilmelerine, geleceğe umutla bakabilmelerine 
yardımcı olmak istiyoruz. Hayırseverlerimiz, 
gönüllülerimiz, vaizelerimiz, kuran kursu 
hocalarımız, 4-6 yaş Kur’an Kursunda eğitim gören 
yavrularımızın destekleriyle topladığımız bir tır 
dolusu oyuncak, çanta, defter, kalem gibi kırtasiye 
malzemeleri ile hijyen paketlerimizi Suriye’de 
Allah’ın bize emaneti yetimlerimize ulaştırmak için 
yardım tırımızı uğurluyoruz.” diye konuştu. 
Ankara İl Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Şube 
Başkanı Yusuf Doğan da, çocukların hayallerinin 
gerçekleşmesine katkı sunacak projeye destek 
verdiklerini ifade etti.

Türkiye'den gönderilen oyuncaklar 
Suriye'li yetimlere "Umut" oluyor

Savaşın en acı yüzünü hisseden, 
hayallerini ve umutlarını kaybeden 

savaş mağduru çocukların yüzü, 
Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 

geliştirilen “Bir Oyuncak Bir Umut” 
projesiyle gülecek.
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Ankara’nın Mamak ilçesine bağlı Kıbrıs Köyü 
Kanyonu’nda doğa yürüyüşü gerçekleştiren 

gönüllüler, yapılan etkinlikte doğaya ve tüm 
canlılara olan sorumluluklarımıza dikkat çektiler. 

Başlattıkları iyilik hareketi ile bölgedeki çöpleri 
toplayarak, çevrenin temizliğine katkı sundu.

Etkinlikte ayrıca, gönüllüler tarafından özenle 
hazırlanan kuş yuvaları ağaçlara tek tek asılırken, 

kanyonda yaşayan sahipsiz köpekleri de kendi 
elleri ile beslediler.

Yapılan çalışmaya Türkiye Diyanet Vakfı Genel 
Merkez Gençlik Kolları Komisyonu Üyeleri, Sincan 

Gönüllü Koordinatörlüğü çalışanları ve genç 
gönüllüler katıldı. Faaliyet sonrasında toplanan 

çöpler Mamak Belediyesi ekipleri tarafından teslim 
alındı.

Genç gönüllülerden doğa yürüyüşü
Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile 
ve Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü 
Gönüllü Koordinatörlüğü, Gençlik 
Kolları çalışmaları kapsamında 
genç gönüllüleri ile 13 Kasım 
Dünya İyilik Günü’nde anlamlı bir 
çalışmaya imza attı.
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Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik 
Hizmetleri Müdürlüğü tarafından gönüllülük 
çalışmaları kapsamında Ankara Şehir Hastanesi 
Çocuk Hastanesinde kalan ve kanser tedavisi 
gören çocuklara kırtasiye malzemesi, oyuncak, 
kıyafet, maske, bebek bezi gibi yardım malzemeleri 
dağıtıldı.

Hayırseverler tarafından kısa sürede toplanan 
yüzlerce yardım malzemesi, Türkiye Diyanet 
Vakfı görevli ve gönüllüleri tarafından Çocuk 
Hastanesi’ne götürüldü.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında çocuklara ziyaretçi 
kabul edilmemesi nedeniyle yardım malzemeleri 
hastane personeline teslim edildi.

Hastane çalışanları tarafından çocuklara teslim 
edilen hediyeler, zor günler geçiren çocuklara 
moral ve motivasyon oldu.

Kadın Aile ve Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü, 
gönüllülük çalışmaları kapsamında hayırseverlerin 
desteğiyle diğer illerde de bu tür çalışmaları 
gerçekleştirmeye devam ediyor

Kanser hastası çocuklara kırtasiye 
malzemesi ve oyuncak yardımı

Şehir Hastanesi Çocuk Hastanesi 
bölümünde yatarak tedavi gören 

kanser hastası çocukların yüzü, Türkiye 
Diyanet Vakfı görevli ve gönüllülerinin 

kırtasiye malzemesi, oyuncak ve 
kıyafetlerden oluşan yardımlarıyla 

güldü.





ŞUBELERİMİZDEN
İSTANBUL

Türkiye Diyanet Vakfı İstanbul 
Şubesinde düzenlenen tanıtım 
toplantısında konuşan İstanbul 
Müftüsü Prof. Dr. Mehmet 
Emin Maşalı, bundan 100 
yıl evvel merhum Mehmet 
Akif Ersoy’un tüm İslami ve 
vatanperver hissiyatıyla hiçbir 
dünya menfaati beklemeden 
kaleme aldığı İstiklal Marşı’nın, 
toplumun milli manevi 
hissiyatının tercümanı olarak 
tüm dünyaya ilan edildiğini 
anımsattı.

Geçen 100 yıla rağmen her 
okunduğunda oluşturduğu 
hissiyatın ve coşkunun tarif 
edilemez olduğunu dile getiren 
Maşalı, “Rabb’im bizlere İstiklal 
Marşı’nın ifade ettiği coşkuyu 
ve milli manevi hissiyatı hiçbir 
zaman gönlümüzden eksik 
etmesin. O coşkuyu her daim 
taşıyalım ki bu topraklardaki 
varlığımızın ilelebet devam 
etmesi bu coşkunun zinde 
olmasına bağlı.” dedi.

İstiklal Marşı’nın çok şey ifade 
ettiğini dile getiren Maşalı, 
“İstiklal Marşı, bu topraklardaki 
varlığımızın, istiklal sevdamızın 
cümle aleme duyurulması, 
gök kubbeye nakşedilmesi 
anlamına gelir. Bu topraklardaki 

varlığımızın teminatı olan 
değerlerimizi bize haykırır. Bu 
değerler ya da sembollerden 
bir tanesi bayraktır, diğeri 
ezandır” diye konuştu.

İstiklal Marşı’nın her 
kıtası Türkiye’nin sembol 
mekanlarında seslendirildi

Maşalı’nın konuşmasının 
ardından hazırlanan, 3 dakika 
59 saniyelik İstiklal Marşı’nın 
100. Yıl Klibi gösterildi.

Klipte, İstiklal Marşı’nın 10 
kıtası, Türkiye’nin sembol 
mekanlarında gençler 
tarafından seslendirildi.

Marşın 1’inci kıtası Malazgirt 
Ovası’nda, 2’nci kıtası Ertuğrul 
Gazi Türbesi’nde, 3’üncü kıtası 
İstiklal Şairi Mehmet Akif 
Ersoy’un kabri başında, 4’üncü 
kıtası Taceddin Dergahı’nda, 
5 ve 6’ıncı kıtası Çanakkale 
Şehitliği’nde okunurken, 7’nci 
kıtası Şehit Ömer Halisdemir’in 
kabrinde, 8’inci kıtası Şehit Eren 
Bülbül’ün kabrinde, 9’uncu 
kıtası Şehit Polis Memuru Fethi 
Sekin’in kabrinde, 10’uncu 
kıtası ise İstanbul’daki 15 
Temmuz Şehitler Abidesi’nde 
seslendirildi.

İstiklal Marşı’nın 10 
kıtası, Türkiye’nin 

sembol mekanları 
ile şehitlerin 
kabirlerinde 
seslendirildi

İstanbul Müftülüğü ve 
Türkiye Diyanet Vakfı 

İstanbul Şubesince, İstiklal 
Marşı’nın kabulünün 100. 
yılı dolayısıyla hazırlanan 

klipte, marşın her bir 
kıtası Türkiye’nin sembol 

mekanları ile şehitlerin 
kabirlerinde gençler 

tarafından seslendirildi.
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Aksaray İl Müftüsü ve Türkiye 
Diyanet Vakfı Şube Başkanı 

Hasan Hüseyin Güller, savaşın 
en acı yüzüyle karşı karşıya 

kalan çocukların ve bölgedeki 
ailelerin birde zorlu yaşam 

koşullarıyla mücadele etmek 
zorunda kaldığını belirtti.

Türkiye Diyanet Vakfı olarak, 
savaş mağduru ailelere her 

türlü desteği vermeye gayret 
ettiklerini belirten Güller, 

şunları kaydetti:

“İlk etapta içerisinde insani 
yardım malzemelerinin 

bulunduğu 14 yardım 
tırını bölgeye gönderdik. 
Bu yardımlar dağıtılırken 
vakfımızın kontrolündeki 

yetim kamplarında bulunan 
çocukların oyun parkı ve 

oyuncak ihtiyacı olduğunu 
öğrendik. Allah’ın bizlere 

emaneti yetimlerimizi 

sevindirebilmek, onların 
isteklerini yerine getirebilmek 

için ‘Bir Yetim Bin Tebessüm’ 
temasıyla kampanya başlattık. 

Elhamdülillah 3 hafta 
kadar süren kampanyamız 

hayırseverlerimiz, 
gönüllülerimiz ve Aksaray 

halkından çok büyük teveccüh 
gördü. Belediye başkanımızın 

da destekleriyle kısa süre 
içerisinde 5 oyun parkı 

ve 15 bin oyuncak temin 
ettik. Bölgeye ulaştırdığımız 

oyuncaklar ve oyun parklarının 
yetimlerimizin yüzünde 

tebessüme dönüşmesi hepimizi 
mutlu etti.”

Güller, savaşın gölgesinde, 
açlık, yoksulluk ve mahrumiyet 

içerisinde hayat süren savaş 
mağduru aileler ve yetimlere 

her daim destek olmaya devam 
edeceklerini vurguladı.

Suriyeli 
yetimlere 
oyun parkı 
ve oyuncak 
hediyesi

Türkiye Diyanet Vakfı 
Aksaray Şubesi, “Bir 
Yetim Bin Tebessüm” 
temasıyla başlattığı 
yardım kampanyası 
kapsamında Suriye’deki 
yetim kamplarına 5 
oyun parkı ve 15 bin 
oyuncak hediye etti.
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ŞUBELERİMİZDEN
ADANA

Adana’nın Çukurova ve Yüreğir 
İlçelerinde ihtiyaç sahibi 
vatandaşların faydalanacağı 
“Hayır Çarşısı” dualarla açıldı.

Adana Valiliği, Adana İl 
Müftülüğü, Çukurova İlçe 
Müftülüğü, Yüreğir Müftülüğü ve 
Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğinde 
açılan ve içerisinde gıda, giyim 
ve temizlik malzemesi gibi 
temel insani ihtiyaçların olduğu 
çarşıdan binlerce dar gelirli aile 
ücretsiz olarak faydalanabilecek.

Açılışta konuşan Adana Valisi 
Süleyman Elban, yardımlaşmanın 
İslamiyet’in teşvik ettiği önemli 
bir huşu olduğunu ifade etti. 
Birliğe ve beraberliğe bu zor 
günlerde toplum olarak daha 
çok ihtiyacımız olduğunu 
belirten Vali Süleyman Elban, 

“Hayır Çarşısı’nda emeği 
geçenlere ve hayır sahiplerine 
teşekkür ediyorum” dedi.

Adana İl Müftüsü ve Türkiye 
Diyanet Vakfı Şube Başkanı 
Hasan Çınar ise hedeflerinin 
hizmet etmek olduğunu 
belirterek, “İhtiyaç sahibi olan 
kardeşlerimizin tespitlerinin 
yapılıp onları da mahcup 
etmeden, onlara hizmet etmeyi 
minnet bilerek, bu gayeye 
iyilik güzellikler hakim olsun 
düşüncesiyle böyle bir hayra 
başladık.” şeklinde konuştu. 

Konuşmaların ardından Hasan 
Çınar tarafından yapılan duadan 
sonra açılış kurdelesi kesilerek 
çarşı ihtiyaç sahibi ailelerin 
hizmetine açıldı.

Adana Çukurova 
ve Yüreğir'de 

“Hayır Çarşısı” 
Dualarla Açıldı

Yurt içinde ve yurt 
dışında mazlum ve 

mağdurlara yardım eli 
uzatan Türkiye Diyanet 

Vakfı, şubeleri aracılığı ile 
kurduğu “Hayır Çarşısı” 
ile ihtiyaç sahiplerinin 

ücretsiz market alışverişi 
yapmalarına imkan tanıyor. 
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Törene Türkiye Diyanet Vakfı 
İstanbul Şube Başkanı ve 

İstanbul Müftüsü Mehmet 
Emin Maşalı, TDV İstanbul 

Şube Yöneticisi Mehmet Fatih 
Sönmez ve öğrenciler katıldı.

Gençlerin eğitimlerine katkı 
sunmak için tablet dağıttıklarını 

söyleyen Mehmet Emin 
Maşalı, dünyada bir salgının 

yaşandığını belirterek “Bilişim 
ve teknoloji çağındayız. 

Yaşadığımız pandemi süreci 
teknolojiye olan irtibatımızı 

biraz daha kuvvetlendirdi. 
Artık birtakım derslerimizi 

internet üzerinden görüyoruz. 
Okula gidiyoruz ama yine de 
çalışmalarda internet desteği 

önemli hale geldi.” diye 
konuştu.

Maşalı, teknoloji çağında, 
teknolojik imkanlardan 
faydalanmanın gelişim 

acısından önem arz ettiğini 
anlatarak, şöyle devam 

etti: “Çocukların gelişimi 
noktasında, çocukları teknoloji 
bağımlısı yapmadan eğitimine 

destek sunmak önemli. Artık 
bilgiye telefon ve tabletle 

ulaşıyoruz. Türkiye Diyanet 
Vakfı İstanbul Şubesi olarak biz 
genç kardeşlerimizin eğitimine 

mütevazi de olsa bir katkı 
sunmaktan dolayı son derece 

mutluyuz” dedi

İstanbul 
Şubemizden 
50 öğrenciye 
tablet desteği 

Vakfımız İstanbul 
Şubesi, uzaktan eğitim 
kapsamında EBA’ya 
erişim sağlayamayan 
50 öğrenciye tablet 
dağıttı.
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ŞUBELERİMİZDEN
SARIYER

Sarıyer İlçe Müftüsü Türkiye 
Diyanet Vakfı Şube Başkanı 
Oğuzhan Kadıoğlu, engelli 
vatandaşların yaşadıkları 
sıkıntıları bir nebze olsun 
hafifletebilmek için çalışma 
başlattıklarını söyledi.

Her bireyin potansiyel bir 
engelli adayı olduğu toplumda 
yaşadıkları her türlü zorluğa 
göğüs gererek hayata 
tutunmaya çalışan engelli 
vatandaşlara Türkiye Diyanet 
Vakfı olarak destek olmaya 
çalıştıklarını belirten Kadıoğlu, 
sadece bir gün değil her zaman 
engelli vatandaşların yanında 
olmaya gayret gösterdiklerini 
vurguladı.

Engelli vatandaşların da bu 
toplumun vazgeçilmez bir 
parçası olduğunun bilincinde 
olduklarına dikkati çeken 
Kadıoğlu, şunları kaydetti: 
“Her zorda kalan mazlum ve 
mağdurun yanında yer alan, 
ihtiyaç sahibinin elinden tutan 
hayırseverlerimizin desteği ile 
14 engelli aracı temin ettik. 
Bunların 12 tanesini İstanbul 

Üniversitesi Çapa Onkoloji 
Enstitüsü’ne bağışladık. Burada 
tedavi gören hastalarımızın 
ihtiyacı olduğu bilgisini 
aldık ve hayırseverlerimizin 
katkıları ile aldığımız engelli 
araçlarının bir kısmını Temel 
Onkoloji Ana Bilim Dalı 
Başkanı Prof. Dr. Hatice Bilge’ye 
teslim ettik. Kalan 2 aracıda 
gönüllülerimizle birlikte 
belirlediğimiz ihtiyaç sahibi 
engelli vatandaşlarımıza hediye 
ettik.”

Sarıyer 
Şubemizden 

engellilere 
tekerlekli sandalye

İstanbul Sarıyer Müftülüğü 
ve Türkiye Diyanet Vakfı 

Sarıyer Şubesi tarafından 
3 Aralık Dünya Engelliler 
Günü dolayısıyla ihtiyaç 
sahibi, hasta, engelli ve 

yaşlılara tekerlekli sandalye 
hediye edildi.
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Camiler ve Din Görevlileri 
Haftası kapsamında başlatılan 

yardım kampanyasının 
ikinci etabında toplanan 

yardım malzemeleri, Beytepe 
Camisi’nde düzenlenen törenle 
ihtiyaç sahibi 100 aileye teslim 

edildi.

İl Müftüsü ve TDV Çorum 
Şube Başkanı Muharrem Biçer, 

törende yaptığı konuşmada, 
yardımların hayırsever 

vatandaşların katkısıyla 
yapıldığını söyledi.

Biçer, “İyilik hareketine devam 
etmek istedik. Çorumlu 

hemşerilerimizin verdiği 
bağışları Müftülüğümüz ve 

Türkiye Diyanet Vakfımız 
vasıtasıyla ihtiyaç sahipleriyle 

buluşturduk. Bugünkü 100 
ailemizle birlikte 140 ihtiyaç 

sahibi aileye 80 bin lira 
tutarında nakdi ve ayni yardım 

ulaştırmış olduk. Hayırsever 
vatandaşlarımıza teşekkür 

ediyorum. Yüce Allah hayırlarını 
kabul eylesin.” dedi.

Çorum’da 240 
aileye sosyal 
yardım

Türkiye Diyanet 
Vakfının “İyilik Hareketi 
Projesi” kapsamında 
240 aileye Çorum 
Müftülüğü ve TDV 
Çorum Şubesi 
tarafından 80 bin lira 
tutarında sosyal yardım 
yapıldı.
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Türkiye Diyanet Vakfı İstanbul 
Şubesi gönüllüleri, İstanbul 
Müftüsü ve Türkiye Diyanet 
Vakfı İstanbul Şube Başkanı 
Prof. Dr. Mehmet Emin 
Maşalı’nın katılımıyla ihtiyaç 
sahiplerine hijyen paketi 
dağıttı.

Prof. Dr. Maşalı, “Salgın 
döneminde evinden 
çıkamayacak düzeyde kişiler 
var. Bu kişilerin biraz olsun 
yanlarında olduğumuzu 
ifade etmek üzere çalışmalar 
başlattık.” dedi.

Maşalı, “Daha önceki süreçte 
yardım kolileri dağıtılmıştı 
bu süreçte ise temizlik 
malzemelerinden oluşan koli 
dağıtımına giriştik. İstanbul’un 

39 ilçesinde bunu planladık. 
Toplamda yaklaşık bin koli 
temizlik malzemesi içeren koliyi 
vatandaşlarımızla paylaşma 
imkanı bulduk. Bundan sonra 
da farklı kalemlerde sahada 
İlçe Müftülerimizin, cami 
görevlilerimizin toplumda şuna 
ihtiyaç var dedikleri hususlarda 
çalışmalarımızı yapıyoruz. Biz 
de hazırlıklarımızı yaparak 
vatandaşlarımızla paylaşıyoruz.” 
ifadelerini kullandı.

Bingöl Valiliği koordinesinde 
başlatılan “Kardeşlik Yılı Projesi” 
kapsamında İzmir ve Sakarya 
İl müftülükleri, “kardeş kent” 
olarak belirledikleri Bingöl’e 
TDV aracılığıyla 7 bin 100 
mont, bot, atkı, bere, eldiven 
gönderdi. Hayırseverlerin 

yazdığı notları da hediyelerle 

ileten TDV ekipleri, gönül 

köprüsü kurmaya çalıştı. 

Hediye kıyafetleri giyerek okul 

bahçesine çıkan öğrenciler, 

soğuk havaya rağmen keyifli 

zaman geçirdi.

İstanbul’da 
ihtiyaç sahibi 

ailelere hijyen 
paketi dağıtıldı 

Türkiye Diyanet Vakfı, 
İstanbul’da ihtiyaç sahibi 

bin aileye hijyen paketi 
dağıtımını tamamladı.

İzmir ve 
Sakarya’dan 

Bingöl’ün köy 
okullarına uzanan 

“gönül bağı” 
kurdular

Bingöl Valiliği 
koordinesinde başlatılan 
“Kardeşlik Yılı Projesi”ne 

destek veren İzmir ve 
Sakarya’daki hayırseverler, 

Türkiye Diyanet Vakfı 
aracılığıyla 41 köy 

okulundaki öğrencileri 
kışlık kıyafetlerle sevindirdi.
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Uzaktan eğitim kapsamında 
derslerine devam etmeleri için 

öğrencilere Türkiye Diyanet 
Vakfı Çorum Şubesi tarafından 

30 öğrenciye, Alaca İmam 
Hatip Ortaokulu öğretmenleri 

tarafından ise 11 öğrenciye 
tablet hediye edildi.

İl Müftüsü ve TDV Çorum 
Şube Başkanı Muharrem 

Biçer, Kerebigazi İmam Hatip 
Ortaokulundaki tablet dağıtım 
töreninde yaptığı konuşmada, 

tabletlerin hayırsever 

vatandaşların katkılarıyla temin 
edildiğini söyledi.

Gençlerin eğitimlerine katkı 
sunmak için tablet dağıttıklarını 
belirten Biçer, “Sizlerden ricamız 

hayırsever vatandaşlarımız için 
dua etmeniz ve derslerinize 

iyi çalışmanızdır. Pandemi 
döneminden bir an önce 

kurtularak eski günlerimize 
dönebilmemizi Allah’tan niyaz 

ediyorum. İnşallah sizler de 
en kısa sürede okullarınıza 

kavuşabilirsiniz.” dedi.

Çorum’da 41 
öğrenciye 
tablet desteği  

Türkiye Diyanet 
Vakfı (TDV) Çorum 
Şubesi ve Alaca İmam 
Hatip Ortaokulu 
öğretmenlerince EBA’ya 
erişim sağlayamadığı 
tespit edilen 
öğrencilere tablet 
desteği verildi.
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Siverek Müftülüğü ve Türkiye 
Diyanet Vakfı (TDV) Siverek 
Şubesi tarafından eski 
müftülük binasında kurulan 
ve ihtiyaç sahiplerinin ücretsiz 
faydalanacağı çarşıda gıda 
maddelerinin yanı sıra temizlik 
ürünleri, giyecek, ayakkabı, 
çocuk bezi ve oyuncaklar yer 
aldı.

Siverek Müftüsü ve Türkiye 
Diyanet Vakfı Şube Başkanı 
Mahmut Yıldızbaş, projenin 
TDV’nin sosyoekonomik 
projelerinden olduğunu 
belirterek, “Hayırseverlerimizin 

desteğiyle Siverek 
temsilciliğimizin bünyesinde 
ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın 
faydalanması amacıyla 
“İyilikhanem” Hayır Çarşısı 
kurduk. İhtiyaç sahibi 
vatandaşlarımız buraya gelerek 
ihtiyaçlarını karşılayabilecekler. 
Tüm hayırsever 
vatandaşlarımızın çarşımıza 
destek vermelerini bekliyoruz.” 
dedi.

Yıldızbaş, çarşının açılmasına 
katkı sunan hayırseverlere 
teşekkür belgesi verdi.

Şanlıurfa’da “Hayır 
Çarşısı” açıldı 

Şanlıurfa’nın Siverek 
ilçesinde “Yolun İyilik 

Olsun Projesi” kapsamında 
“İyilikhanem” adıyla Hayır 

Çarşısı hizmete girdi.
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Ataşehir Müftüsü ve Türkiye 

Diyanet Vakfı Ataşehir 

Şube Başkanı Şakir Pinal, 

hayırseverlerin desteğiyle 

temin edilen ısınma 

malzemelerini Suriye’de savaş 

mağduru ailelere ulaştırdıklarını 

söyledi.

Kışın gelmesiyle birlikte çadır 

kentlerde yaşam mücadelesi 

veren ailelerin hayatlarının 

daha da zorlaştığını belirten 

Pinal, şunları kaydetti:

“Müftülüğümüz ve vakfımız 
şubesi olarak gönüllülerimiz ve 

görevlilerimizin gayretleriyle 
‘Çocuklar Üşümesin-Sıcak Bir 

İyilik’ sloganıyla kampanya 
başlattık. Elhamdülillah 

çok kısa bir süre içerisinde 
hayırseverlerimizin desteğiyle 

750 kovalı soba, 1500 dirsek, 
3750 soba borusu, 750 soba 

alt tabasını savaş mağduru 
kardeşlerimize gönderdik. 

İnşallah yaptığımız yardımlar 
hayatlarını bir nebze olsun 

kolaylaştırmaya yardımcı olur.”

Ataşehir’den 
Suriye’ye soba 
yardımı

Türkiye Diyanet Vakfı, 
iç savaş nedeniyle 
yaşadıkları bölgeleri 
terk etmek zorunda 
kalan ve güvenli 
bölgelerdeki çadır 
kentlerde yaşam 
mücadelesi veren 
Suriyeli ailelere soba 
ile birlikte boru, kova, 
dirsek gibi soba 
malzemesi yardımında 
bulundu.



Gıda maddelerinin yanı sıra 
temizlik ürünleri, giyecek, 
ayakkabı, çocuk bezi ve 
oyuncakların yer aldığı çarşıdan 
ihtiyaç sahiplerinin ücretsiz 
faydalanacağını ifade eden 
Diyarbakır Müftüsü ve Türkiye 
Diyanet Vakfı Diyarbakır Şube 
Başkanı Yavuz Selim Karabayır, 
“İhtiyaç sahibi kardeşlerimizin 
tespitlerini yaparak onları 
mahcup etmeden, hizmet 
etmeyi üzerimize minnet borcu 
biliyoruz” dedi. 

Toplumuzun geçmişten gelen 
sadaka taşı, zimem defteri 
ve askıda ekmek gibi hayır 
adına çok güzel geleneklerinin 
olduğunu aktaran Karabayır, 
“Bu iyilik kapısını destekleyen 

tüm hayırseverlerimize, 
Vakfımız görevli ve 
gönüllülerimizle birlikte Bağlar 
İlçe Müftümüz Hasan Yardak’a 
teşekkür ediyorum” ifadelerini 
kullandı.

Karabayır’ın konuşmasının 
ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti 
ve dualarla “Hayır Çarşısı” açıldı.

Diyarbakır’da 
3. “Hayır Çarşısı” 
Bağlar İlçesinde 

açıldı

Diyarbakır’ın Bağlar 
İlçesindeki ihtiyaç 

sahibi vatandaşların 
faydalanacağı “Hayır 

Çarşısı” dualarla 
hizmete açıldı. Türkiye 

Diyanet Vakfı tarafından 
Diyarbakır’da 3’üncüsü 

açılan “Hayır Çarşısı”ndan 
ihtiyaç sahibi ailelere 

gıda, giyim ve eşya 
yardımı sağlanacak.
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ELAZIĞ

DİYARBAKIR

Eğitim faaliyetleri kapsamında 
hayırseverlerin destekleriyle 
toplanan 300 koli kırtasiye 
malzemesi Türkiye Diyanet 
Vakfı görevli ve gönüllüleri 
tarafından ihtiyaç sahibi 
çocuklara Kırklar Mahallesi 
Konteyner Kent Spor Sahası 
ve Aşağı Demirtaş Konteyner 
Kent EBA Destek Noktasında 
dağıtıldı.

Elazığ İl Müftüsü ve Türkiye 
Diyanet Vakfı Şube Başkanı 
Selami Aydın, salgınla birlikte 
yardım faaliyetlerinin arttığını 
belirterek, “Vakfımız çok geniş 
çerçevede hizmet veren bir 
kurum. Yurt içinde ve yurt 
dışında başta insani yardım 
olmak üzere eğitim alanında da 
önemli hizmetler yürütüyoruz” 
dedi.

Konteynır kentlere yardımların 
süreceğini belirten Aydın, 
“Bu organizasyonun 
gerçekleşmesinde desteği olan 
hayırseverlerimize, görevli ve 
gönüllülerimize çok teşekkür 
ediyor, öğrencilerimize de 
başarılar diliyorum” şeklinde 
konuştu.

Elazığ’da 
depremzede 

çocuklara kırtasiye 
desteği

Türkiye Diyanet Vakfı, 
Elazığ’da gerçekleşen 

depremin ardından kurulan 
konteyner kentlerde ikamet 

eden öğrencilere kırtasiye 
malzemesi desteğinde 

bulundu.
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OSMANGAZİ

Osmangazi Müftülüğü ve 
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) 
Osmangazi Şubesi tarafından 
ilçe müftülük binasına kurulan 
ve ihtiyaç sahiplerinin ücretsiz 
faydalanacağı çarşıda gıda 
maddelerinin yanı sıra temizlik 
ürünleri, giyecek, ayakkabı, 
çocuk bezi ve oyuncaklar yer 
alıyor.

Hayırseverlerin destekleriyle 
kurulan çarşısının açılışında 
konuşan Bursa İl Müftüsü ve 
Türkiye Diyanet Vakfı Bursa 
Şube Başkanı İzani Turan, 
tespiti yapılan ihtiyaç sahibi 
aileleri mahcup etmeden 

hizmet vereceklerini ifade etti. 
İlk etapta günlük çarşının 20 
ile 25 arası ailenin ihtiyacının 
karşılanacağını belirten Turan, 
ayda yaklaşık 500 aileye yılda 
ise ortalama 6 bin aileye destek 
verilebileceğini dile getirdi. 
Hayırseverleri çarşıya destek 
olmaya ve katkı sunmaya davet 
eden Turan, “Emeği geçenlere 
ve hayır sahiplerine teşekkür 
ederim” dedi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, 
Osmangazi Kaymakamı Zafer 
Orhan ve Osmangazi Müftüsü 
Mehmet Uzun’un katılımlarıyla 
hayır çarşısı dualarla açıldı.

Hayır Çarşısıyla 
yılda 6 bin 

ailenin ihtiyaçları 
karşılanacak

Bursa’nın Osmangazi 
ilçesinde ihtiyaç 

sahibi vatandaşların 
faydalanacağı “Yolun İyilik 
Olsun” adıyla Hayır Çarşısı 

açıldı.
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Tavşanlı 
Şubesinden 
yardım seferberliği  

Hayırseverler ve din 
görevlilerinin destekleriyle 
ramazan öncesi 150 aileye 
içerisinde temel gıda 
maddelerinin bulunduğu 
yardım kolisi, 55 kişiye de 
400’er TL’lik giyim yardım 
çeki dağıtıldı.

Tavşanlı İlçe Müftüsü ve TDV 
Şube Başkanı Hüseyin Aksoy, 

Türkiye Diyanet Vakfının, 
'İnsanların en hayırlısı, insanlara 
faydalı olandır' düsturuyla yurt 

içinde ve yurt dışında bütün 
insanlığın hizmetinde çalışan 

bir iyilik hareketi olduğunu 
ifade etti.

Aksoy, TDV Tavşanlı şubesinin 
destekleri, din görevlileri, 
Kur'an kursu öğreticileri, 

Gençlik Koordinatörlüğü, TDV 
Kadın Kolları personelinin 

gayretleri ve hayırseverlerin 
destekleri ile 150 adet ‘İyilik 

Paketi ve Giyim Kuponu’ adıyla 
hazırlanan erzak kolilerini 

ve giyim kuponlarını ihtiyaç 
sahipleriyle buluşturduklarını 

dile getirdi. Belediye Başkan 
Vekili İsmail Aka’da; “İlçe 

Müftülüğümüzün hizmetlerini 
takdirle karşılıyoruz. 

Müftülüğümüz veren el ile 
alan el arasında köprü oluyor. 

Burada bulunmaktan onur 
duyuyorum” dedi.

TAVŞANLI

İstanbul Ataşehir Müftülüğü 
ve Türkiye Diyanet Vakfı 

Ataşehir Şubesi tarafından 
hayırseverlerin destekleriyle 

toplanan eşofman takımı, 
kalem, silgi, defter ve çantadan 

oluşan kırtasiye malzemesi, 
öğretmen masası, sıra ve 

sandalye gibi okul araç 
gereçleri Suriye’deki çocuklara 

ulaştırılmak üzere gönderildi.

Ataşehir Müftüsü ve Türkiye 
Diyanet Vakfı Şube Başkanı 

Şakir Pinal, Suriye’deki 
çocukların eğitimine katkı 

sunmak için başlattıkları 
kampanyanın kısa sürede çok 
büyük ilgi gördüğünü belirtti.

Pinal, “Türkiye Diyanet Vakfı 
olarak bölgede okul açma 

çalışmalarımız sürüyor ancak 
çok fazla ihtiyaç olması 

nedeniyle bu çalışmalara 
destek olabilmek için Ataşehir 
Şubesi olarak yardım çalışması 

başlattık. Hayırseverlerimizin 
destekleriyle temin ettiğimiz 

200 eşofman takımı, 550 paket 
kırtasiye malzemesi ve 500 

öğrenci için masa, sandalye, 
sıra ve öğretmen masasından 

oluşan okul araç gereçlerini 
Suriye’ye gönderdik.” diye 

konuştu.

Savaş mağduru 
çocuklara 
okul gereçleri 
ve kırtasiye 
malzemesi yardımı

Türkiye Diyanet Vakfı, 
iç savaş nedeniyle 
yaşadıkları bölgeleri terk 
etmek zorunda kalan 
ve güvenli bölgelerdeki 
çadır kentlerde yaşam 
mücadelesi verirken bir 
yandan da eğitimlerine 
devam etmeye çalışan 
Suriyeli çocuklara destek 
oluyor.
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Malatya Müftüsü ve Türkiye 
Diyanet Vakfı Şube Başkanı 
Veysel Işıldar, “Hayırseverlerimiz 
tarafından kurban vekaletleri 
Türkiye Diyanet Vakfına 
bağışlanmış olan toplamda 
266 hisse kurban kesilerek, 
Malatya il ve ilçe müftülükleri 
öncülüğünde Türkiye Diyanet 

Vakfı Malatya Şubesi tarafından 
Malatya sınırları içerisinde 
1600 ihtiyaç sahibi aileye 
hayırseverlerce bağışlanan 
adak, akika ve şükür 
kurbanlarının etlerini dağıttık. 
Tüm hayır sahiplerine teşekkür 
ediyorum.” ifadesini kullandı.

1600 ihtiyaç 
sahibi aileye 

kurban eti 
ulaştırıldı  

Malatya Müftülüğü 
ve Türkiye Diyanet 

Vakfı Malatya Şubesi 
iş birliğinde ihtiyaç 
sahibi vatandaşlara 

hayırseverlerce 
bağışlanan adak, akika ve 
şükür kurbanlarının etleri 

dağıtıldı.

MALATYA

Tokat Müftüsü ve Türkiye 
Diyanet Vakfı Şube Başkanı 
Abdullah Pamuklu’yu ziyaret 
eden lise öğrencisi Kara, 
kendisine verilen bursu Türkiye 
Diyanet Vakfı aracılığıyla 
İdlib’deki ailelere bağışlamak 
istediğini belirterek “İnşallah 
yaşadıkları zorlukları en kısa 
zamanda geride bırakırlar” 
dedi.

Tokat Müftüsü ve Türkiye 
Diyanet Vakfı Şube Başkanı 
Pamuklu da Türk Milletinin 
her bir ferdinin mazlum 
ve mağdura yardım etme 
konusunda yüksek bir 
hassasiyete sahip olduğunu 
ifade ederek, “Eğitimi 
desteklemek için kurulan, 
öğrencileri ahlak ve değer 
merkezli yetiştirerek, milli ve 
manevi donanıma sahip bir 

şekilde hayata hazırlamayı 
kendisine düstur edinen EDEB 
Platformunun belirlediği 
Mehmet Emin Saraç Anadolu 
İmam Hatip Lisesinin başarılı 
öğrencilerinden Fatma 
Berra Kara isimli öğrencimiz 
Vakfımızın kendisine verdiği 
400 TL’lik bursu savaş mağduru 
ailelerin kalıcı konutlar 
yapılması için başlatılan 
Bir İyilik Sıcak Bir Yuva 
kampanyasına bağışladı. Örnek 
davranışından dolayı kendisine 
teşekkür ediyorum” şeklinde 
konuştu.

İmam Hatip 
Lisesi öğrencisi 

kendisine verilen 
bursu İdlib’e 

bağışladı  

Tokat’ta Mehmet Emin 
Saraç Anadolu İmam 

Hatip Lisesi’nde eğitim 
gören Fatma Berra Kara, 

Türkiye Diyanet Vakfı 
Tokat Şubesi tarafından 

kendisine verilen 400 
TL’lik bursu Suriye 

İdlib’deki savaş mağduru 
ailelere gönderdi.

TOKAT
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