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Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

BU SAYIDAİyiliğe Bayraktarlık Yapıyoruz
Türkiye Diyanet Vakfı yarım asırlık tecrübesiyle geçmişten aldığı hayır, 
yardımlaşma, dayanışma ve iyilik geleneğini günümüze taşıyarak, başta 
ülkemiz olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine 
milletimizin yardım elini gururla uzatıyor. 

Yeryüzünde mazlumun, mağdurun umudu olan Türkiye, Küresel İnsani 
Yardım 2022 Raporu'na göre, 2021'de gayrisafi milli hasılasına oranla en çok 
insani yardım yapan ülke oldu. Zirvedeki yerini yine korumayı bildi. 

Ülkemizin yüz akı olmuş Türkiye Diyanet Vakfının, bu gurur tablosunun 
oluşmasında şüphesiz büyük bir katkısı bulunmaktadır. 

Bu iyilik zincirinin günümüzdeki en güçlü halkasından biri olan, gönüller 
arasında kurduğu köprülerle yeryüzünde bahar iklimi yaşatmayı başaran 
Vakfımız iyiliğe öncü, iyilere yol arkadaşı olmaktan gurur duymaktadır.  

1975'ten bu yana iyiliğin topluma yayılmasında ve süreklilik kazanmasında 
anahtar rol oynayan Vakfımız, daha adil bir dünya inşa etmek, kardeşlik 
köprüsü kurmak noktasında faaliyetlerini cömert ve fedakar Türk milletinin 
destekleriyle yerine getirmektedir. 

Vakfımız, Diyanet İşleri Başkanlığına destek için kurulmuş olsa da bugün 
ülkemizde 1003 şubesi, binlerce görevli ve 32 bini aşkın gönüllüsüyle 
dünyanın 149 ülkesinde çalışmalarını sürdürmekte, Türk milletinin iyilik 
sancağını dua ve desteklerinizle iftiharla dalgalandırmaktadır. 

Dünya açlıkla, afetle ve savaşlarla boğuşurken her daim insanlığın derdiyle 
dertlenen ülkemize ve Vakfımıza karşı beklenti artmış durumdadır. Tarihin 
her döneminde olduğu gibi dünyanın dört bir yanındaki mazlum ve 
mağdurların gözü önce Türkiye’yi daha sonra ise Türkiye Diyanet Vakfını 
aramakta. 

Bu anlamda Türkiye’nin dünyaya uzanan yardım eli vazifesiyle 
sorumluluklarımızın bilincinde olarak hareket etmekte; dünyada ayak 
basmadık yer bırakmamak, daha fazla mahzun, masum ve mağdur 
gönüllerin yanında olmak için gecemizi gündüzümüze katmaktayız. 

Gerçekleştirdiği örnek projelerle dünyada adından sıkça söz ettiren Vakfımız, 
eğitimden hayri ve sosyal faaliyetlere, barınmadan gıdaya, tıbbi malzemeden 
acil insani yardımlar ve dini hayatı destekleme faaliyetlerine kadar pek çok 
alanda hayata dokunan çalışmalara imza atmaktadır. Vakfımız, yurt içi ve 
yurt dışında yaşanan deprem, sel ve yangın gibi afetler sonrasında ihtiyaç 
sahiplerinin yardımına koşmayı vazife bilmektedir.

Yaklaşık yarım asırlık iyilik yolculuğumuzda bu bültene sığdıramayacağımız 
kadar hayata, gönle dokunduk.

Bu verimliliği süreklilik içinde günümüze taşıyarak, aynı coşku ve derinlik 
içinde yeryüzünde iyiliğe, hayra, mutluluğa çağıran bu halkanın parçası 
olmayı desteklerinizle sürdüreceğiz. İyilik elini uzatan hayırseverlerimiz ve 
gönüllülerimizle birlikte kardeşliğe köprü olmaya, hayır tohumları ekmeye 
devam edeceğiz. 

Unutmayalım ki kötülük ondan şikayet etmekle değil, iyiliği yaymakla 
engellenebilir. 
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E ğitim, belli bir konuda bilgi ve beceri ka-
zandırma, yetiştirme ve geliştirme işi olarak 
tanımlansa da genel anlamı itibarıyla de-

ğerleri aktarma eylemidir ve karşılaşılan hadiselere 
dair bir idrak oluşturma, o idrak çerçevesini gelecek 
nesillere intikal ettirebilme faaliyetidir. İyi, güzel ve 
doğru anlayışı oluşturarak bir bilinç zemini inşa et-
mek, bizatihi eğitimin konusudur. Planlı bir şekilde 
insan yetiştirme süreci olması ve belli amaçları taşı-
ması hasebiyle de ancak eğitim sayesinde kültür ve 
medeniyetlerin gelişmesi söz konusu olabilmekte; 
millî, manevi ve evrensel kültürü oluşturan unsurlar 
kalıcı hâle gelebilmektedir. Zira bilgi toplumunun 
temelini teşkil eden eğitim, geçmişten günümüze 
fertlerin ve toplumların belirlenen hedefe ulaşma-
da temel dinamiği olmuştur. Teoriler, politikalar ve 
sistemler, insanın eğitimi ile ilgili farklı sonuçlar or-
taya koysa da kesin olan, bilgiye sahip olanın gele-
ceğe sahip olduğudur.

Kur’an-ı Kerim, toplumların stratejik kaynağını 
oluşturan bilginin söz konusu gücünün; insanı, 
toplumu, milletleri üstün kılan bir değer olması 
yönüne işaret etmektedir. Mukaddes kitabımızın 
sıklıkla araştırmanın, incelemenin, düşünmenin 
ve öğrenmenin önemine vurgu yapması, inanç ve 
ibadetlerin yanı sıra davranışlarda da eğitimi temel 
alan müesses bir bilgi toplumunun amaçlandığını 
göstermesi bakımından dikkat çekicidir. Zira bil-
gi aydınlık, cehalet ise karanlıktır. (İbrahim, 14/2.) Aklını 
kullananlar ile kullanmayanlar eşit olmadığı gibi 
bilenlerle bilmeyenler de bir değildir. (Fatır, 35/19-21.) Esa-
sen hakikatin bilgisi üzerine kurulu İslam medeni-
yetinin aklı, bilgiyi ve tefekkürü ön plana çıkarması 
da insanoğlunun, Kur’an-ı Kerim’i ve kâinat kitabını 
birlikte okuyup anlamakla yükümlü olması dola-
yısıyladır. Bu yükümlülükle birlikte Kur’an-ı Kerim 
ve onun tebliğcisi olan Hz. Peygamber’in (s.a.s.) 
sünnetinin insanlığa sunduğu evrensel mesajın 
odağında, cinsiyet ayrımı gözetilmeksizin bütün 
insanların huzuru ve mutluluğu vardır. Nitekim di-
nin prensip mahiyetindeki hitap ve emirleri, kadın 
ve erkek ayrımında bulunmaksızın bir genellik arz 
etmektedir.

Dinimizin bu asli kaynaklarının biçimlendirdiği an-
layışa göre eğitim, insanın fıtri yapısı üzerine bina 
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edilmektedir. Gerek ayet-i kerimeler gerekse ha-
dis-i şerifler, eğitimin her nevi cehaleti yok etmek 
ve insanı, bilginin aydınlığında, Allah’a yaraşır bir 
kul olmak için hazırlamaya yönelik olduğunu or-
taya koyar. Kur’an-ı Kerim kadını, insan ve Allah’ın 
kulu olması sebebiyle erkekle eşit bir varlık olarak 
kabul ettiğinden, bu hazırlamada herhangi bir cin-
siyet ayrımının izi dahi yoktur. İlk nazil olan ayet-i 
kerimedeki “Oku!” emri de cinsiyet açısından bir 
ayrıma gitmeksizin bütün inananlara hitap etmek-
tedir. Cenab-ı Hak, “Sizden erkek olsun kadın olsun, 
hiçbir çalışanın amelini karşılıksız bırakmayacağım.” 

(Âl-i İmran, 3/195.) buyurmak suretiyle, davranışları cinsiyet 
odaklı değerlendirmediğini açıkça ilan etmekte-
dir. Bir muallim olarak gönderilen Hz. Peygamber 
(s.a.s.) de âlimleri peygamberlerin varisleri olarak 
görmüş, kuşatıcı bir dil kullanarak, öğrenenin ve 
öğretenin insanların en hayırlıları sayılacağını ve 
eşit mükâfata nail olacağını belirtmiştir. Peygamber 
Efendimiz (s.a.s.), “İlmi talep etmek, her Müslümana 
farzdır.” (İbn Mace, Mukaddime, 17.) buyururken de kadın ve 
erkek arasında asla bir ayrım yapmamıştır. Çünkü 
vahye muhatap oluşları itibarıyla kadın ve erkek 
arasında bir fark bulunmamasının yanı sıra gerçe-
ğin bilgisine ulaşma hususundaki sorumlulukları 
da aynıdır. Ancak, kadının hakları ve sorumlulukları 
bakımından tüm zamanlarda ve medeniyetlerde 
sürekli tartışma konusu hâline getirilmesi, yüzyıllar 
boyunca dinî ve sosyal hayatı olumsuz etkileyen bir 
tutum olarak varlığını sürdürmüştür.

Bu olumsuz tutum, Kur’an-ı Kerim’in rehberliği ve 
Hz. Peygamber’in (s.a.s.) örnekliği ile köklü bir de-
ğişim ve dönüşüm yaşamıştır. İslam dini, Cahiliye 
döneminin bütün karanlık uygulamalarını ortadan 
kaldırarak kadının bireysel ve sosyal hayattaki bü-
tün hak ve hürriyetlerini teslim etmiştir. Böylece 
kadın, başta eğitim olmak üzere, yaratılış gereği 
doğuştan sahip olduğu haklarına, onuruna İslam’ın 
evrensel mesajı ile kavuşmuş; insana yaraşır bir mu-
amele görerek hak ettiği değeri bulmuştur.

Hz. Peygamber (s.a.s.) mümkün olan her fırsatta 
ve mekânda kadın erkek ayrımı yapmadan asha-
bını eğitmiş, eğitim faaliyetini ara vermeden sür-
dürmüştür. Söz konusu dönemde kadınlar, yegâ-
ne eğitim kurumları olan mescitlerde daima hazır 

bulunmuşlar, Resulüllah’ın (s.a.s.) sohbetlerinden 
yararlanmışlar ve bu konuda herhangi bir güçlükle 
karşılaşmamışlardır. İnsanları yaratıcı karşısında eşit 
bireyler olarak tanıtan İslam’ı tebliğ ederken kadın-
lar için özel eğitim planlamasına gitmesi, Peygam-
ber Efendimizin (s.a.s.) kadın eğitimi hususundaki 
hassas tutumunu göstermesi bakımından önem-
lidir. İnsanı merkeze alan bir tebliğin sahibi olarak 
Hz. Peygamber (s.a.s.), insan olmakla zaten kıymetli 
olan kadının değerini insanlığa yeniden hatırlat-
mıştır. O, toplumun geleceğini şekillendiren ilk ve 
en önemli eğiticileri kadınların, en az erkekler ka-
dar eğitim almalarını sağlamıştır.

Bugün temel etkileşim alanlarını yeni bilgi tekno-
lojilerinin işgal ettiği, bilginin durmaksızın çoğal-
dığı ve aynı hızla eskidiği farklı düzeylerde bilgi 
çağını yaşamaktayız. Geleceğin bilgi toplumlarını 
ise elbette ki donanımlı, olayları doğru tahlil edip 
değerlendirebilen, okuyabilen kadını ve erkeğiyle 
eğitimli bireyler oluşturacaktır. Bu açıdan cinsiyete 
özel bir paye biçilmeden, eğitimin sosyal ve kültü-
rel hayattaki etkinliğini dikkate almak suretiyle, var-
lık sebebimizi de idrak ederek hayata bakış açımızı 
güncellemek elzemdir. Maddi ve manevi yönden 
huzurlu bir hayatın inşası için düşüncelerimizi so-
rumluluk bilinciyle her daim geleceğe yönlendir-
memiz icap etmektedir.

Bu doğrultuda Kur’an-ı Kerim’in ve Hz. Peygam-
ber’in (s.a.s.) vurguladığı “saygıdeğer ve şerefli bir 
varlık olarak yaratılan insan” mesajı, kadının kişili-
ğini rencide eden pek çok olumsuzluğun ve özel-
likle eğitim sorununun çözümüne yön verebilecek 
ehemmiyettedir.
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EĞİTİM

Türkiye Diyanet Vakfı, geleceği imar ve ihya edecek 
nesilleri yetiştirmek için “Eğitimle Değişir Dünya” 
temasıyla bir eğitim kampanyası başlattı.

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, 
eğitime yapılan yatırımların geleceğe yatırım oldu-
ğunun bilinciyle hareket ederek, söz konusu eğitim 
kampanyasını başlattıklarını duyurdu.

Her alanda eğitimi önceleyen bir Vakıf olduklarını 
belirten Turan, “İlk emri ‘Oku’ olan bir dinin men-
supları olarak, 12 farklı burs programıyla her yıl 
yurt içinden ve yurt dışından binlerce öğrenciye 

yurt, burs, kurs imkânı sağlıyoruz. Ortaöğretim, li-
sans ve lisansüstü seviyelerde yerli ve uluslararası 
öğrencilere destek vererek, geleceği imar edecek 
gençlerin hayallerinin gerçekleşmesine destek olu-
yoruz” dedi.

104 farklı ülkeden öğrenciye eğitim imkanı

Eğitim faaliyetleri kapsamında başta Türkiye ol-
mak üzere dünyanın 104 farklı ülkesinden öğren-
ciye eğitim imkânı sundukları bilgisini veren Turan, 
“Bilimin-ilimin izinde gençleri hayırseverlerimizin 
emanetleriyle destekliyoruz. Bu kapsamda yükse-
köğrenim öğrenci yurtları, öğrenci evleri, anaoku-
lu, kolej ve üniversite gibi eğitim kurumları açıyor; 
uluslararası imam hatip lisesi, uluslararası öğrenci 
ve uluslararası ilahiyat programları ve yurt dışı eği-
tim kurumlarımız ile dünyanın 104 farklı ülkesinden 
öğrencilere eğitim imkânı sunarak milletler arasın-
da gönül köprüleri kuruyoruz” ifadelerini kullandı.

Turan, yurt içi ve yurt dışı burs programlarından şu 
anda toplamda 4 bin 282 öğrencinin faydalandığı-
nı, Vakfın kurulduğu günden bu yana kadar ise 300 
bini aşkın öğrenciye burs ve eğitim desteği verildi-

Türkiye Diyanet 
Vakfı 300 bini aşkın 
öğrenciye eğitim 
desteği verdi
Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, 
hayırseverlerin destekleriyle 300 bini aşkın 
öğrenciye eğitim ve burs desteği verildiğini 
bildirdi.
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ğini açıkladı. Turan, gençlerin geleceğe daha iyi ha-
zırlanmalarını sağlamak amacıyla eğitim faaliyetleri 
ve çeşitli destekleri genişleterek sürdüreceklerini 
aktardı.

Şehit-gazi yakını öğrencilere, hafızlara, 
afetzedelere destek

Eğitimde destek konusunda pozitif ayrımcılık yap-
tıklarına da değinen Turan şöyle devam etti: “Vak-
fımız hafızlık yarışmalarında dereceye giren öğren-
cilere, afetlerde zarar gören ailelerin çocuklarına, 
şehit-gazi yakınlarına, yurtlarımızda barınan ve eği-

tim programlarımıza devam eden 
öğrencilere burs ve eğitim desteği 
de vermektedir.”

Turan, Vakfın eğitim kampanyasına destek vermek 
isteyen hayırseverlerin, “EĞİTİM” yazıp 5601’e SMS 
göndererek 25 TL bağışta bulunabilecekleri gibi 
bagis.tdv.org web adresinden, TDV Mobil Bağış uy-
gulamasından kampanyaya des-
tek verilebildiğini söyledi.

Turan, yapılan bağışlarla 
öğrencilerin konakla-
ma, yemek ve kırtasiye 
gibi birçok ihtiyacının 
karşılanacağını kay-
detti.

TÜRKİYE DİYANET VAKFI İYİLİK BÜLTENİ  MART - EYLÜL 2022
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EĞİTİM

Avrupa’dan Afrika’ya, Asya Pasifik’ten Latin Ameri-
ka’ya, Orta Asya’dan Balkanlara kadar birçok bölge-
den öğrencilerin burs programına başvuruda bu-
lunduğunu belirten Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli 
Heyeti II. Başkanı İhsan Açık, Vakıf olarak yurt içinde 
ve yurt dışında eğitim faaliyetlerini her zaman ön-
celediklerini ifade etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve 
İlahiyat Fakültelerin iş birliğinde uluslararası burs 
programlarını yürüttüklerini dile getiren İhsan Açık, 
“Hayırseverlerimizin de destekleriyle şu an Vakfımız 
himayesinde Türkiye’de 5.880 öğrenci eğitim gör-
mekte. Ve bu sayı her sene üzerine koyarak artmak-
ta, dünyanın dört bir yanından gelen öğrencilere 
ev sahipliği yapıyoruz. Uluslararası öğrencilerimizin 
kendilerini en iyi şekilde yetiştirerek ülkelerinin ma-
kus kaderini değiştirecek bireyler olabilmeleri için 
ulaşım, konaklama ve burs gibi her türlü ihtiyaçları-
nı karşılayarak en iyi şekilde eğitim almalarını sağlı-
yoruz” diye konuştu.

Geçen sene uluslararası burs programlarına 6689 
öğrencinin başvurduğunu söyleyen Açık, “Öğrenci-
lerin ve ailelerin burs programlarımıza her sene te-
veccühü artıyor, bu sene 102 ülkeden 7825 öğrenci 
burs programlarımıza başvurdu. Uluslararası Ana-
dolu İmam Hatip Lisesi’ne 3907, Uluslararası İlahiyat 
Lisans Programına 2951 ve Uluslararası İlahiyat Li-
sansüstü Burs Programımıza 967 öğrenci başvurula-
rını gerçekleştirdi. Başvuruların değerlendirilmesinin 
ardından ilgili ülkelerde yapılacak mülakatlarla Tür-
kiye’de eğitim hakkı kazanan öğrenciler belirlene-
cek. 2022-2023 eğitim yılı için Uluslararası Anadolu 
İmam Hatip Lisesine 540, Uluslararası İlahiyat Lisans 
Programına 200 ve Uluslararası İlahiyat Lisansüstü 
Burs Programı’na 80 öğrenci olmak üzere toplam-
da 820 öğrencimizi ülkemize kabul ederek eğitim 
almalarını sağlayacağız. Ülkemizde eğitim gören 
öğrencilerimiz milletler arasında gönül köprülerinin 
kurulmasına vesile oluyor. Özellikle Türkiye’nin tanı-
tımı noktasında gönüllü elçilerimiz olan öğrencileri-
miz eğitim çalışmalarının bizler için ne kadar değerli 
olduğunu da gözler önüne seriyor” dedi.

102 ülkeden 7.825 öğrenci 
Türkiye’de eğitim görmek için 

başvuruda bulundu

Türkiye Diyanet Vakfının yurt dışından 
öğrencilere Türkiye’de eğitim imkânı 
sunan Uluslararası Anadolu İmam Hatip, 
Uluslararası İlahiyat Lisans ve Uluslararası 
İlahiyat Lisansüstü programlarına 102 
ülkeden 7.825 öğrenci başvuruda 
bulundu.
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Ramazan organizasyonu kapsamında Benin’de 
bulunan Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. 
Başkanı İhsan Açık, Uluslararası Anadolu İmam Ha-
tip Lisesi, Uluslararası İlahiyat Lisans Programı ve 
Uluslararası İlahiyat Lisansüstü Burs Programı kap-
samında Türkiye’de eğitim görecek öğrencileri seç-
mek için mülakat yaptıklarını söyledi.

Bugüne kadar 111 ülkeden 9 bin 544 öğrencinin 
Türkiye’deki okullarından mezun olduğuna işaret 
eden Açık, “Mülakat sonucu seçilen öğrencilere 
yurt, burs ve kurs temini hazırlıyoruz. Çok ayrıntılı 
mülakat yapıyoruz, öğrencinin seviyesini ölçmeye 
çalıyoruz. Başka bir ülkede eğitim alıp alamayaca-
ğına bakmaya çalışıyoruz. Genelde mülakatlarımızı 
büyükelçiliklerimizde ve maarif vakıflarında yap-
maya gayret ediyoruz.” dedi.

TDV olarak önceliklerinin imam hatip liseleri ve ila-
hiyat fakültelerine öğrenci seçmek olduğunu belir-
ten Açık, şunları kaydetti:

“Türkiye Diyanet Vakfı, ‘öncelik eğitim’ diyor. Eği-
timin olduğu yerde birçok sorunun çözüleceğine 
inanıyoruz. Bizim eğittiğimiz öğrenciler kendi ül-
kesine gelerek Türkiye Diyanet Vakfının, Türkiye’nin 
tüm faaliyetlerinin temsilcisi oluyor. Hedefimiz her 
ülkeye ulaşabilmek, önce Türkiye sevgisi, daha son-
ra Türkiye ilgisi ve kendi memleketlerine en güzel 
şekilde hizmet etmelerine vesile olmak. Her yıl bin 
civarında öğrenci almaya gayret ediyoruz. Önce-
likle her öğrenciye Türkçe öğretiyoruz. Türkiye’de 
çalışması değil, eğitimini aldıktan sonra eğitimiyle 
ilgili kendi ülkesine hizmet etmesi için zemin hazır-
lıyoruz.”

Türkiye’de eğitim almak için mülakata katılan öğ-
rencilerden Abubacarı Hassane ise eğitimden inter-
net üzerinden haberinin olduğunu dile getirerek, 
“Amacım Türkiye’de iyi eğitim almak, daha sonra 
ülkeme dönüp insanlara hizmet etmek. Allah, Türk 
halkını muhafaza etsin.” ifadesini kullandı.

TDV’nin bursuyla 
111 ülkeden 
10 bine yakın 
öğrenci Türkiye’de 
eğitim gördü

Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) uluslararası 
burs programından yararlanan 111 ülkeden 
9 bin 544 yabancı öğrenci Türkiye’deki 
okullardan mezun oldu.

TÜRKİYE DİYANET VAKFI İYİLİK BÜLTENİ  MART - EYLÜL 2022
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EĞİTİM

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, Türkiye Diyanet Vakfı 
(TDV) tarafından 2010 yılında kuruldu.

2010-2011 eğitim-öğretim yılında Edebiyat Fakül-
tesi bünyesinde Felsefe, Tarih ve Türk Dili ve Ede-
biyatı programları ile eğitim öğretim faaliyetlerine 
başladı. Devam eden yıllarda ise İlahiyat Fakültesi, 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Eğitim Fakültesi 
ve Hukuk Fakültesi lisans programlarına öğrenci 
kabul etti.

2021-2022 eğitim öğretim dönemiyle birlikte Ede-
biyat Fakültesi bünyesinde açılan Bilgi ve Belge Yö-
netimi ile İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans programları 
ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde 
açılan Yönetim Bilişim Sistemleri lisans programla-
rıyla akademik gelişimini sürdürdü.

Yeni dönemde 3 yeni lisans programı

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, 2022-2023 akade-
mik yılıyla birlikte İlköğretim Matematik Öğret-
menliği Lisans Programı, Özel Eğitim Öğretmenliği 
Lisans Programı ve Sınıf Öğretmenliği Lisans Prog-
ramını açtı.

Kurucusu olan Türkiye Diyanet Vakfının Mütevelli 
heyeti, seçkin akademik kadrosu, idari personelin 
katkıları ve öğrencilerin bilinçli tercihleriyle istik-
rarlı gelişimini sürdüren üniversite, üniversiteler 
arasındaki başarı sıralamasını her geçen yıl yükselt-
meye devam ediyor.

Üniversiteye dair bazı veriler

29 Mayıs Üniversitesi;

Bünyesinde Arapça öğretmenliği programı bulu-
nan vakıf üniversitelerine yerleşen öğrencilerin 
2020 YKS başarı sıralamasına göre 29 Mayıs Üniver-
sitesi Arapça Öğretmenliği Programı vakıf üniversi-
teleri arasında birinci,

Bünyesinde Türkçe öğretmenliği programı bulunan 
vakıf üniversitelerine yerleşen öğrencilerin 2020 
YKS başarı sıralamasına göre 29 Mayıs Üniversitesi 
Türkçe Öğretmenliği Programı 2020 YKS başarı sıra-
lamasında birinci,

“Vakıf Yükseköğretim Kurumlar 2021 Raporu”nda 
öğrenci başına düşen basılı kitap sayısına göre va-
kıf yükseköğretim kurumları arasında birinci,

29 Mayıs Üniversitesi 
başarısını her geçen yıl artırıyor

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 
2010 yılında kurulan 
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, 
2022-2023 eğitim-öğretim 
döneminde açılan yeni bölümler ve 
nitelikli akademik kadrosu ile yeni 
öğrencilerini bekliyor.
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Uluslararası standartlarda ve YÖK tarafından oluş-
turulan asgari mekan standartlarında kütüphane 
alanı öğrenci başına asgari 0,4 metrekare iken, 29 
Mayıs Üniversitesi öğrenci başına 5,9 metrekare ile 
birinci,

Bünyesinde ilahiyat ve İslami ilimler programı bulu-
nan vakıf ve devlet üniversitelerine yerleşen öğren-
cilerin 2020 YKS başarı sıralamasına göre 29 Mayıs 
Üniversitesi İlahiyat Programı tüm üniversiteler ara-
sında birinci,

Bünyesinde okul öncesi öğretmenliği programı bu-
lunan vakıf üniversitelerine yerleşen öğrencilerin 
2020 YKS başarı sıralamasına göre 29 Mayıs Üniver-
sitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Programı vakıf üni-
versiteleri arasında birinci,

Bünyesinde İngilizce mütercim ve tercümanlık 
programı bulunan vakıf üniversitelerine yerleşen 
öğrencilerin 2020 YKS başarı sıralamasına göre 29 
Mayıs Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercüman-
lık Programı vakıf üniversiteleri arasında ikinci,

Bünyesinde İngilizce öğretmenliği programı bu-
lunan vakıf üniversitelerine yerleşen öğrencilerin 
2020 YKS başarı sıralamasına göre 29 Mayıs Üni-
versitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışma Programı 
vakıf üniversiteleri arasında beşinci,

Bünyesinde hukuk fakültesi bulunan vakıf üniver-
sitelerine yerleşen öğrencilerin 2020 YKS başarı 
sıralamasına göre 29 Mayıs Üniversitesi İngilizce 
Öğretmenliği Programı vakıf üniversiteleri arasında 
ikinci,

Bünyesinde rehberlik ve psikolojik danışma prog-
ramı bulunan vakıf üniversitelerine yerleşen öğren-
cilerin 2020 YKS başarı sıralamasına göre 29 Mayıs 
Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışma Prog-
ramı vakıf üniversiteleri arasında ise beşinci sırada 
yer aldı.

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
2022-2023 Akademik Yılı Lisans Programları

Edebiyat Fakültesi
(İngilizce / Arapça Hazırlık Sınıfı)
- Arapça Mütercim ve Tercümanlık Lisans Programı
- Bilgi ve Belge Yönetimi Lisans Programı
- Felsefe Lisans Programı
- İngiliz Dili ve Edebiyatı Lisans Programı (İngilizce)
- İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Lisans Programı
- Psikoloji Lisans Programı
- Tarih Lisans Programı
- Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Programı

Eğitim Fakültesi
(İngilizce / Arapça Hazırlık Sınıfı)
- Arapça Öğretmenliği Lisans Programı
- İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı
- İlköğretim Matematik Öğretmenliği Lisans Programı
- Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı
- Özel Eğitim Öğretmenliği Lisans Programı
- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı
- Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı
- Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı

Hukuk Fakültesi
- Hukuk Lisans Programı

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İngilizce Hazırlık Sınıfı)
- Ekonomi Lisans Programı (İngilizce)
- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Lisans Programı (İngilizce)
- Sosyal Hizmet Lisans Programı
- Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans Programı

İlahiyat Fakültesi
(Arapça Hazırlık Sınıfı)
- İlahiyat Lisans Programı
(İsteğe bağlı kontenjan dahilinde İngilizce hazırlık sınıfı)

Yabancı Diller Yüksek Okulu
- Arapça, İngilizce ve Türkçe Hazırlık Sınıfı Programları

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Programlar

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Doktora Programları
- Çevrebilim Doktora Programı (İngilizce)
- Felsefe Doktora Programı
- Tarih Doktora Programı
- Temel İslam Bilimleri Doktora Programı
- Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Programı
- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora Programı

Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları
- Çevrebilim (İngilizce) Çevrebilim (% 30 Arapça) Tezli / Tezsiz Yüksek Lisans Programları
- Ekonomi ve Finans (İngilizce) Tezli / Ekonomi ve Finans (% 30) İngilizce Tezsiz Yüksek Lisans Prg.
- Ekonomi ve Finans (Türkçe) Tezli / Tezsiz Yüksek Lisans Programları
- Erken Çocuklukta Ahlak ve Değer Eğitimi (Disiplinlerarası) Tezli / Tezsiz Yüksek Lisans Programları
- Felsefe Tezli Yüksek lisans Programı
- Felsefe ve Din Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı
- İngilizce Mütercim Tercümanlık Tezsiz Yüksek Lisans Programı
- İslam Eko. ve Finansı (Türkçe) Tezli / İslam Ekonomisi ve Finansı (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Prg.
- Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Tezli / Tezsiz Yüksek Lisans Programları (Disiplinlerarası)
- Özel Hukuk Tezli / Tezsiz Yüksek Lisans Programları
- Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı
- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (% 30 İngilizce) Tezli / Tezsiz Yüksek Lisans Programları
- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Tezli / Tezsiz Yüksek Lisans Programları
- Tarih Tezli Yüksek Lisans Programı
- Temel İslami Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı
- Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı
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EĞİTİM

İstanbul Cemile Sultan Korusu’nda düzenlenen İf-
tar programında konuşan TBMM Başkanı Şentop, 
büyük bir millet olarak çok geniş bir coğrafyada 
yaşandığını belirterek, bin yıllarca bu büyük coğraf-
yada çok geniş bir yelpazede büyük bir aile halinde 
var olunduğunu söyledi.

Başkan Şentop, bu büyük aile içerisinde aradaki 
bağın kopmasının mümkün olmadığını ifade ede-
rek, “Balkan’ kelimesini bugün bilinçli olarak silmek 
ve bu coğrafyayı tarihinden, kimliğinden kopart-
mak isteyenler, bölgenin kimliğini isim düzeyinde 
dahi yok etmek için Balkanlar yerine Güney Doğu 
Avrupa demeyi tercih eden bir anlayışın varlığını 
hatırlatmak isterim. Gönül coğrafyamız diye isim-
lendirdiğimiz bu tarihi coğrafyalar bizim ortak me-
deniyetimizin mührünü bastığı topraklardan bah-
sediyoruz.” diye konuştu.

Ülkenin bütün bölgelerinin çok yoğun olarak mu-
haceretle bir bağlantısının bulunduğunu, “Evladı 
Fatihan” olmanın geçmişini bilmeyi ve geride ka-
lanları da unutmamayı ihtiva ettiğini anlatan Baş-
kan Şentop, şöyle devam etti:

“Geçmişini bilme, geride kalanları unutmamak ha-
tıralara sahip çıkmayı, yaşayan eserleri korumayı 
gerektirdiği kadar, yeni izler, işaretler bırakmayı da 
icap ettirmektedir. Yeni izler, işaretler bırakmak ki-
şiler ve kurumların yardımlaşmasını, dayanışmasını 
icap ettiriyor. Bizler özel akrabalık ilişkilerimizde ve 
devletlerarası hukukta Rumeli’ndeki kardeşlerimi-
zi hiçbir zaman unutmadık. İyi günde, kötü günde 
varlığımızla daima onların yanında olduk. Bundan 
sonra da artarak daha güçlü bir şekilde onların ya-
nında olmaya Cenab-ı Hakkın izniyle devam edece-
ğiz. Türkiye’de 40 farklı şehirde yaklaşık 2 bin Bal-
kan kökenli dernek ve vakfımız var. Bu sivil toplum 
kuruluşları Balkan coğrafyasında itici bir güç oluş-
turabilecek yetkinliktedir. Balkan coğrafyasında ha-
tırı sayılır bir ticari büyüklüğümüz de var. Tabii bun-
ların da yeterli olmadığını söylemeliyim.”

Başkan Şentop, Balkan coğrafyasına yatırım yap-
manın sadece ekonomik gerekçelerle izah edile-
meyeceğini, başka sebeplerin de var olduğunu 
aktararak, ata, ecdat yadigarı o coğrafyanın kal-
kınmasının, ekonomik olarak gelişmesinin, zengin-
leşmesinin kendileri için bir vefa borcu olduğunu 
söyledi.

“Vakfımızın destekleriyle mezun 
olmuş gençleri gördüğümüz zaman 

göğsümüz kabarıyor”

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop ile Diyanet İşleri Başkanı ve 
Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 

organize edilen Balkan STK’ları ile vakıf bağışçıları iftar programına katıldı.
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“İnsani duygularla kardeşlik halkasında, bir 
araya gelme vaktidir”

Yatırım denilince manevi yatırımları da tarihi so-
rumluluklarının gereklerini, bugünün ve gelece-
ğin irtibat noktalarını, tarihi ve bugünü birbirine 
bağlayan manevi rabıtaların da unutulmaması 
gerektiğini dile getiren Başkan Şentop, sözlerini 
şöyle tamamladı:

“Bütün STK’larımızın, burada faaliyet gösteren Bal-
kan, Rumeli kökenli kardeşlerimizin bu hassasiyet-
lerle birçok projeye katkıları olduğunu biliyorum. 
Bunlar çok kıymetli vefa eserleridir. Bugün bilhas-
sa Diyanet Vakfımızın öncülüğünde sürdürülen 
temsil değeri çok yüksek öncü projeleri hatırlat-
mak istiyorum. Onlara desteğini talep etmek isti-
yorum. Bizler şu an Piriştine’de, Tiran’da, Üsküp’te, 
Akova’da yapımı devam eden camilerimize, Rus-
çuk, Şumnu, Mestanlı, Sofya ve Mecidiye’deki okul 
projelerine omuz vermeliyiz. Kökleri asırlar önce-
sine uzanan bu büyük ailenin fertleri olarak dost-
luğumuzu, paylaşımlarımızı, Balkan topraklardan 
aldığımız ruhu tekrar o coğrafyaya yansıtmak ve 
vermek mecburiyetindeyiz. Müslümanlar olarak 
başkalarının dertleriyle hemdert olmayı daha çok 
idrak ettiğimiz bu mukaddes ayda, insanımızın ve 
cemiyetimizin, insanlığın her ferdini düşünmek 
vicdani bir sorumluluktur. Birbirimizle daha çok 
empati yapmanın diğer adı olan ramazan, mane-
viyatın maddiyata galebe çaldığı, insani duygular-
la kardeşlik halkasında, bir araya gelme vaktidir.” 
ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “Vakıf kültürü, 
İslam medeniyetinin en önemli unsurudur”

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ise konuş-
masında, vakıf kültürünün, İslam medeniyetinin 
en önemli unsurlarından birisi olduğunu hatırla-
tarak, “Peygamber Efendimizden bugüne kadar 
İslam medeniyeti tarihinde vakıf anlayışının ne 
büyük hizmetlere vesile olduğunu kitaplarda oku-
yoruz. Geçmişimizi şöyle bir araştırdığımız zaman 
hemen görüyoruz.” dedi.

Vakıflara gönül veren insanların da Peygamber va-
risleri olduğunu belirten Başkan Erbaş, “Çünkü ilk 
vakfeden insan Peygamber Efendimizdir. Medine-i 
Münevvere’deki arazisini kıyamete kadar fakir fu-
kara, garip guraba insanlar istifade etsin diye vak-
fetmiştir Peygamber Efendimiz. İşte biz onun vakıf 
anlayışı noktasında da varisleriyiz.” diye konuştu.

“TDV 250 bin öğrenciye burs veren vakıftır”

Başkan Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı’nın 47 senedir 
vakıf hizmeti verdiğine dikkat çekerek, sözlerine 
şöyle devam etti:

“Türkiye Diyanet Vakfı, Peygamber Efendimizin 
(s.a.s.) bırakmış olduğu bu büyük emaneti omuz-
larına almış bugüne kadar hem yurt içinde hem 
yurt dışında çok büyük hizmetler yapmıştır. Yap-
mış olduğu en önemli hizmetlerden birisi eğitim 
faaliyetleridir. Şu ana kadar yurt içinden 250 bini 
aşkın öğrenciye burs veren bir vakıftır. Yurtdışın-
dan Balkanlar başta olmak üzere dünyanın her 
yerinden şu anda Türkiye Diyanet Vakfı’nın des-
teklediği 11 bin öğrencimiz var. Biz onlara misa-
fir öğrenci diyoruz. Hesap ettiğimiz zaman 111 
ülkeden gelen öğrencileri Türkiye Diyanet Vakfı 
okutmaktadır. Mezun ettikten sonra ülkelerine 
göndermekte ve Türkiye sevgisini, muhabbetini 
gittikleri yerlerde en güzel bir şekilde onlar geliş-
tirmektedirler.” ,

“TDV’nin mezun ettiği öğrencileri görünce 
göğsümüz kabardı”

Geçen yıl yaptığı Balkan ziyaretine de değinen 
Başkan Erbaş, “Bulgaristan, Makedonya, Kosova, 
Karadağ gittiğimiz her yerde Türkiye’den çeşit-
li vakıfların ve özellikle Türkiye Diyanet Vakfı’nın 
destekleriyle mezun olmuş gençleri gördüğümüz 
zaman göğsümüz kabardı. Ülkemiz adına iftihar 
ettik.” şeklinde konuştu.

Programa Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 
İkinci Başkanı İhsan Açık ile Türkiye Diyanet Vakfı 
Genel Müdürü İzani Turan da katıldı

TÜRKİYE DİYANET VAKFI İYİLİK BÜLTENİ  MART - EYLÜL 2022
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Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde, “Mezu-
niyetten Mesuliyete” adıyla düzenlenen Diyanet 
Bursları Mezuniyet Programı’nda konuşan Diyanet 
İşleri Başkanı Erbaş, gençlerle beraber olmaktan 
duyduğu memnuniyeti belirtti.

TDV’nin kurulduğu günden beri yeryüzünde iyiliği 
hakim kılmak için çalıştığını belirten Başkan Erbaş, 
“İyiliğin gerçekleştirilmesinin en önemli metotların-
dan birisi eğitimdir. İlim, irfan, bilgi, hikmet sahibi 
olacak gençleri yetiştirmek ve yeryüzünün her yeri-

ne iyiliği ilimle, irfanla, bilgi ve hikmetle yaygınlaş-
tırmaktır.” dedi.

“Siz, insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. 
İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah’a 
iman edersiniz.” ayet-i kerimesini hatırlatan Başkan 
Erbaş, “Sizler, bilginizle, kültürünüzle, medeniyet 
birikiminizle, ahlakınızla insanlığa gönderilen en 
büyük nimet olan İslam’ı iyi temsil etmek suretiyle 
inşallah büyük bir görevin temsilcisi olacaksınız.” 
ifadesini kullandı.

“Sizler, İslam’ı iyi temsil etmek 
suretiyle büyük bir görevin 

temsilcisi olacaksınız”

Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali 
Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı’nın (TDV) burs programları kapsamında eğitim desteği 
verdiği öğrenciler için İstanbul’da düzenlenen mezuniyet programına katıldı.
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“Dünyayı iyilik değiştirecek”

Başkan Erbaş, Hz. Peygamberin Mescid-i Nebevi’yi 
inşa ettirdiğinde ilk yaptığı işin içine Suffe’yi yaptır-
mak olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi:

“İşte o Suffe’den mezun olan hepimizin selefleri 
Ashab-ı Kiram, çoğu sizler gibi genç idi. O gençler 
nasıl Yesrib’i nurlu, medeni, medeniyetin şehri Me-
dine-i Münevvere haline getirdiyse sizler de okul-
larınızda almış olduğunuz eğitimle, bilgiyle, irfanla, 
hikmetle evlerinizi nurlandıracaksınız. Mahalleleri-
nizi medeni bir mahalle haline getireceksiniz, şehir-
lerinizi medeni şehirler haline getireceksiniz. Onla-
rın halefleri olarak sahabe ruhu ile hareket edersek, 
ki sizlerde bunu gördüm elhamdülillah, bu ruhla 
inşallah yeryüzünde iyilik hakim olacak ve dünyayı 
iyilik değiştirecek.”

Gençlere güvenlerinin tam olduğunu dile getiren 
Başkan Erbaş, “Bizler, Peygamber Efendimizin Veda 
Hutbesi’nde, Arafat meydanında bütün insanlığa 
emanet bıraktığı o hutbenin çizmiş olduğu yolda 
yürüdüğümüz sürece dünyayı iyilik değiştirecektir 
inşallah. ‘Ey insanlar, hepiniz Âdemdensiniz, Âdem 
de topraktandır. Beyazın siyaha, siyahın beyaza 
hiçbir üstünlüğü yoktur.’ İşte burada olduğu gibi. 
Türlü renklerden kardeşlerimiz burada, hepinizin 
başımızın üzerinde yeriniz var, hepiniz kalbimizde-
siniz,  renginiz ne olursa olsun, diliniz, mezhebiniz 
ne olursa olsun.” diye konuştu.

“İslam korkulan bir din değil, Müslüman 
korkulacak bir kişi değildir”
Başkan Erbaş, “Müslüman, elinden ve dilinden, in-
sanların emniyette olduğu kimsedir.” hadis-i şerifini 

hatırlatarak, “Biz inşallah dünyanın her yerine Pey-
gamber Efendimizin bu tanımına uygun ahlakla 
onu temsil edeceğiz. İslam korkulan bir din değil, 
Müslüman korkulacak bir kişi değildir. İslam ken-
disine düşman olunacak bir din değildir. Dünyanın 
dengesini muhafaza edecek olan din İslam’dır, bu 
dengeyi muhafaza edecek olan kişi Müslümandır.” 
ifadelerini kullandı.

“Türkiye Diyanet Vakfımız, yeryüzünde 
iyiliğin hakim olması için nöbette”

Başkan Erbaş, mezun olan öğrencileri tebrik ede-
rek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Diyanet İşleri Başkanlığımızın, Türkiye Diyanet Vak-
fımızın emeklerinin boşa gitmediğini sizlerde görü-
yoruz, Allah razı olsun. Bu iyilik hareketi, kuruluşun-
dan bugüne kadar kartopu gibi büyüyerek geldi. 
Bugün o emanet bizim omuzumuzda. Bizler de 
bizden sonrakilere en güzel bir şekilde bu emane-
ti devretmek için şu an nöbetteyiz. Türkiye Diyanet 
Vakfımızın Mütevelli Heyeti bugün nöbette. Nöbe-
timiz, sizin için, insanlık için, iyilik için, yeryüzünde 
iyiliğin hakim olması için, dünyayı iyiliğin değiştir-
mesi için. Kadın kollarımızla, gençlik kollarımızla, 
Türkiye’de 81 ilimizde 922 ilçemizde, yurtdışında 
120’yi aşkın ülkede, ki 112 ülkeden geldiniz sizler. 
Ulaştığımız ülke sayısı sadece 112 ile sınırlı değil. 
Örneğin 2019 yılının Kurban Bayramı dolayısıyla 
149 ülkeye ulaştık, milletimizin iyiliklerini ulaştır-
maya çalıştık. Yeryüzünde nerede bir mazlum, ne-
rede bir mağdur, nerede savaş mağduru çocuklar, 
kadınlar var, onların rengine, inancına, mezhebine, 
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ülkesine bakmadan her yere ulaşmaya çalışan bir 
Türkiye Diyanet Vakfı var.”

“Her alanda örnek olmalıyız”

Başkan Erbaş, öğrencilerden örnek bir hayat sür-
melerini isteyerek, şunları söyledi:

“Okullarınızı bitirdiniz, mezun oldunuz. Esas iş şim-
di başlıyor. Mezun olduktan sonra hangi alanda 
çalışacaksınız o alanda en iyi olacaksınız, o alanda 
üsve-i hasene olacaksınız Peygamber Efendimiz 
gibi. Kur’an-ı Kerim’de, Peygamber Efendimiz ah-
lakta, liderlikte, öğretmenlikte, imamlıkta, babalık-
ta, aile reisliğinde, her konuda nasıl örnek olduysa 
bizler de onun ümmeti, onun varisleri olarak han-
gi alanda çalışıyor olursak olalım her alanda örnek 
olacağız. Ailemize, şehrimize, mahallemize örnek 
olacağız. Allah yar yardımcınız olsun. Hayırlı olsun, 
mezuniyetiniz mübarek olsun aziz kardeşlerim.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajı okundu

Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın mesajı da okundu.

Programa katılanları selamlayan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, mesajında, “Türkiye’de öğrenim gördük-
leri okullarından bu yıl mezun olacak 112 farklı ül-
keden gelen tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum. 
Bugün mezuniyet sevinci yaşayan her bir gencimi-
zi milletimizin gönül elçisi kabul ediyoruz. Burada 
eğitimlerini sürdüren her bir öğrenci kardeşimi 
de içinden çıktıkları toplumların Türkiye’deki fahri 

temsilcileri kabul ediyorum. Bugün okullarını başa-
rıyla bitiren her bir evladımızın geleceğin bakanları, 
başbakanları, siyasetçileri, sanayicileri, bilim, kültür 
ve sanat insanları olarak ülkelerine en güzel şekilde 
hizmet edeceklerine inanıyorum.” ifadelerini kullan-
dı.

Mezunlardan ülkelerine döndüklerinde ailelerine, 
arkadaşlarına ve halklarına selam götürmelerini 
özellikle rica ettiğini belirten Erdoğan, öğrencileri 
tebrik etti.

Programda, Dakar Büyükelçisi Ahmet Kavas ve Milli 
Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Meh-
met Nezir Gül de birer selamlama konuşması yaptı.

Programda, İstiklal Marşı’nın seslendirilmesinin ar-
dından Fransa Uluslararası İlahiyat Programı öğren-
cisi Enes Saatçi tarafından Kur’an-ı Kerim okundu. 
Mehter, müzik dinletilerinin olduğu programda öğ-
rencilerden temsili konuşmalar da yapıldı.

Programa, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın eşi Se-
her Erbaş ile Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. 
Dr. Huriye Martı, Dini Yayınlar Genel Müdürü Doç. 
Dr. Fatih Kurt, İnsan Kaynakları Genel Müdürü Akif 
Pusmaz, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Baş-
kanı Hafiz Osman Şahin, Rehberlik ve Teftiş Başkanı 
Fatih Mehmet Karaca, TDV Mütevelli Heyeti İkinci 
Başkanı İhsan Açık ile Türkiye Diyanet Vakfı Genel 
Müdürü İzani Turan, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi 
Arpaguş ve çok sayıda öğrenci katıldı.
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Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Yurtlar ve Sosyal Tesis-
ler İktisadi İşletmesine bağlı yükseköğretim yurtları, 
üniversitede eğitim gören kız ve erkek öğrenciler 
için yüksek standartlarda yıllardır barınma imkânı 
sunuyor.

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı 
İhsan Açık, 2022-2023 eğitim- öğretim yılı için tüm 
hazırlıklarını tamamlayarak, öğrenci başvurularını 
almaya başladıklarını duyurdu.

Bu yıl ülke genelinde 29 ilde 36’sı kız 16’sı erkek 
olmak üzere toplamda 52 üniversite öğrenci yur-
dunda 10 bin 475 öğrenci barınma hizmeti vere-
ceklerini kaydeden Açık, “Yurtlarımızda öğrencilere 
güvenilir ve kaliteli bir ortam, 7/24 internet hizme-
ti, sağlıklı ve lezzetli yemek menüleri, kolay ödeme 
seçenekleri ile huzurlu bir ortam sunulmaktadır” 
dedi.

Açık, yurtlarda sağlanan fiziksel şartların yanında 
gençlerin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sun-
mak amacıyla çalışma yapıldığını da belirterek şöy-
le devam etti: “Öğrenci kardeşlerimizin ilmi, fikri, 
sosyal, bedensel ve sanatsal gelişimlerini destekle-
mek amacıyla; yurtlarda kurs ve atölye çalışmaları, 
manevi programlar, sportif faaliyetler, geziler ve 
kamplar da düzenlenmektedir.”

Vakfa bağlı yurtların 2007 yılından itibaren öğren-
cilere barınma imkanı sunduğunu ifade eden Açık, 
“Yurtlarımız 2007’den beri ülkemizde yurt içi ve 

yurt dışından gelen öğrencilerimize hizmet ver-
mektedir. Geleceğin mimarı gençlerimizin yanında-
yız. Van’dan İstanbul’a, Siirt’ten Muğla’ya güven ve 
huzurun adı olan TDV yurtları temiz, nezih bir or-
tamda ekonomik fiyatlarla öğrencilere hizmet ver-
meyi sürdürüyor. Fiziksel şartlarla öğrenciyi güven-
de hissettiren yurtlar, sosyo-kültürel faaliyetlerle de 
eğitim sürecine destek sunuyor. Bilimsel ve sosyal 
projeler, seminer ve konferanslar, sanatsal faaliyet-
lerle eğitimi üniversitenin dışına çıkaran, gençlerin 
fikirlerini önemseyen, onlara hayata geçirebilecek-
leri zemini sunan yurtlar ailelerin de ilk adresi ol-
maya devam ediyor” sözlerini aktardı.

Yurt kayıtları başladı

Kayıtların başladığını bildiren Açık, şunları söyledi: 
“Hızla büyüyen TDV yurtları, öğrencilerin yuvası 
olarak Türkiye’nin dört bir yanına hizmet verme-
ye devam ediyor. Kız ve erkek öğrenci yurtlarımız 
kurucu değerlerimiz olan güven ve emniyetin 
gölgesinde, insan merkezli yönetim anlayışıyla 
öğrencilerini heyecanla beklemektedir. 2022-2023 
eğitim-öğretim yılı için kayıtlarımız başlamıştır. Di-
yanet personelleri, Vakıf personelleri, İşletme ve iş-
tiraklerinde çalışanların çocuklarına TDV yurtlarına 
kayıt yaptırmaları halinde personel indirimi uygu-
lanmaktadır. Ayrıca kardeş indirimi ve peşin ödeme 
indirimlerimiz de mevcuttur. Öğrenciler ve veliler, 
başvuru ve detaylı bilgi için www.tdvyurt.com.tr 
adresini ziyaret edebilirler.”

Türkiye Diyanet Vakfı yurtları 
yeni eğitim-öğretim yılı için 
öğrencilere kapılarını açtı

Türkiye Diyanet Vakfı’na bağlı 29 ildeki 
toplam 52 yükseköğretim yurdu, 

2022-2023 eğitim- öğretim yılı için 
öğrenci başvurularını almaya başladı.TÜRKİYE DİYANET VAKFI YURTLARI

www.tdvyurt.com.tr
0 312 431 15 02-04
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Diyanet Bursları 2022 Yılı II. Kabul 
Dönemi başvuruları başladı

Yurt içi ve yurt dışında 
binlerce öğrenciye yurt, 
burs ve kurs anlamında 
eğitim desteği vererek 
gençlerin geleceğe umutla 
bakabilmelerini sağlayan 
Türkiye Diyanet Vakfının 
2022 Yılı II. Kabul Dönemi 
burs programlarına 
başvurular başladı.

19 Ağustos tarihi itibariyle başlayan başvurular 19 
Eylül 2022 tarihine kadar devam edecek.

Söz konusu dönem kapsamında; İlahiyat Akademi, 
Özel Destek Akademi, Lisansüstü İlahiyat Akademi, 
Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezun Des-
tek Burs programlarına bursiyer alımı yapılacak.

İlahiyat ve İslami ilimler fakültelerinde öğrenim 
gören öğrencilerin akademik ve fikri gelişimleri-
ni desteklemek için TDV ve üniversiteler arasında 
imzalanan protokoller marifetiyle uygulanan eği-
tim-öğretim ve burs programı olan İlahiyat Aka-
demi Program, TDV Yurtlarının bulunduğu illerde 
öğrencilere, yurt-burs-kurs desteği şeklinde uygu-
lanıyor.

Tıp, mimarlık, mühendislik, hukuk ve öğretmenlik 
bölümlerinde öğrenim gören öğrencilere yönelik 
İslami ilimde ruhsat sahibi bir zümrenin yetişmesi-
ne maddi-manevi destek olmak amacıyla uygula-
nan Özel Destek Akademi programı ise TDV yurtla-
rında uygulanıyor.

Lisansüstü İlahiyat Akademi ise İlahiyat alanında ve 
lisansüstü düzeyindeki öğrencilerin bilimsel araş-
tırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişmesini, 
bilgiyi derlemesini, yorumlama ve değerlendirme 
yeteneğini kazanmasını, bağımsız araştırma yap-
masını, bilimsel problemleri çözmesini, verileri ge-
niş bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapmasını, 
analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli 
becerileri kazanmasını sağlamak amacıyla oluştu-
rulan burs destek programı olarak öne çıkıyor.

Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezun Des-
tek programı ise “Uluslararası Anadolu İmam Hatip 
Lisesi Programı” kapsamında Türkiye’de öğrenim 
görüp mezun olan öğrencilerin lisans eğitimlerine 
katkı sağlamak amacıyla yalnızca yurt veya burs 
desteği şeklinde uygulanıyor.

Öğrenciler başvurularını 19 Eylül 2022 tarihine ka-
dar https://diyanetburslari.tdv.org adresinden ger-
çekleştirebilecek. Öğrenciler başvuru süreci ile ilgili 
tüm detayları yine aynı adreste bulabilecek.
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EĞİTİM

Türkiye Diyanet Vakfı, burs desteği sağladığı üniversite öğrencilerinin eğitimine, kişisel ve 
mesleki gelişimlerine katkı sunmak amacıyla yaz kampları düzenliyor.

Ankara, İstanbul, Bursa ve Mardin’de düzenlenen İs-
lami İlimler, Liderlik, Özel Destek Akademi ve Arap-
ça yaz kamplarına 500’e yakın öğrenci katılıyor.

Vakfın Eğitim ve Kültür Hizmetleri Müdürlüğü bün-
yesinde düzenlenen yaz kamplarına ilişkin bilgi 
veren Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Tu-
ran, “Vakfımızın yaz kamplarıyla öğrenciler gelece-
ğe hazırlanıyor” dedi.

Öğrencilerin hayata hazırlanması için yaz kampla-
rının büyük bir önem taşıdığını ifade eden Genel 
Müdür Turan, “4 güzide şehrimizde gerçekleşti-
rilen kamplar öğrencilerin hem eğitim hayatına 
katkı sağlayacak hem de kişisel ve mesleki alanda 
kendilerini geliştirmelerine destek verecek. Aynı 
zamanda gerçekleştireceğimiz sosyal etkinliklerle 
de öğrencilerimiz sene boyunca devam eden okul 
stresini de atmış olacaklar” diye konuştu.

Yaz kampları 4 alanda gerçekleştiriliyor

4 farklı alanda gerçekleştirilen kampların farklı fa-
kültelerden öğrencileri kapsadığını aktaran Turan, 
Arapça Yaz Kampına ilahiyat fakültesi hazırlık ve 1. 
sınıfta okuyan öğrencilerin, İslami İlimler Yaz Kam-
pına ilahiyat ve İslami ilimler fakültesinde 2. ve 3. 
sınıfta okuyan öğrencilerin, Özel Destek Akademi 
Yaz Kampına mühendislik, hukuk, tıp, eğitim vb. fa-
kültesi öğrencilerinin ve Liderlik Kampına tüm bö-
lümlerden öğrencilerin katıldığını ifade etti.

Devam eden Arapça Yaz Kampına ilişkin bilgi veren 
Turan, “Anadili Arapça olan eğitmenlerimiz vasıta-
sıyla Arapça okuma, anlama ve konuşma becerile-
rini geliştirmek amacıyla kamp yapıyoruz. 31 Tem-
muz’da başlayan ve 2 Eylül tarihine kadar devam 
edecek kampa 50 erkek, 100 kız öğrenci katıldı. Er-
kekler Bursa’da, kız öğrenciler ise Ankara’daki fark-

TDV yaz kamplarıyla öğrenciler 
geleceğe hazırlanıyor
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lı imam hatip liselerinde eğitim görüyorlar. Kamp 
başlamadan önce öğrencilerin dil seviyelerine göre 
sınıfları belirlendi. 34 gün süren kampta 150 ders 
saati Arapça eğitimi, 24 ders saati kültürel etkinlik 
ve uygulamalar, 24 ders saati sosyal etkinlikler ve 
öğrenci uygulamalarına yer verilecek” dedi.

Turan, ilahiyat ve İslami ilimler fakültesinde 2. ve 
3. sınıfta okuyan öğrenciler için düzenlenen İslami 
İlimler Yaz Kampına ilişkin ise şunları söyledi:

“Öğrencilerin yıl boyunca okulda öğrendikleri bil-
gileri pekiştirmek amacıyla düzenlediğimiz İslami 
İlimler Yaz Kampında İslam ilimlerine yönelik muh-
tasar metinler temelinde, güncel meselelere dair 
Türkçe ve Arapça eşgüdümlü dersler yapıyoruz. Bu-
nun yansıra Müslüman gündemine uygun seminer-
ler ve sosyal faaliyetler icra ediyoruz. 8 Ağustos’ta 
başlayan kamp 2 Eylül’de son bulacak. 150 ders sa-
ati temel İslami ilimler eğitiminin verildiği, 30 ders 
saati kültürel etkinlik, 10 ders saati sosyal etkinlik 
düzenlediğimiz kamp Bursa’da gerçekleştiriliyor. 
Kampa 55 erkek öğrenci, 121 kız öğrenci katıldı.”

Tarih dersleri İstanbul’da tarihi yerlerde 
yapılacak

İstanbul’da gerçekleştirilecek Özel Destek Akade-
mi Yaz Kampının ise 31 Ağustos tarihinde başlaya-
cağını ve 5 Eylül’de son bulacağını belirten Turan, 
“Bu kampımıza mühendislik, hukuk, tıp, eğitim vb. 
fakültelerinin öğrencileri katılım sağlıyor ve 70’i 
kız 30’u erkek öğrenci olmak üzere toplamda 100 
öğrencimiz katılım sağlayacak. Yerinde tarih ders-
leriyle ve kültür gezileri, seminerler, konferanslarla 
öğrencilerimizin gelişimine katkı sağlamayı hedef-
liyoruz” şeklinde konuştu.

2-9 Eylül tarihleri arasında Mardin’de gerçekleşti-
rilecek Liderlik Kampına ise tüm burs programla-
rından öğrencilerin katılacağını aktaran Turan, 70 
öğrencinin katılım sağlayacağı kampta seminerler, 
kültür gezileri, yazar – okur buluşmaları ve sportif 
aktiviteler gerçekleştireceklerini kaydetti.

Kamp programlarına 500’e yakın öğrencinin katıla-
cağını ifade eden Turan, “Kamplar öğrencilerin yıl 
boyunca okulda öğrendikleri Arapça, temel İslami 
ilimleri ve fenni ilimleri pekiştirecek. Yaz kampla-
rımız ile öğrenci kardeşlerimizin yaz tatilini daha 
verimli geçirmelerine katkı sağlayacağız. Geleceği-
mizin teminatı olan gençlerimiz için imkanlarımızı 
seferber etmeye devam edeceğiz” dedi.
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“Doğudan Batıya, Batıdan Doğuya” sloganıyla gö-
nül köprüsü kurmayı hedefleyen ve 200 öğrenci, 7 
genel koordinatör, 14 rehber, 12 grup lideri, 36 et-
kinlik lideri olmak üzere toplam 69 eğitimci rehber-
liğinde 1-10 Ağustos 2022 tarihleri arasında uygu-
lanmaya başlanan “Yazımda Kardeşlik Var” Eğitim 
Programı Gençlik Kamplarının 5’incisi bu yıl İstan-
bul ve Mardin’de gerçekleştiriliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığınca 2016 yılında terör mağ-
duru bölgelerde çocuk ve gençlere yönelik manevi 
destek ve rehabilite amacıyla başlatılan projede, 
değerler eğitiminin yanı sıra sportif ve kültürel et-
kinliklerle gençlerin birbiriyle kaynaşmaları, empati 
ve gönül köprüleri kurmaları hedefleniyor.

Bu hedeflerle gerçekleştirilen kamp bu yıl, Diyarba-
kır, Malatya, Hakkâri, Bingöl, Elazığ, Şırnak, Sakarya, 
Kocaeli, Kırklareli, Tekirdağ, Bilecik, Bursa ve Edirne 
illerinden 200 öğrencinin katılımıyla Mardin ve İs-
tanbul’da gerçekleştiriliyor.

Kardeşlik iklimi hakim oluyor

Ege ve Marmara bölgesindeki illerde eğitim gören 
ortaöğrenim öğrencilerinin Mardin’de, Doğu ve Gü-
neydoğu bölgesinde eğitim gören öğrencilerin ise 
İstanbul’da konakladığı programda farklı şehirler-
den gelen gençler, kardeşlik iklimini canlı tutmak 
ve yaşamak için aynı odalarda kalarak birbirleriyle 
tanışıp kaynaşıyor.

Kampın birinci durağının taşların konuştuğu İslam 
şehri Mardin olması da gençler için ayrı bir anlam 
taşıyor. Türkiye’nin kültürel özellikleri ile de öğren-
cileri bir araya getirmeyi amaçlayan yaz kampında 
gençler, Peygamberimizin postası Abdullah bin 
Enes El-Cüheyni’nin kabri, Mardin Ulu Camii, Zin-
ciriye Medresesi, Şehidiye Camii, Latifiye Camii gibi 
tarihi mekan ve ilçe ziyaretleriyle geçmişe yolculuk 
yapma fırsatı buluyor.

“Yazımda Kardeşlik Var” 
kamplarında gençler değerleriyle 

buluşuyor

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye 
Diyanet Vakfı tarafından gençlere 
yönelik organize edilen “Yazımda 
Kardeşlik Var” Eğitim Programı 
Gençlik Kampları Yaz Eğitim 
Programı, Mardin ve İstanbul’da 
büyük bir heyecanla sürüyor.
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Proje kapsamında kampın temelinde yer alan “Kar-
deşlik” duygusu Mardin’in tarihinde kendisini doğal 
olarak gösteriyor. Tarih boyunca farklı milletlerin ve 
dinlerin barış, hoşgörü içeresinde bir arada yaşa-
dığı Mardin, birlik ve beraberliğin en güzel örneği 
olarak öne çıkıyor.

Gençler “Yazımda Kardeşlik Var” projesi çerçeve-
sinde, Mardin’e özgü Telkâri sanatı ile İslam sanatı 
dalında özellikle ebru sanatı, el işi sanatı ve etkinlik-
lerinin yanı sıra Mardin geceleri, Mardin müzikleri, 
Mardin yemekleri gibi birçok faaliyeti de yerinde 
görüyor. Diğer yandan Türk sporları dalında okçu-
luk, at binme ve yüzme gibi deneyimleri de bizzat 
yaşıyor.

Kıtalar arası duygu yolculuğuna çıkılıyor

Empati, dini bilgiler, değerler eğitimi gibi istasyon-
larda atölye çalışmalarına katılan gençler birçok 
sanatsal faaliyet yapıyor. Özellikle empati istasyo-
nunda, görme ve işitme engellilere dair farkındalık, 
Türkiye Diyanet Vakfı’nın mazlum coğrafyalarda 
yürüttüğü yardım faaliyetleri ve kurban organizas-
yonlarında yaşanan kardeşlikle ilgili hatıraları dinle-
yerek kıtalar arası duygu yolculuğuna çıkıyor.

Öğrenci velilerinin de yoğun ilgi gösterdiği “Yazım-
da Kardeşlik Var” Eğitim Programı Gençlik Kampları, 
10 Ağustos’ta Mardin ve İstanbul’da düzenlenecek 
kapanış programlarıyla sona erecek.
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Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Bakü Türk Lisesi’nin öğ-
rencileri, bu yılki üniversiteye ve liseye giriş sınavla-
rında elde ettikleri başarılarla göz doldurdu.

Azerbaycan’da 1994 yılında hayırseverlerin destek-
leriyle TDV tarafından kurulan ve kısa sürede ülke-
nin en başarılı okullarından birisi haline gelen TDV 
Bakü Türk Lisesi, başarılarına bu yıl bir yenisini daha 
ekledi.

Bu yılki üniversiteye ve liseye giriş sınavlarında TDV 
Bakü Türk Lisesi’nin 4 öğrencisi, aldıkları puanlarla 
ülke birincisi, bir öğrencisi ise ülke ikincisi olmayı 
başardı. Okuldan mezun olan 128 öğrencinin hepsi 
üniversiteye kayıt yaptırma hakkı kazandı.

TDV Bakü Türk Lisesi Müdürü Kadir Bektaşoğlu, 
yaptığı açıklamada Azerbaycan’da 28 yıldır eği-
tim-öğretime devam eden okulun tüm ihtiyaçları-
nın Türkiye Diyanet Vakfı tarafından karşılandığını 
açıkladı.

Yaklaşık 4 bin 500 lise arasında en başarılısı 
olarak gösteriliyor

Azerbaycan Eğitim Bakanlığının müfredatına uy-
gun eğitim verdiklerini belirten Bektaşoğlu, TDV 

Bakü Türk Lisesi’nin ülkede faaliyet gösteren 4 bin 
432 lise arasından en başarılısı olarak gösterildiğini 
söyledi. Bektaşoğlu, okulun Türkiye ve kardeş ülke 
Azerbaycan arasındaki ilişkilere önemli katkı sağla-
dığını aktardı.

Öğrencilerinin elde ettiği rekorları önemsedikle-
rini vurgulayan Bektaşoğlu, “Mühendislik gurubu 
mezunlarımızdan Abdurrahman Kazımov 400 tam 
puanla, hukuk grubu mezunlarımızdan Reşat Nif-
taliyev’da 394 puan toplayarak ülke birincisi oldu. 
Ayrıca bu yıl 9. sınıf ortaokul bitirme sınavlarında 
3 kız evladımızdan Aydan Kanberova ve Esmer Ha-
sanlı 300 tam puan toplayarak ülke birincisi, Nuray 
Salmanova ise 298 puan toplayarak ülke ikincisi ol-
muştur” dedi.

TDV Bakü Türk Lisesi’nin her alanda başarılara imza 
attığına da değinen Bektaşoğlu, “Gerek üniversite 
sınav sonuçları gerekse de ülke dahili ve uluslara-
rası bilim olimpiyatları, sosyal ve kültürel etkinlik-
lerde resmi istatistiklere göre ülkenin en başarılı 
okullarından biri olarak gösterilmekteyiz ve Azer-
baycan’da okul olarak büyük saygı görmekteyiz” 
ifadelerini kullandı.

Azerbaycan’ın birincileri  
TDV Bakü Türk Lisesi’nden

Azerbaycan’daki Türkiye Diyanet Vakfı 
Bakü Türk Lisesi’nin 4 öğrencisi, bu yılki 
üniversiteye ve liseye giriş sınavlarında 
aldıkları puanlarla ülke birincisi olmayı 
başarırken, bir öğrencisi ise ülke 
ikincisi oldu. Okuldan mezun olan 128 
öğrencinin hepsi de üniversiteye kayıt 
yaptırma hakkı kazandı.
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21 yılda 33 ülke birincisi

TDV Bakü Türk Lisesi’nin geçmişte imza attığı başa-
rılarla ilgili de bilgi veren Bektaşoğlu, şunları söyle-
di:

“Okulumuzdan bugüne kadar 1898 öğrenci mezun 
oldu. 2001-2022 yılları arasında okulumuzdan me-
zun olan öğrencilerimizden 33’ü üniversite sınavla-
rında ülke birincisi olmayı başardı. Azerbaycan’daki 
eğitim başarı rekoru bu anlamda okulumuza aittir. 
Mezunlarımızın tamamı üniversite sınavlarında 
başarılı olmuş, eğitimlerini dünyanın 50’den fazla 
ülkesinde tamamlamış veya eğitimlerine devam et-
mektedir. Eğitimini bitiren kardeşlerimiz, lisemizde 
öğretmen olarak veya ülkenin farklı bakanlıkların-
da, kurumlarında işe başlamıştır.”

Bektaşoğlu, TDV Bakü Türk Lisesi’ne öğrencilerin 
sınavla kabul edildiği bilgisini vererek, “Her yıl orta-
lama 1500-1800 öğrenci 5. sınıf kabul imtihanımıza 
iştirak etmekte; fakat kontenjan sorunu nedeniyle 
sadece 120-140 arası en yüksek puan toplayan öğ-
renciler kabul edilmektedir. Öğrencilerimizin ba-

şarıları her ne kadar bizleri mutlu etse de eğitim 
faaliyetimizdeki esas amacımız öğrencilerimizin 
bilginin yanında ahlaklı, imanlı, karakterli ve iki ülke 
kardeşliğine katkı sağlayacak şekilde yetişmeleri ve 
insanlığa faydalı olma tefekkürüne sahip olmaları 
yönündedir” diye konuştu.

Bektaşoğlu, okulun başarısında katkısı olanlara da 
teşekkür ederek şunları aktardı: “Okulumuzun her 
alanda bu kadar başarılı olmasında fedakâr öğret-
menlerimizin katkısı çok büyüktür; fakat bugünlere 
gelmemizde en büyük faktör ve en çok teşekkür ve 
duayı hak eden TDV ve TDV’nin muhterem müte-
velli heyeti büyüklerimizin destek ve fedakarlığıdır.”
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Ailesinin maddi imkanları yetersiz olan ancak ço-
cukluğundan beri yurt dışında okuma hayali kuran 
Djalo, ortaokuldayken başvurduğu Türkiye Diyanet 
Vakfı sayesinde lise eğitimini Türkiye’de almaya hak 
kazandı.

Ailesi ve 20 kardeşinden 15 yaşındayken ayrılan 
Djalo, Sivas Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lise-
sindeki eğitimini başarıyla tamamlayıp Konya Tica-
ret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni 
tam burslu kazandı.

Fakültenin 2. sınıf öğrencisi Djalo, babasının, Müs-
lüman ülke olması ve imkanlarının gelişmişliğinden 
dolayı Avrupa’dan ziyade Türkiye’yi seçmesini iste-
diğini söyledi.

Türkiye’de eğitim almasından kendisinin de ailesi-
nin de mutluluk duyduğunu belirten Djalo, burada-
ki eğitim imkanlarının ülkesine kıyasla çok daha iyi 
olduğunu dile getirdi.

Doktor olduktan sonra ülkesinde ihtiyacı bulunan-
lara fayda sağlamak istediğini anlatan Djalo, şöyle 
konuştu:

“Burada aldığım güzel eğitimle ülkeme döneceğim. 
Orda ihtiyacı olan bir sürü insan var. Kanser olanlar 
için ülkemde pek tedavi imkanı bulunmadığı için 
insanlar ölüyor. Oradaki insanların iyi eğitilmiş dok-
torlara kesinlikle çok ihtiyacı var. Bunu bildiğim için 
de daha çok gayret gösteriyorum.”

“Burada kendimi hiç yabancı 
hissetmiyorum”

Ülkesinde sağlık sektörünün gelişmesine katkı sağ-
lamayı da amaçladığını vurgulayan Djalo, “Hedefim 
genel cerrah olmak. Çünkü ülkemde kanser has-
talarını ameliyat etmek için doktor sayısı yetersiz. 
Şimdilik böyle düşünüyorum ama ileride ne ola-
cağımı ben de bilmiyorum. Ne olacağım, nerede 
daha başarılı olacağım, kliniğe geçtikten sonra belli 
olacak.” dedi.

Djalo, Türkiye’de mutlu olduğunu belirterek, “Çok 
güzel bir memleket, eğitimli bir ülke, milleti de bi-
linçli. İnsanları yardımsever. Burada kendimi hiç 
yabancı hissetmiyorum. Arkadaşlarım, çevrem, ho-
calarım, bir derdim olduğunda çok destek oluyor. 
Ülkemde olmamanın farkını hissetmeyecek kadar 
bana destek çıkıyorlar.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de aldığı tıp eğitimiyle 
ülkesine şifa götürmek istiyor

Batı Afrika’da yer alan Gine 
Bissau’da doğup büyüyen 
21 yaşındaki Mama Samba Djalo, 
sağlık imkanlarının kısıtlı olduğu 
ülkesine şifa götürme hayaliyle 
Türkiye’de tıp eğitimi alıyor.
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Segou’da dünyaya gelen Karabinta, ortaokul yılla-
rında Osmanlı Devleti ve Türkiye ile ilgili okuduğu 
kitaplardan etkilendi. Üniversite eğitimini Türkiye’de 
almaya karar veren Karabinta, liseyi dereceyle bitir-
mesinin ardından Türkiye Diyanet Vakfının Mali’de 
düzenlediği mülakat ve sınava girdi.

Başarılı olmasının ardından 2011 yılında Bursa Ulu-
dağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde eğitim almaya 
başlayan Karabinta, eğitim süresi boyunca vakfa ait 
yurtta kaldı.

Üniversiteyi 2018 yılında tamamlamasının ardından 
ülkesine dönen Karabinta, TDV’nin Mali’deki fahri 
temsilciliği görevini yürütmeye başladı.

Ülkesinde bulunan yetimhaneler, okullar ve yoksul 
vatandaşların yardımına koşan 27 yaşındaki bir ço-
cuk babası Karabinta, TDV’nin Mali’ye yapacağı yar-
dım çalışmalarının organizasyonunda görev alıyor.

Malili gençlere Türkiye’deki eğitim koşulları hakkında 
bilgi veren Karabinta, her yıl onlarca gencin Türki-
ye’de eğitim almasını sağlıyor.

“Türkiye, nerede bir mazlum varsa elini 
uzatmaya çalışıyor”

Abdülkadir Karabinta, yaşamında Türkiye ve TDV’nin 
çok önemli bir yeri olduğunu, onların sağladığı des-

tekler sayesinde üniversite okuma hayalini gerçek-
leştirdiğini söyledi.

Türkiye’de eğitim aldığı süre boyunca hiç yabancılık 
çekmediğini anlatan Karabinta, şöyle konuştu:

“Türk halkı, din, dil ve renge bakmadan herkese yar-
dım etmeye çalışıyor. Türkiye’nin İslam ülkelerinin tek 
dayanağı olduğunu ısrarla söylüyorum. Türkiye tüm 
Müslümanları seven bir ülkedir. Benim için özellikle 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çok önem-
lidir. Şu an tüm Müslümanların dayanağı odur. O, 
İslam’ı, Müslümanları ve tüm insanları seviyor. Türk 
halkı da diğer halkları seviyor. Allah ona zeval verme-
sin. Türkiye, zalimi ve zulmü sevmez, nerede bir maz-
lum varsa elini uzatmaya çalışıyor.”

Karabinta, ülkesine döndükten sonra TDV’den fah-
ri temsilcilik teklifi aldığında çok mutlu olduğunu, 
hemen Mali genelinde çalışmalara başladığını ifade 
etti.

Türkiye’de öğretildiği gibi hep mazlumların yanın-
da olduğunu anlatan Karabinta, TDV’nin gönderdi-
ği yardımları gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya 
gayret ettiğini, su kuyusu açma çalışmalarına destek 
verdiğini kaydetti.

Karabinta, Türk ve Mali bayraklarını yanından hiç 
ayırmadığını, Türkiye’nin ülkesi için yaptıklarını her 
ortamda gururla anlattığını sözlerine ekledi.

Üniversiteyi Türkiye’de okuyan 
Malili genç, ülkesindeki yoksullara 

umut oluyor
Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) sağladığı 
bursla üniversite eğitimini Türkiye’de 
tamamlayan Malili Abdülkadir Karabinta, 
ülkesine dönmesinin ardından fahri olarak 
yürüttüğü temsilcilik göreviyle ülkesindeki 
yoksullara ve eğitim almak isteyen 
gençlere yardımcı oluyor.
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https://tdv.org/tr-TR/universiteyi-turkiyede-okuyan-malili-genc-ulkesindeki-yoksullara-umut-oluyor/
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Türkiye Diyanet Vakfı, Diyanet İşleri Başkanlığı ile 
iş birliği içerisinde “Kurbanını Paylaş, Kardeşinle 
Yakınlaş” temasıyla gerçekleştirdiği vekaletle kur-
ban kesim programı kapsamında bu yıl başta yurt 
içinde 81 il 922 ilçede, yurt dışındaysa 82 ülke 375 
bölgede Türk milletinin emaneti 525 bin 550 hisse 
kurbanı keserek 21 Milyon 897 bin 917 kişiye kur-
ban eti ulaştırdı.

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, 
yarım asra yakındır pek çok alanda gerçekleştirdiği 
yardım faaliyetleriyle Türk milletinin iyilik temsilcisi 
olan Vakfın, hayırseverlerin desteğiyle yaklaşık 30 
yıldır kurban kesim organizasyonu düzenlediğini 
söyledi.

Turan, hayırseverlerin emanetleriyle 2022 Yılı Veka-
let Yoluyla Kurban Organizasyonu’nu da başarıyla 
ve gururla yerine getirdiklerini belirterek, “Milleti-
mizin, hayırseverlerimizin destekleriyle bu Kurban 
Bayramı’nda da başta ülkemiz olmak üzere dün-
yanın dört bir yanına giden Vakfımızın mavi yelek-
li iyilik erleri, emanetleri gerçek sahiplerine gece 

gündüz demeden, yorgunluk bilmeden beklenilen 
olmanın gereğini yerine getirerek titizlikle ulaştırdı” 
dedi.

Kurbanlık şartlarını taşıyan hayvanların İslami usul-
lere göre kurban edilmesine büyük önem verdikle-
rinin altını çizen Turan, “Vekalet yoluyla Vakfımıza 
emanet edilen kurban hisselerine halel getirmeden 
kesimlerini gerçekleştirdik. Görevli ve gönüllüleri-
miz, kurbanlık özelliği taşıyan hayvanları akılda en 
ufak bir şüphe kalmadan tespit ettikten sonra ve-
kalet veren vatandaşlarımızın isimlerini tek tek oku-
yarak yerel halkın da desteğiyle kesim yaptı” diye 
konuştu.

Turan, yurt içinde ve yurt dışında kesilen kurbanlık 
hayvanların etlerinin paketlenerek, Vakfın görevli 
ve gönüllüleri tarafından ihtiyaç sahiplerine, yetim-
lere, darda kalmışlara, mağdurlara Kurban Bayra-
mı içerisinde dağıtıldığını ifade etti. Turan, kurban 
etinin yanı sıra Kur’an-ı Kerim ve Türk Bayrağı’ndan 
oluşan çeşitli hediyeleri de hayırseverlerin destek-
leriyle ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını belirtti.

Türkiye Diyanet 
Vakfı 22 milyon 
ihtiyaç sahibine 
kurban eti 
ulaştırdı
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), 2022 Yılı Vekalet 
Yoluyla Kurban Organizasyonu kapsamında 
hayırseverlerin desteğiyle ülkemizde ve yurt 
dışında 82 ülkede 22 milyona yakın ihtiyaç 
sahibine kurban eti ulaştırdı.

https://tdv.org/tr-TR/turkiye-diyanet-vakfi-22-milyon-ihtiyac-sahibine-kurban-eti-ulastirdi/
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Yurt dışında Türk bayrağına büyük bir sevginin du-
yulduğunu aktaran Turan, “Milletimizin emanetle-
rini ulaştırmak için sahada olan görevli ve gönüllü 
arkadaşlarımızla görüştüm. Arkadaşlarımız, Türk 
bayrağını gören kişilerin duaya durduğunu, bay-
rağımızı öptüğünü, yüzlerinde mutluluk ve umut 
yeşerdiğini gururla anlatıyor. Arkadaşlarımız nereye 
giderse gitsin, aynı sevgi ve muhabbetle karşılaştık-
larıyla ilgili pek çok anılarını anlatıyor” dedi.

Turan, Kurban Bayramı dolayısıyla yurt dışında olan 
Vakfın görevli ve gönüllülerince, bir tek damla suya 
hasret olan bölgelerde milletin emanetleriyle TDV ta-
rafından inşa edilen su kuyusu ve vakıf çeşmelerinin, 
yetimhanelerin açılışının da yapıldığını ifade etti.

1993 yılından bugüne kadar 3 Milyon 916 
bin 723 hisse kurban

Turan, Türkiye Diyanet Vakfı’na hayırseverlerce 
emanet edilen 525 bin 550 hisse kurbanı görevli-
lerin nezaretinde kesip, toplam 21 Milyon 897 bin 
917 kişiye kurban eti ulaştırdıklarının bilgisini verdi.

Turan, organizasyona destek veren herkese teşek-
kür ederek, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Aziz milletimizin bizlere emanet ettiği kurban ve-
kaletleriyle Kurban Bayramı dünyanın neresinde 
olursa olsun Müslümanlar için daha anlamlı bir 
hale gelmiş oluyor. 1993 yılından bugüne kadar 
hayırseverlerimizin vekalet verdiği toplam 3 Milyon 
916 bin 723 hisse kurbanı keserek ihtiyaç sahiple-
rine ulaştırdık. Ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde, 
hilalin kuşattığı dünyayı iyilikle sarmak için maz-
lumların elinden tutmaya devam edeceğiz. Vekâ-
letle kurban organizasyonuna kendi kurbanlarını 
da bağışlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tay-
yip Erdoğan’a, her türlü desteği veren muhterem 
Diyanet İşleri Başkanımıza, bakanlarımıza, milletve-
killerimize, yerel yöneticilerimize, sanatçılarımıza, 
sporcularımıza, Diyanet teşkilatımızın fedakâr men-
suplarına, yurt dışında ülkemizi en güzel şekilde 
temsil eden görevli ve gönüllülerimize, yurt içi ve 
yurt dışındaki hayırsever milletimizin her bir ferdi-
ne teşekkür ediyoruz.”

2022 KURBAN PROGRAMI

21.897.917 
Kişiye kurban eti ulaştırıldı

Aileye kurban
eti ulaştırıldı

4.362.065
Aileye kurban
eti ulaştırıldı

4.362.065 1993’den günümüze kadar

HİSSE KURBAN
3.916.723

Yurt içinde 81 il ve
375
Bölgede82 HİSSE SAYISI

525.550
2022 yılında
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Diyanet İşleri Başkanlığı yerleşkesinde düzenlenen 
toplantıda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 
“Kurban ibadeti, müminlerin Allah’a yakınlaşma ar-
zususun bir tezahürü olarak Hz. Âdem’den bu yana 
süregelen bir ibadettir.” dedi.

Kurbanın bir sadakat ve teslimiyet ifadesi olduğu-
nu belirten Başkan Erbaş, iyi niyet ve samimiyetle 
eda edilen kurban ibadetinin karşılığının Allah’a 
yakınlaşmak olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

“Kurban, ilahi merhamete nail olma ve Rabbimizin 
rızasını kazanma vesilesi olduğu gibi aynı zamanda 
toplumsal boyutu olan sosyal bir ibadettir. Gerek 
fert gerekse toplum açısından birçok hikmeti bün-
yesinde barındıran kurban ibadetinin, müminler 
arsında kardeşlik şuurunun pekişmesini, insanlar 
arasında paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma 
bilincinin gelişmesini sağlayan önemli bir yönü 
vardır. Bu yönüyle kurban, Allah için paylaşmaktır. 
Paylaşarak birbirimize yakınlaşmayı sağlayan bir 
ibadettir. Kesilen veya kestirilen kurbanın Allah için 
fedakarca paylaşılması, Peygamberimizin örnek ah-
lakı ve bizlere bıraktığı çok önemli bir sünnetidir.”

Geçmişten bugüne Müslümanların, kurbanlarını 
ihtiyaç sahipleriyle paylaşmayı kurban ibadetinin 

bir parçası ve nebevi bir davranış olarak benim-
sediklerini söyleyen Başkan Erbaş, Diyanet İşleri 
Başkanlığının ve TDV’nin kuruldukları günden bu 
yana başta milletimiz olmak üzere bütün insanlığın 
hayrı, iyiliği ve huzuru için hizmet üretmeye devam 
ettiklerini belirtti.

“Türkiye Diyanet Vakfımız, iyiliğin sembolü bir ku-
ruluş haline geldi”

‘Dünyayı iyilik değiştirecek’ inancıyla yola çıkan 
TDV’nin hem ülkemizde hem de bütün dünyada 
iyiliğin sembolü bir kuruluş haline geldiğine dikkat 
çeken Başkan Erbaş, şöyle konuştu:

“Türkiye Diyanet Vakfımız, dünyanın ihtiyaç duyu-
lan her yerine, hiçbir inanç ve ideoloji farkı gözet-
meksizin cömert milletimizin yardım elini uzatmak-
tadır. Eğitimden barınma imkanına, gıdadan sosyal 
yardıma, yetimhanelerden cami inşasına kadar 
birçok alanda iyilik çalışmaları yapmaktadır. Başta 
Müslüman azınlıklar olmak üzere yeryüzünün her 
köşesinde afetlere, işgallere, savaşlara maruz kalan 
çaresizlerin ve kimsesizlerin yardımına koşmaktadır.

Diğer yandan ‘ibadet esasları ile ilgili işleri yürüt-
mek’ görevine istinaden Diyanet İşleri Başkanlığı-
mız, her konuda olduğu gibi Allah’ın bir emri olan 

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 
2022 yılı vekâlet yoluyla kurban 

kesim bedellerini açıkladı

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet 
Vakfı’nın (TDV) ortaklaşa yürüttüğü  
“2022 Yılı Vekâletle Kurban Organizasyonu 
Tanıtım Toplantısı”, Diyanet İşleri Başkanı ve 
Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı 
Prof. Dr. Ali Erbaş’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

https://tdv.org/tr-TR/diyanet-isleri-baskani-erbas-2022-yili-vekalet-yoluyla-kurban-kesim-bedellerini-acikladi/
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kurban ibadeti hususunda da ilmi ve fiili bakımdan 
milletimize her zaman rehberlik etmektedir ve bu 
rehberliğine de devam edecektir. Kurban kesebilir 
durumda olan tüm vatandaşlarımızın bu müstesna 
ibadeti en doğru usul ile ve en güvenli şekilde yeri-
ne getirebilmeleri için hizmet üretmektedir.”

“Amacımız, kardeşlik bağımızı 
kuvvetlendirmektir”

Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV’nin birlikte yürüt-
tüğü Vekaletle Kurban Kesim Organizasyonu’nu 
1993 yılından bu yana aralıksız şekilde büyük bir 
hassasiyetle düzenlediklerini belirten Başkan Erbaş, 
“Amacımız, kurbanlarını vekâlet yoluyla kestirmek 
isteyen vatandaşlarımıza yardımcı olmak; kurban 
ibadetinin dini esaslara göre eda edilmesini ve sos-
yal boyutunun en güzel şekilde yerine getirilmesini 
sağlamaktır. Kurban etlerini daha fazla ihtiyaç sahi-
bine ulaştırarak bayram sevincini ve mutluluğunu 
daha fazla kardeşimizle paylaşmak; mazlum, mağ-
dur ve muhtaçlarla kardeşlik bağımızı kuvvetlendir-
mektir.” diye konuştu.

TDV’nin son derece şeffaf şekilde hizmet ürettiğini 
vurgulayan Başkan Erbaş, “Bağışların teslim alın-
masından kurbanların kesimine ve dağıtımına ka-
dar organizasyonun her aşamasını titizlikle takip 
etmektedir. Kurban kesimleri, vekâlet sahiplerinin 
isimleri tek tek okunarak bizzat Diyanet İşleri Baş-
kanlığımızda görev yapan hocalarımız ve vakfımı-
zın gönüllüleri nezaretinde yapılmaktadır.” ifadele-
rini kullandı.

“İyiliklerin ve güzelliklerin çoğalması için 
çalışıyoruz”

Vekaletle kurban organizasyonu hizmetlerinin Tür-
kiye’de müftülüklerle, yurt dışında ise büyükelçilik-
ler, müşavirlikler, ataşelikler, koordinatörlükler ve 
ilgili ülkelerdeki dini idareler ve yerel kuruluşlarla iş 
birliği içinde yürütüldüğünü anlatan Başkan Erbaş, 
Türkiye’nin en ücra köşelerinden dünyanın en uzak 
ülkelerine kadar iyilikler ve güzelliklerin çoğalması 
için çalıştıklarını dile getirerek, “Bu noktada en bü-
yük imkanımızın, samimi, kararlı ve fedakar insan 
kaynağımız olduğunu vurgulamak isterim. Nitekim 
Diyanet İşleri Başkanlığımızın ve Türkiye Diyanet 

Vakfımızın bu anlamda sahip olduğu hizmet potan-
siyeli ve taşıdığı hassasiyet, bizlere emanet edilen 
kurban vekâletlerinde her yıl düzenli bir artışın ya-
şanmasına vesile olmaktadır.” şeklinde konuştu.

28 yıllık süreçte başta ülkemiz olmak üzere birçok 
farklı coğrafyada 3.391.173 hisse kurban keserek 
milletimizin iyilik elini milyonlarca ihtiyaç sahibine 
ulaştırdıklarını aktaran Başkan Erbaş, konuşmasını 
şöyle sürdürdü:

“Geçtiğimiz yıl ise Türkiye Diyanet Vakfına emanet 
edilen 589 bin 136 hisse kurbanı yurt içinde 403 
kesim noktasında ve yurt dışında 77 ülkenin 339 
bölgesinde keserek ihtiyaç sahibi insanlar bayram 
sevincine vesile olduk elhamdülillah. Bu süreçte 
büyük bir sorumluluk üstlenen müftülerimiz, vaiz-
lerimiz, imam-hatiplerimiz, müezzin-kayyımlarımız, 
bütün farklı unvanlardan hocalarımız, Başkanlı-
ğımız mensupları, müftülüklerimizde çalışan kar-
deşlerimiz, Kur’an kursu öğreticilerimiz, Başkan-
lığımızın ve Vakfımızın görevli ve gönüllü her bir 
mensubuna huzurlarınızda özellikle teşekkür edi-
yorum.”

“TDV vekaletle kurban bedeli, yurt içi 2 bin 
250 TL, yurt dışı ise 1.800 TL”

2022 yılı vekaletle kurban bedellerini açıklayan Baş-
kan Erbaş, “Türkiye Diyanet Vakfı olarak bu yıl vekâ-
let yoluyla kurban kesim bedellerini yurt içinde 
kestirmek isteyenler için 2 bin 250 TL, yurt dışında 
kestirmek isteyenler içi ise 1.800 TL olarak belirle-
dik.” dedi.

Başkan Erbaş, konuşmasının ardından vekaletle 
kurban kesim programında görev alacak 7 kıtayı 
temsilen bulunan gönüllülerle hatıra fotoğrafı çek-
tirdi.

Toplantıya, Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Doç. 
Dr. Selim Argun ile Dr. Burhan İşliyen, Din Hizmet-
leri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak, Eğitim Hiz-
metleri Genel Müdürü Kadir Dinç, Hac ve Umre 
Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, Strateji Ge-
liştirme Başkanı Mahmut Türk, Yönetim Hizmetleri 
Genel Müdürü Mehmet Bilgin, Başkanlığın üst dü-
zey yöneticileri ve çok sayıda TDV gönüllüsü katıldı.
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Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) vekalet yoluyla kurban 
programı kapsamında başlatılan “İlk Kurbanım İlk 
İyiliğim” sloganıyla, iyiliğin özellikle gençler arasın-
da hâkim olması, kardeşlik bağlarının daha da güç-
lenmesi için farkındalık oluşturmaya devam ediyor. 
Gençler, ilk kurban emanetlerini TDV güvencesiyle 
önce Türkiye’de sonra mazlum coğrafyalardaki ih-
tiyaç sahiplerine ulaştırıyor.  “İlk Kurbanım İlk İyili-
ğim” sloganındaki çağrıya sessiz kalmayan gençler, 
daha güzel ve daha adil bir dünyanın kuruluşuna 
öncülük ediyor.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü İzani 
Turan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Gençlik 
bir milletin geleceğidir aynı zamanda en büyük 
zenginliğimizdir. Dünyada iyiliğin hâkim olması için 
gençlerimize büyük görevler düşmektedir.  Şükür-
ler olsun gençlerimiz paylaşmayı, dayanışmayı, sev-
giyi ve kardeşliği temel değer olarak bilmektedir” 
dedi.

Türkiye Diyanet Vakfı, 
“İlk Kurbanım İlk İyiliğim” 
sloganıyla özellikle gençleri 
kurban kesmeye teşvik 
ederek, iyiliğin yaygınlaşması, 
kardeşlik bağlarının 
güçlenmesi için çalışıyor.

Gençlerin emanetiyle iyiliğin 
yayılması için çalışıyoruz

https://tdv.org/tr-TR/genclerin-emanetiyle-iyiligin-yayilmasi-icin-calisiyoruz/
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabulde 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkan-
lığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından 
ortaklaşa yürütülen 2022 Yılı Vekâlet Yoluyla 
Kurban Kesim Programı’na kurban bağışında 
bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfı’na 

kurban bağışında bulundu. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Diyanet İşleri Başkan 

Yardımcıları Prof. Dr. Huriye Martı ile 
Dr. Burhan İşliyen’i kabul etti.

Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, 

TDV’ye kurban 
bağışında bulundu

Her gencimiz bizim için ayrı bir değerdir

Türkiye Diyanet Vakfı’nın kapılarının gençlere her 
daim açık olduğunu belirten Turan, “Gençlerimizin 
dini duygulara, sosyal konulara eğilmeleri, dini has-
sasiyetlerinin artması, Milli ve manevi değerlerine 
sahip çıkmaları, oluşturduğumuz iyilik halkasın-
da yer almak için üstün gayretleri bizi ziyadesiyle 
memnun etmektedir. Bizim için her gencimiz ayrı 
bir değerdir, geleceğimizin teminatı gençlerimizin 
bu hassasiyetlere sahip çıkması doğru yolda oldu-
ğunuzu göstermektedir” diye konuştu.

En ön safta gençlerimiz yer alıyor

“İlk Kurbanım İlk İyiliğim” sloganıyla ülkemizdeki 
gençlerin ilk kurbanlarını Türkiye Diyanet Vakfı’na 
emanet ederek iyiliğin yaygınlaşmasına vesile ol-
duklarını ifade eden Turan, “Vakfımızın tüm organi-
zasyonlarında en ön safta gençlerimiz yer almakta, 
Kurban ibadetine gösterdikleri yoğun ilgiyle de ön 
plana çıkmaktadırlar. Gençlerimiz, ‘İnsanların en 
hayırlısı insanlara faydalı olandır’ şiarıyla hareket 
ederek, ülkemizin dertleriyle dertlenen, sorunla-
rına çözüm arayan, ihtiyaç sahibi kardeşlerine el 
uzatmayı kendine görev edinen bilinçli nesillerdir. 
Hamdolsun binlerce gencimiz, ‘İlk Kurbanım İlk İyi-
liğim’ olsun diyerek kurbanlarını Vakfımıza emanet 
etmektedir. Bu kapsamda özellikle ilk kurbanını 
kesmeye hazırlanan gençlerimizi ihtiyaç sahibi kar-
deşlerimizin bayram sevincine ortak olmaya davet 
ediyoruz. İyilik tablomuzda siz de ilk kurbanınızla 
yer alabilirsiniz” dedi.

Online bağış yapılabiliyor

TDV Genel Müdürü İzani Turan, TDV tarafından “İlk 
Kurbanım İlk İyiliğim” sloganı kapsamında vekaletle 
kurban bağışında bulunacak hayırseverlerin online 
olarak ‘bagis.tdv.org’ adresinden, vakfın mobil ba-
ğış uygulamasından, banka/PTT şubelerinden veya 
müftülüklerden yapılabileceğinin bilgisini verdi. 
Turan, hayırseverlerin vekâlet verdikleri kurbanla-
rın, dini usullere uygun şekilde kesilerek ülkemizde 
ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ti-
tizlikle ulaştırıldığını da ifade etti.

https://tdv.org/tr-TR/cumhurbaskani-erdogan-tdvye-kurban-bagisinda-bulundu-3/
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Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Hizmet-
leri Müdürlüğü tarafından “Kurbanını Paylaş Karde-
şinle Yakınlaş” ve “Unutursan Yetim Kalır” temasıyla 
gerçekleştirilen organizasyonda Ankara’da 34 ye-
tim çocuğun ailesine kurban eti ve çeşitli hediyeler 
götürüldü.

TDV Genel Müdürü İzani Turan, yaptığı açıklama-
da, iyiliklerin yeryüzüne yayılması ve paylaşılmasını 
amaçladıklarını söyledi. Ankara’da 34 yetim aileye 
yardımların ulaşacağını ifade eden İzani Turan, Tür-
kiye genelinde ise 20 ildeki 605 yetim ve ailelerine 
Vakfın görevli ve gönüllüleriyle hem bayram ziya-
reti yaptıklarını hem de hayırseverlerin yardımlarını 
ulaştırdıklarını söyledi.

Kurban Bayramında yetimlere ve ailelerine bayram 
sevincini yaşatmak için bu projeyi hayata geçir-
diklerini söyleyen Turan, “Bu hediyeler vesilesiyle 
yetimlerimizin gönlüne dokunduk ve bayramlaş-
tık. Onları unutmadığımızı her zaman yanlarında 
olduğumuzu gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerle sık sık 
hissettirmeye çalışıyoruz. Onları sevindirdiysek ne 
mutlu bize” şeklinde konuştu.

Unutulanları hatırlamak için bayramları vesile ad-
dettiklerini belirten Turan, yetim aileleri ziyaret 
ederek onların dertleriyle dertlenmek istedikleri-
ni bildirdi. Milletin emanetlerini sahiplerine teslim 
etmeye başladıklarını dile getiren Turan, “Bu ker-
vanda bizimle beraber olan, bize inanan, güvenen, 
bizimle beraber yol alan herkese teşekkür ediyoruz. 
Onların güvenlerine layık olmak için elimizden gel-
diğince emanetlerini en uygun adreslere ve kişilere 
teslim etmek için çaba sarf ediyoruz.” dedi.

Vakfın sürdürdüğü “Unutursan Yetim Kalır” kam-
panyası hakkında da bilgi veren Turan, Türkiye baş-
ta olmak üzere dünyanın dört bir yanında hayırse-
verlerin destekleriyle yetimleri himaye ettiklerini 
ifade etti. Ümmetin yetimlerine sahip çıkılması ge-
rektiğini belirten İzani Turan sözlerine şöyle devam 
etti: “Küçücük yaşta kimsesiz kalmış sevgiye ve ilgi-
ye muhtaç yetimler kendilerine uzanan şefkat elini 
hiç bırakmamak üzere sıkı sıkıya tutuyor. Onların 
dertlerine ortak olmaya çalışırken acılarını da unut-
turmaya gayret ediyoruz.”

Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV), 
Ankara’da 34 yetimin ailesine Türkiye 
genelinde ise 20 ildeki 605 yetim ve 
ailelerine kurban eti dağıtıldı, çocuklara 
da çeşitli hediye verildi.

Türkiye Diyanet Vakfı, 
20 ildeki 605 yetim ve ailelerine 

kurban eti dağıttı

https://tdv.org/tr-TR/turkiye-diyanet-vakfi-20-ildeki-605-yetim-ve-ailelerine-kurban-eti-dagitti/
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Kazakistan’ın Almatı, Çimkent, Türkistan, Kızılorda, 
Astana, Aktöbe ve Jambıl bölgelerinde, TDV temsil-
cileri ve gönüllülerinin gözetiminde kesimler, Kurban 
Bayram namazının ardından yapılmaya başlandı.

Kazakistan’ın Almatı şehrindeki organizasyonuna, 
Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkan Yardım-
cısı İbrahim Uslu, Kazakistan’ın Almatı Başkonsolos-
luğu Din Hizmetleri Ataşesi Emrullah Üzüm ile “Payi-
taht Abdülhamid” dizisinde “Tahsin Paşa” karakteriyle 
“Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı” dizisinde “Derviş” ro-
lüyle tanınan yazar, oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu 
de katıldı.

Organizasyonda yer alan RTÜK Başkan Yardımcısı İb-
rahim Uslu, bu yılki faaliyetin kendisinin de yer aldığı 
üçüncü organizasyon olduğunu söyledi.

Daha önce Tanzanya ve Uganda’da TDV’nin Kurban 
Bayramı etkinliklerinde bulunduğunu aktaran Uslu, 
“Bugün de soydaşlarımızla ata vatanımızdayız. Bu 
bayram ailemizle değiliz ama ailemiz de bunu çok iyi 
biliyor ki, Türkiye Diyanet Vakfının buradaki kurban 
etinin dağıtılmasında çok önemli bir işin parçasıyız. 
Bu işin parçası olmaktan da büyük bir şeref duyuyo-
rum.” ifadelerini kullandı.

Kazakistan’da iki yıldır Almatı Konsolosluğu Din Hiz-
metleri Ataşesi Emrullah Üzüm de hayırseverlerin 
mazlum coğrafyalarda özellikle bayramlarda yaptığı 
yardımların Türkiye’nin imajına katkıda bulunduğu-
nu kaydetti.

“Dostluğu ve kardeşliği büyütmeyi 
önemsiyorum”

Oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu da bu yıl TDV’nin Ka-
zakistan’daki Kurban Bayramı organizasyonuna katıl-
maktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin büyük bir devlet ve Türk mil-
letinin büyük bir millet olduğunu vurgulayan Yeni-
şehirlioğlu, “Türkiye Diyanet Vakfı, her Kurban Bayra-
mı’nda vatandaşların bağışlarını alarak dünyanın her 
tarafında değerlendiriyor.” dedi.

Yenişehirlioğlu, TDV’nin özellikle bayram organizas-
yonlarında gönüllülerle çalıştığını belirterek “Dünya-
nın dört bir coğrafyasında başka insanlara ulaşmayı, 
gönül köprüleri kurmayı ve buradan muhabbeti ar-
tırmayı, dostluğu ve kardeşliği büyütmeyi önemsiyo-
rum. Bu tür sosyal faaliyetlerde de imkanım olduğu 
sürece bulunuyorum.” diye konuştu.

TDV, Kazakistan’da kurban 
kesim organizasyonu yaptı

Türkiye Diyanet Vakfınca 
(TDV), Kazakistan’da vekalet 

yoluyla kurban kesim 
organizasyonu düzenlendi.

https://tdv.org/tr-TR/tdv-kazakistanda-kurban-kesim-organizasyonu-yapti/
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Kurban Bayramı dolayısıyla TDV görevlilerin gözeti-
minde Kırgızistan’ın Çuy Bölgesi’nde yapılan kesim-
lerin ardından etler paketlenerek ihtiyaç sahipleri-
ne ulaştırılmaya başlandı.

Bağışçıların kurban eti, daha önceden belirlenen 
ihtiyaç sahipleri ailelere dağıtımı, Bişkek’teki Mer-
kez İmam Serahsi Cami avlusunda gerçekleştirildi.

Türkiye’nin Bişkek Büyükelçiliği Din Hizmetleri Mü-
şaviri Mürsel Öztürk, yaptığı açıklamada, Kırgızis-
tan’da yaklaşık 10 bin aileye kurban eti ulaştırmayı 
planladıklarını söyledi.

Kırgızistan’a gelen TDV Kırgızistan Kurban Program 
Yöneticisi Ebubekir Kaynak’ın ekibinde yer alan, rap 
müzik sanatçısı Resul Aydemir ve “Sertaç Abi” ismiy-
le YouTube’da oyun videoları üreten Sertaç Güngör, 
çocuklara Türk bayraklı balon ve şeker dağıttı.

Kurban eti yardımını teslim alan Meyli Anarkulova, 
“Bayramda Kırgızistan halkına kurban eti dağıta-
rak mutlu eden Türk kardeşlerimize çok teşekkür 
ediyorum. Türk halkından ve Cumhurbaşkanı’ndan 
Allah razı olsun. Ömrünüz uzun olsun.” ifadelerini 
kullandı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Kırgızistan’da “Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş” 
sloganıyla kurban kesim ve dağıtım organizasyonu düzenledi.

TDV, Kırgızistan’da ihtiyaç 
sahiplerine kurban eti dağıttı

https://tdv.org/tr-TR/tdv-kirgizistanda-ihtiyac-sahiplerine-kurban-eti-dagitti/
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Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV) düzenli yapılan yar-
dım faaliyetleri bu yıl da devam ettirilerek Azerbay-
can’daki ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtılıyor.

Veteriner hekimler ve din adamlarının denetimi al-
tında kesimleri gerçekleştirilen hayvanların eti, titiz 
şekilde parçalandıktan sonra 3’er kiloluk paketlere 
konuldu ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak için ha-
zır hale getirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Azerbaycan Bakü Din Hiz-
metleri Müşaviri Zeki Yavuzyılmaz, yaptığı açıkla-
mada, bu yıl Bakü, Aran ve Şeki olmakla üzere üç 
bölgede 1190 hisse kurban eti dağıtacaklarını bil-
dirdi.

Yavuzyılmaz, kurban etlerini öncelikle ihtiyaç sa-
hiplerine, dar gelirlilere, şehit yakınları ve gazilere 
ulaştıracaklarını kaydetti.

Dağıtımlarını “Kurbanını paylaş, kardeşinle yakın-
laş” sloganıyla gerçekleştirdiklerini belirten Yavuz-

yılmaz, “Azerbaycan’la iki devlet tek milletiz. Bu 
hizmeti yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Kurban 
dağıtımının yanı sıra şehit ailelerini ziyaret edece-
ğiz. Çocuklara bayramlık hediyelerimiz olacak, bü-
yüklere kitap hediyelerimiz olacak. Türkiye’den kar-
deşlerine hediye gönderen bağışçı kardeşlerimize 
çok teşekkür ediyoruz. Allah kurbanlarını makbul 
eylesin.”

Azerbaycan’da, Türk hayır kurumlarınca kurban kesilerek eti ihtiyaç 
sahiplerine dağıtılmaya başlandı.

Türkiye’den Azerbaycan’a 
kurban yardımı

https://tdv.org/tr-TR/turkiyeden-azerbaycana-kurban-yardimi/
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“Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş” temasıyla 
vekaletle kurban kesim organizasyonu düzenleyen 
TDV gönüllüleri, yapılan bağışlarla Üsküp’te kur-
banları kesti. Bir gün bekletilen kurban etleri, köy-
lerde bulunan ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Türkiye’nin Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Mü-
şaviri Mustafa Mesten, TDV’nin organizasyonu olan 
vekaletle kurban kesimini ve dağıtımını gerçekleş-
tirdiklerini söyledi.

Dağıtımı “Bir kurban, bir Kur’an” sloganıyla sürdür-
düklerini belirten Mesten, “Vekaleten kurban kesi-

minin ardından kurban etlerini ihtiyaç sahibi aile-
lere dağıtıyoruz. Pınarlı ve Kılavuzlu köylerindeki 
Yörük ailelerine dağıtıyoruz. Dağıtım esnasında çok 
çocuklu ve tek başına yaşayan annelere, engelli ai-
lelere öncelik veriyoruz.” dedi.

Mesten, tüm bağışçılara teşekkür ederek kurban 
emanetlerini en iyi şekilde değerlendirdiklerini be-
lirtti.

TDV görevlileri ve gönüllüler, kurban eti dağıtımın-
da çocuklara Türk bayrağı, balon ve şeker de hediye 
etti.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından vekalet yoluyla kurban organizasyonu 
kapsamında Kuzey Makedonya’da kesilen kurbanların etleri ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

TDV, Kuzey Makedonya’da 
ihtiyaç sahiplerine 
kurban eti dağıttı

https://tdv.org/tr-TR/tdv-kuzey-makedonyada-ihtiyac-sahiplerine-kurban-eti-dagitti/
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Gazze’deki Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığın-
dan yapılan yazılı açıklamaya göre, TDV’nin vekaletle 
kurban organizasyonu kapsamında Gazze’de kesilen 
kurbanlar, bölgedeki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

Bakanlığın destek verdiği “Kurban Projesi” çerçeve-
sinde Gazze’de 13 bin yoksul aileye kurban eti verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıflar ve Din 
İşleri Bakanlığı Vekili Abdulhadi el-Ağa, Filistin başta 
olmak üzere dünyadaki ihtiyaç sahiplerine el uzat-
masından ötürü Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV’ye 
teşekkür etti.

“Kurban Projesi” Komitesi Başkanı Avd Gaydan da 

kurban etlerinin dağıtımının, Gazze’de Filistin Vakıflar 

Bakanlığına bağlı zekat komiteleri tarafından yapıldı-

ğına işaret ederek, komitelerin, kurban etlerinin he-

deflenen ailelere ulaştırılmasında adaleti sağlamak 

için birleşik merkezi bir veri tabanına göre çalıştığını 

kaydetti.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze 

Şeridi’ni 2006’dan bu yana hava, kara ve denizden 

abluka altında tutuyor.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi’nde ihtiyaç 
sahibi 13 bin aileye kurban eti dağıttı.

TDV, Gazze’de
ihtiyaç sahibi 13 bin aileye 

kurban eti dağıttı

https://tdv.org/tr-TR/turkiye-diyanet-vakfi-gazzede-ihtiyac-sahibi-13-bin-aileye-kurban-eti-dagitti/
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Diyanet İşleri Başkanlığı ile iş birliğiyle yürütülen 
vekaletle kurban kesim programının yurt dışı aya-
ğındaki 82 ülke 375 bölge arasında yer alan Tan-
zanya’ya, Vakfın görevlileriyle birlikte giden Diriliş 
Ertuğrul oyuncuları Ali Buhara Mete ve Emre Üçtepe 
ile yönetmen Recep Çavdar, hayırseverlerin ema-
netlerini gece-gündüz demeden ihtiyaç sahiplerine 
ulaştırıyor.

Aynı zamanda Vakfın gönüllüsü olan ünlüler, Türki-
ye’den yaklaşık 8 bin kilometre uzaklıktaki Tanzanya 
ve özerk bölge olan Zanzibar’da iyiliği yaymak için 
organizasyonun her aşamasında yer alarak zorlu 

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), “Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş” temasıyla Doğu 
Afrika ülkesi olan Tanzanya’da vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonu düzenlendi.

TDV, Diriliş Ertuğrul dizisinin 
oyuncularıyla Tanzanya’da 

gönülleri fethetti

https://tdv.org/tr-TR/tdv-dirilis-ertugrul-dizisinin-oyunculariyla-tanzanyada-gonulleri-fethetti/
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coğrafyaya aldırış etmeden mazlumların bayramda 
yüzlerini güldürüyor.

Ünlü oyuncular Ali Buhara Mete ve Emre Üçtepe ile 
yönetmen Recep Çavdar Vakfın görevlileriyle birlikte 
yoğun programlarına rağmen TDV tarafından Tan-
zanya’ya kazandırılan su kuyusu- vakıf çeşmesi ve 
cami açılışını da gerçekleştirdi; yetimhane ve okul 
ziyaretlerinde bulunarak çocuklara içerisinde Türk 
bayrağının da bulunduğu çeşitli hediyeler verdi.

Ünü Türkiye sınırlarını aşan, Tanzanya’da da sıkı şe-
kilde takip edilen Diriliş Ertuğrul dizisi başta olmak 
üzere pek çok yapımda yer alan ünlü oyuncu Ali Bu-
hara Mete, Tanzanya’da büyük bir sevgiyle karşılan-
dıklarını ve bunun kendilerini çok duygulandırdığını 
aktardı.

Vekaletle kurban kesim programı kapsamında Tan-
zanya’da verimli ve yoğun bir program geçirdikleri-
ni anlatan Mete, “Bayramdan önce Tanzanya’ya ekip 
halinde geldik. İlk olarak Darüsselam şehrinde cami 
açılışı ve su kuyusu açılışı yaparak mazlum kardeşle-
rimize milletimizin desteğiyle yardım elini uzatma 
imkânımız oldu. Zanzibar’ın Tumbatu Adası’na gide-
rek orada yaşam mücadelesi veren kardeşlerimize 
kurban payı, kitabımız Kur’an-ı, bayrağımızı ve çeşitli 
hediyelerimizi teslim ettik. Özellikle çocukların mut-
luluğu o anda görülmeye değerdi” dedi.

Türk milletinin Türkiye Diyanet Vakfına vekaletle 
emanet ettiği kurbanların her aşamasını titizlikle ta-
kip ettiklerini belirten Mete şöyle devam etti: “Kur-
banların seçiminden, kesimine ve dağıtımına kadar 
her aşamasında biz varız. Emanetleri hassasiyetle 
gerçek sahiplerine ulaştırarak, imkansızlıktan dolayı 

buruk geçirdikleri bayramı sevince dönüştürüyoruz. 
Bu kıymetli organizasyonda emeği olan Türkiye Di-
yanet Vakfı’na, bağışçı ve gönüllü kardeşlerimize 
teşekkür ediyorum. Bayrağımızın bu coğrafyada dal-
galanması, yardım elimizin ihtiyaç sahiplerine ulaş-
ması bizim tarihten gelen sorumluluğumuz. Dünya-
nın gelmiş olduğu çıkmazda hem güçlü hem de iyi 
bir ülke olmak her şeyden önemli.”

Diriliş Ertuğrul dizinde “Osman Bey” karakterini can-
landıran Emre Üçtepe ise “Türkiye Diyanet Vakfı ile 
katıldığım ilk Kurban Bayramı etkinliği idi. Tanzan-
ya’da milletimizin emanetleriyle inşa edilen pek çok 
iyiliğin açılışını yapmak bize nasip oldu. Kurban etle-
rinin dağıtımı yorgunluk bilmeden büyük bir titizlik-
le yaptık. Buradaki yardıma muhtaç insanlara Türkiye 
olarak yardım ulaştırmak, onların sorunlarını çözmek 
ve sonucunda yüzlerinin güldüğünü görmek mutlu-
luk verici. Vakfımıza, bağışçılarımıza ve emeği geçen 
herkese çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Program kapsamında Tanzaya’da bulunan yönetmen 
Recep Çavdar da özetle şunları kaydetti: “Bu Kurban 
Bayramı’nda unutamayacağımız, temas ettiğimiz 
müşkül durumda olan kardeşlerimizin de unutama-
yacağı anlar yaşadık. Odağımızda paylaşmak vardı, 
kardeşlik vardı, insanlık vardı. Tek bir lokum tanesini 
bile kardeşleri ile paylaşmak için yemeyip evine gö-
türen bir yavru düşünün… O derece muhtaçlık, yok-
luk hikayeleri var burada. Muhtaçlık bu denli büyük 
olunca, yardımın, paylaşımın değeri de o denli bü-
yük oluyor. Bu değerli organizasyonu hayata geçiren 
başta Türkiye Diyanet Vakfı’na, devlet görevlilerimi-
ze, gönüllülerimize ve bu güzelliğin öznesi olan tüm 
hayırseverlere teşekkürler.”
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Yaklaşık 400 bin kişiye ulaşması hedeflenen kurban 
eti dağıtımına Akra’nın kuzeyindeki Dodova bölge-
sinde başlandı.

Kurban kesim yerinde incelemede bulunan Diyanet 
İşleri Başkanlığı Gana Temsilcisi Süleyman Kısaoğ-
lu, tüm bağışçılara teşekkürlerini ileterek Gana’da 
yardıma muhtaç çok fazla kişinin bulunduğunu ve 
Gana halkının bu yardımlardan dolayı çok mutlu ol-
duğunu söyledi.

TDV gönüllüleri olarak program kapsamında Ga-
na’ya gelen gazeteci-yazar Mehmet Ardıç ve oyun-
cu Burak Haktanır da açıklamalarda bulundu.

TDV’nin bu organizasyonunun bir Türk vatandaşı 
olarak kendisini çok sevindirdiğine değinen Ardıç, 

“Türkiye’den kurban bağışlayan kardeşlerimizin 
isimleri burada teker teker okunuyor, kurbanlar ke-
siliyor ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.” dedi.

Organizasyonun büyüklüğüne dikkati çeken Hak-
tanır da “Bu tür organizasyonları yönetmek çok zor 
bir iş. Burada gördük ki TDV bu alanda uzmanlaş-
mış ve bu işi zirveye taşımış durumda.” şeklinde ko-
nuştu.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), “Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş” 
programı kapsamında Gana’da ihtiyaç sahibi ailelere 10 bin 500 hisse 

kurban eti dağıtımına başladı.

Türkiye Diyanet Vakfı Gana’da 
ihtiyaç sahibi ailelere ulaştı

https://tdv.org/tr-TR/turkiye-diyanet-vakfi-ganada-ihtiyac-sahibi-ailelere-ulasti/
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Ramazan ayı boyunca yurt içinde 1003 şube aracı-
lığıyla 81 ilde, yurt dışında ise 83 ülke 273 bölgede 
mazlum ve mağdurları sahipsiz bırakmadıklarını 
söyleyen Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. 
Başkanı İhsan Açık, “Milletimizin emanetlerini Ra-
mazan ayını huzurla geçirsinler diye kardeşlerimize 
ulaştırdık” dedi.

“Kardeşliğimiz Zekatla Bereketlensin Beklenen Sen-
sin” sloganıyla hareket ederek başta Türkiye olmak 

Türkiye Diyanet Vakfı, Ramazan ayı 
içerisinde Türk milletinin emaneti olan 

yardımları yurt içi ve yurt dışında toplamda 
2 milyon 150 bin ihtiyaç sahibine ulaştırdı.

Türkiye 
Diyanet Vakfı, 

Ramazan’da 
2 milyon 

150 bin kişiye 
yardım ulaştırdı

81
iL

114.624
ALIŞVERiŞ KARTI

27.477
BAYRAMLIK

71.661
GIDA PAKETİ

YURT iÇi

FAYDALANAN KiŞi
1.246.436

83 ÜLKE
273 BÖLGE

152.047
GIDA PAKETi

120.692
İFTAR - KUMANYA

14.100
BAYRAMLIK

YURT DIŞI

FAYDALANAN KiŞi
895.027

139
MiLYON TL

2 MiLYON
150 BiN

kişiye ulaştırdık.

Zekat, Fitre ve
Tüm Bağışlarınızla

Zekat, Fitre ve
Tüm Bağışlarınızla

2022 Ramazan Programında2022 Ramazan Programında

desteğinizidesteğinizi

https://tdv.org/tr-TR/turkiye-diyanet-vakfi-ramazanda-2-milyon-150-bin-kisiye-yardim-ulastirdi/
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üzere dünyanın neresinde bir mazlum, ihtiyaç sa-
hibi varsa yardımına koşmaya gayret ettiklerini dile 
getiren Açık, “Geçtiğimiz senelerde pandeminin et-
kisiyle zor süreçler yaşandı. Bu sene koronavirüsün 
etkisinin tüm dünyada azalmasıyla birlikte insanlı-
ğın vicdan yükünü omuzlayan Vakfımız, ülkemizde 
ve farklı coğrafyalarda yardım seferberliğini arttı-
rarak sürdürdü. Milletimiz her sene olduğu gibi bu 
Ramazan’da alicenaplığını göstererek tüm dünyaya 
paylaşmanın, yardımlaşmanın ve kardeşliğin en gü-
zel örneklerini sundu.” şeklinde konuştu.

Açık, Türk milletinin desteğinin her geçen gün arta-
rak devam ettiğini belirterek, “Tüm zorluklara rağ-
men hayırsever milletimiz komşusuna, kardeşine, 
yetimine sahip çıkmaya devam ediyor. Salgın ve 
savaşlar milyonlarca insanı mağdur etti ve mazlum-
ların, ihtiyaç sahiplerinin sayısı arttı, bunun yanında 
bağış yapan vatandaşlarımızın duyarlılığı da arttı 
ve veren el ile alan el arasında köprü olduk” ifade-
lerini kullandı.

2 milyon 150 bin kişiye 139 milyon TL 
tutarında yardım

Türk milletinin gönülden paylaştığı emanetlerle Ra-
mazanın manevi iklimini dünyanın dört bir yanına 
taşıma fırsatı bulduklarını ifade eden Açık, şöyle de-
vam etti:

“2022 yılı Ramazan programımız kapsamında yurt 
içinde 1003 şubemizin aracılığıyla 81 ilde ve tüm 
ilçelerimizde 71 bin 661 gıda paketi, 114 bin 626 
alışveriş yardım kartı, 27 bin 477 bayramlık kıyafet 
hediye ederek 1 milyon 246 binden fazla kardeşi-
mize yardım ulaştırdık. Yurt dışında ise 83 ülke 273 
bölgede 152 bin 047 gıda paketi, 120 bin 692 if-
tar-kumanya paketi ve 14 bin 100 bayramlık kıyafet 
dağıtarak 895 binden fazla mazlumun hayatına do-
kunduk. Ramazan programımız kapsamında yurt 
içi ve yurt dışında toplamda 2 milyon 150 bin kar-
deşimize 139 milyon TL tutarında yardım ulaştırmış 
olduk.”
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Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu’nda 
gerçekleştirilen toplantıda konuşan Diyanet İşleri 
Başkanı Erbaş, Ramazan ayına yaklaşmanın sevinç 
ve heyecanı içerisinde olduklarını ifade ederek, 1 
Nisan Cuma akşamı kılınacak ilk teravih namazının 
ardından 2 Nisan Cumartesi günü tutulacak ilk oruç 
ile Ramazan ayına girileceğini söyledi.

Başkan Erbaş, iki yılı aşkın süredir dünyayı etkisi al-
tına alan salgın hastalık tedbirlerinin ardından bu 
yıl Ramazan ayını, daha bir heyecanla idrak edile-
ceğini belirterek, “Teravihlerimizi, mukabelelerimi-
zi, sahurlarımızı, kısacası Ramazan ayını anlamlı ve 
unutulmaz kılan birçok eşsiz güzelliği bu sene hep 
birlikte ihya etmenin huzurunu yaşayacağız inşal-
lah. Her zorlukla beraber kolaylıklar, her sıkıntıyla 
birlikte ferahlıklar var eden Yüce Rabbimize sonsuz 
hamd ediyorum. İnsanlığın bir an önce bu salgın 
hastalıktan tamamen kurtulmasını diliyor, Rama-
zan-ı Şerif ile birlikte tüm yeryüzünü, selamet ve 
sekinet yurduna dönüştürmesini yüce Mevla’dan 
niyaz ediyorum.” diye konuştu.

“İnsanın yeryüzündeki en kapsamlı ve en 
büyük sorumluluğu doğruluktur”

2022 Ramazan Ayı temasını, “Ramazan ve Doğru-
luk” olarak belirlediklerini açıklayan Başkan Erbaş, 
“Bildiğiniz üzere, her yıl Ramazan ayında toplumda 
bir duyarlılık ve farkındalık oluşturmak amacıyla 
yüce dinimiz İslam’ın hayat veren ilkeleri ışığında 
bir konuyu gündemimize alarak o konu ekseninde 
hizmet, faaliyet ve müzakereler gerçekleştiriyoruz. 
Yurt içinde, yurt dışında bu konuyu pek çok insa-
nımızla müzakere konferanslarla, seminerlerle bu 
konu üzerinde bir farkındalık oluşturmaya gayret 
ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Başkan Erbaş, insanı hem dünyada hem de ahirette 
iyiliğe ulaştıracak en temel ahlaki değerin doğruluk 
olduğuna vurgu yaparak, “Allah’a iman üzere inşa 
edilen hayat nizamının özünü teşkil eden doğruluk, 
sözün öze uyması; ihlas ve samimiyet bakımından 
kalpteki niyetle tutum ve davranışın bir olması de-
mektir. Doğruluk, bütün varlığımızı ilgilendiren, bü-

2022 Yılı Ramazan Ayı Faaliyetleri Tanıtım 
Toplantısı, Diyanet İşleri Başkanı ve 
Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 
Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın katılımıyla 
gerçekleştirildi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 
Ramazan temasını açıkladı: 

“Ramazan ve Doğruluk”

https://tdv.org/tr-TR/diyanet-isleri-baskani-erbas-ramazan-temasini-acikladi-ramazan-ve-dogruluk/
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tün hayatımızı kuşatan en temel ahlakî prensiptir. 
Bu sebeple Allah’ın mükerrem bir varlık olarak ya-
rattığı insanın yeryüzündeki en kapsamlı ve en bü-
yük sorumluluğu, doğruluktur, dürüstlüktür. Bu so-
rumluluğun ifası, insanın en önemli ihtiyaçlarından 
olan huzurlu ve güvenli bir ortam oluşturmanın da 
temel taşlarından biridir.” şeklinde konuştu.

“Doğruluk, İslam inancının ve ahlakının 
referans kavramlarındandır”

Bireyden topluma, aileden çevreye öznesi insan 
olan her ilişkinin sağlıklı bir düzlemde ilerleyebil-
mesinin ancak bir güven ortamının tesis edilme-
siyle mümkün olacağının altını çizen Başkan Erbaş, 
şöyle devam etti:

“Güven ortamı ise, toplumu oluşturan herkesin 
doğruluğu ve dürüstlüğü şiar edinmesiyle gerçek-
lik kazanır. Zira yalanın, hilelin, aldatmanın olduğu 
yerde güven toplumundan bahsedilemez. Doğru-
luğun olmadığı yerde huzurdan, barıştan, kardeş-
likten, dayanışmadan ve yardımlaşmadan bahsedi-
lemez. Dinimizce her türlü bereketin kaynağı olarak 
görülen doğruluk, İslam inancının ve ahlakının re-
ferans kavramlarındandır. Huzura, refaha, sekinete 
dayalı bir hayat ve adalete, merhamete, muhabbe-
te dayalı bir toplum inşa edebilmenin nirengi nok-
tasıdır. Sadakat, samimiyet, vefa, sevgi, cömertlik, 
infak, diğerkâmlık gibi erdemler, doğruluk kavra-
mının üzerinde yükselen ahlaki değerlerdir. Bu yüz-
den Sevgili Peygamberimiz, doğruluğu ve güveni, 
iman ile ilişkilendirerek, komşusuna güven telkin 
edemeyen kişinin, gerçek manada iman etmiş ola-
mayacağını ifade buyurmuştur.”

“Doğruluğun en çok ihmal edildiği yerlerin 
başında sosyal medya gelmektedir”

İletişim ve etkileşim araçlarının biçim değiştirdiği 
günümüzde başta doğruluk olmak üzere İslam’ın 
hayat tasavvuruna ve ahlak ilkelerine duyulan ihti-
yacın her geçen gün kendisini daha fazla hissettir-
diğine dikkat çeken Başkan Erbaş, “Doğruluğun en 
çok ihmal edildiği ve yalanın en hızlı yayıldığı yer-

lerin başında sosyal medya mecraları gelmektedir. 
İnternette ve sosyal paylaşım platformlarında birta-
kım insanlar, her türlü yalanı üretip fütursuzca pay-
laşabilmektedir. Gördüğü veya duyduğu her şeyi, 
doğruluğunu teyit etme ihtiyacı bile hissetmeden 
başkalarına aktarabilmektedir. Oysa duyduğumuz 
bir haberin doğruluğunu araştırmadan paylaşarak, 
yalanın yayılmasına sebebiyet vermek, her şeyden 
önce kul hakkı olarak büyük bir vebaldir. Toplum-
sal birlik-beraberliğin zeminine yerleştirilmiş bir 
dinamittir. Onun için bu yıl Ramazan ayı boyunca 
“doğruluk” temasını gündemimize alıp etraflıca iş-
leyerek bir duyarlılık oluşturmaya gayret edeceğiz.” 
diye konuştu.

“Ramazan ayında ihtiyaç sahibi 
kardeşlerimize el uzatmak, bizler için en 
büyük manevi kazanım olacaktır”

Bugün dünyanın zor ve sıkıntılı süreçlerden geç-
tiğine işaret eden Başkan Erbaş, “Özellikle İslam 
coğrafyalarında savaşlar, işgaller, terör saldırıları ve 
zorunlu göç olayları sebebiyle milyonlarca insan, 
en temel haklarından bile mahrum bir vaziyettedir. 
Yeryüzünde milyonlarca çocuk, yoksulluk, çaresizlik 
ve açlık sebebiyle hayata veda etmektedir. Böyle 
zamanlarda yardımlaşmanın, paylaşmanın, yaraları 
sarıp acıları dindirmenin önemi, izahtan varestedir. 
İyiliklerin karşılığının kat kat fazlasıyla verildiği Ra-
mazan ayında ihtiyaç sahibi kardeşlerimize, yoksul-
lara, kimsesizlere, yetimlere el uzatmak, bizler için 
en büyük manevi kazanım olacaktır. Bu mübarek 
zamanda bizden bir yardım eli bekleyen kardeşle-
rimizin sıkıntılarını bir nebze de olsa dindirebilmek, 
bizim için dünyanın bütün nimetlerine sahip ol-
maktan daha hayırlı olacaktır.” ifadelerini kullandı.
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“Zekât, fitre ve iftar sofralarımızla iyiliği 
ve bereketi çoğaltmanın gayreti içerisinde 
olalım”

Başkan Erbaş, Ramazan ayının bir paylaşma mevsi-
mi olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

“Bu mevsimde ibadeti, bilgiyi, sevgiyi, emeği ve 
ekmeği paylaşarak çoğaltır; acıyı, hüznü ve kederi 
paylaşarak hafifletiriz. Nihayetinde bayramı payla-
şarak kardeşliğimizi ve birlik beraberliğimizi daha 
da pekiştiririz. Dolayısıyla zekât, fitre, sadaka ve 
iftar sofralarımızla iyiliği ve bereketi çoğaltmanın 
gayreti içerisinde olalım. Ramazan ayı, özellikle 
zekât ibadetinin yoğun bir şekilde ifa edildiği bir 
aydır. Zekât, zenginlerin malındaki fakir ve yoksul-
ların payıdır, hakkıdır. Dolayısıyla zekâtı ihmal et-
mek veya zekât vermekten imtina etmek, hem kul 
hakkını ihlal, hem de Allah katında büyük bir vebal-
dir. Ayrıca unutmayalım ki zekâtlarımız, fitrelerimiz, 
sadakalarımız ve tüm iyiliklerimiz, Rabbimize ve 
inancımıza karşı samimiyetimizin, sadakatimizin ve 
dürüstlüğümüzün bir göstergesidir. Hiç şüphesiz 
Yüce Rabbimiz, verdiklerimizden daha hayırlısını 
Ramazan’ın bereketiyle hepimize ikram edecektir.”

“Ebeveynler olarak bizlere düşen, 
çocuklarımızı bu ayın feyzinden azamî 
derecede istifade ettirmektir”

Ramazan ayının eğitim için de bir fırsat olduğuna 
işaret eden Başkan Erbaş, “Ramazan ayı, çocukla-
rımızın inanç, ibadet ve merhamet eğitimi için de 
önemli bir fırsattır. Bu yüzden yarınlarımızın ema-
netçisi gençlerimizin ve çocuklarımızın ibadetlerini 
ifasındaki heyecan ve mutluluğu, onların camileri-
mizin huzur ortamında yetişmelerini sağlayarak or-
taya koymalıyız. Camilerimiz, çocuklarımızla güzel, 
gençlerimizle anlamlıdır. Ebeveynler olarak bizlere 
düşen, çocuklarımızı bu ayın feyzinden ve cami-
lerimizin manevi atmosferinden azamî derecede 
istifade ettirmenin gayreti içerisinde olmaktır. On-
ları, İslam’ın hayat veren ve insanı güzelleştiren il-
keleriyle buluşturmaya katkı sağlayacak ortamlar 

hazırlamaktır. Bu sebeple sahurun bereketini, oru-
cun lezzetini ve iftarın sevincini bizzat tatmaları için 
çocuklarımızı, gençlerimizi teşvik edelim, destek-
leyelim. Vakit namazlarında, teravihlerde, mukabe-
lelerde camilerimizi çocuklarımızla şenlendirelim. 
Birlikte ibadet etmenin güzelliğini tatsınlar. Zihin 
ve gönül dünyalarında Ramazan ayına dair tatlı ha-
tıralar biriktirsinler.” değerlendirmesinde bulundu.

“Camilerimizi şenlendirerek iki yılın özlemini 
gidermeye çalışacağız”

Başkan Erbaş, salgın nedeniyle iki yıl aradan son-
ra bu yıl teravih namazlarının camilerde cemaatle 
kılınacağını hatırlatarak, “Bunun heyecanını taşı-
yoruz, yaşıyoruz. Bu yıl camilerimizi doldurarak, 
şenlendirerek inşallah iki yılın özlemini gidermeye 
çalışacağız.  Ancak, bu süreçte, devam eden tedbir-
lere hassasiyetlere riayet etmemiz lazım. Cami ve 
mescitlerimizde Başkanlığımızca alınan temizlik ve 
maske kullanımı gibi gerekli tedbirlerin uygulan-
masına devam edilecektir. Hastalık belirtileri taşı-
yan kardeşlerimizin cemaate katılmamalarını, has-
talıkları geçinceye kadar sabretmelerini istirham 
ediyorum.” şeklinde konuştu.

Ramazan faaliyetleri

Ramazan ayında yapılacak faaliyetlerle ilgili bilgi 
veren Başkan Erbaş, şunları söyledi:

“Ramazan ayı boyunca irşat faaliyetlerimizi büyük 
oranda yüz yüze gerçekleştireceğiz. Beş vakit na-
mazda olduğu gibi teravih namazı da camilerimiz-
de cemaatle kılınacaktır. Tüm aile fertlerimizle te-
ravih namazına, sohbete ve mukabeleye katılarak 
Ramazan’ın manevi havasını hep birlikte teneffüs 
edeceğiz. Camilerimizde ve Kur’an kurslarımızda 
mukabeleler okunacaktır. Camilerimizdeki muka-
beleye katılamayacak olan vatandaşlarımız, Rama-
zan ayı boyunca her gün Diyanet TV’de okunacak 
mukabeleleri takip edebilirler. Müftülüklerce uy-
gun görülen cami ve mescitlerde “Hatimle Teravih 
Namazı” kıldırılacaktır. “Alo 190 Dinî Bilgilendirme 
Hattı”, Ramazan ayı boyunca haftanın 7 günü 08.00-
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22.00 saatleri arasında vatandaşlarımızın hizmetin-
de olacaktır. Başkanlığımız tarafından hazırlanan 
“Ramazan ve Doğruluk” temalı kitap, dergi ve diğer 
basılı, görsel ve sesli materyallerin bulunduğu Ra-
mazan ayına özel web sitesi (ramazan.diyanet.gov.
tr) milletimizin hizmetinde olacaktır. Diyanet TV, Di-
yanet Radyo, Diyanet Kur’an Radyo ve Diyanet Ri-
salet Radyolarımızda iftar ve sahur programları ya-
pılacaktır. Ayrıca hocalarımız, camilerimizde, Kur’an 
kurslarımızda, konferans salonlarında yüz yüze ol-
mak üzere yerel TV-Radyo kanallarında ve internet 
mecralarında da programlar yapacaktır.”

“Kaynağı belli olmayan hususların sırf 
reyting ve beğeni toplamak için ekranlara 
taşınması büyük bir vebaldir”

Diyanet İşleri Başkanlığı olarak Ramazan ayını, top-
lumu sahih dini bilgiyle buluşturmak için bir imkan 
olarak gördüklerini ifade eden Başkan Erbaş, şu 
uyarılarda bulundu:

“Kendisini bu hususta söz söylemeye salahiyet-
li gören ve bu anlamda bir emek ve gayret ortaya 
koyanları da takdirle karşılıyoruz. Ancak, medyada 
ve sosyal medya mecralarında zaman zaman insa-
nımızın dini konulardaki ilgisinin ve hassasiyetinin 
suiistimal edildiğine şahit olmak, bizleri derinden 
üzmektedir.

Açıkça ifade edeyim ki inanç ve ibadetlerimizle ilgi-
li konuların yersiz ve anlamsız tartışmalara malze-
me yapılması, kabul edilebilir bir yaklaşım değildir. 
Kaynağı belli olmayan, insanımıza faydası bulun-
mayan, hayatımıza değer katmayan hususların sırf 
reyting ve beğeni toplamak için gelişigüzel şekilde 
ekranlara taşınması, büyük bir vebaldir. Bu yüzden 
başta televizyon ve radyo kanalları olmak üzere, 
sosyal medya mecralarında yahut belediyelerin 
Ramazan etkinliklerinde program yapan, yazan, ko-
nuşan herkesin, sorumluluk bilinciyle hareket ede-
rek söz ve davranışlarında zarif, yapıcı ve birleştirici 
bir üslup kullanmasını; hurafelerden, ajitasyondan, 
ve dışlayıcı tavırlardan uzak durmasını özellikle is-
tirham ediyorum.”

Başkan Erbaş, Ramazan ayında yapılacak etkinlik-
lerin teravih namazından sonraya planlanmasını, 
insanları özellikle de gençleri teravih namazı ile 
etkinlik arasında bir tercihe mecbur bırakılmaması 
gerektiğini söyledi.

“Yardımlarla 1 milyona yakın kardeşimize 
ulaşmayı planlıyoruz”

Türkiye Diyanet Vakfının (TDV), Diyanet İşleri Baş-
kanlığı ile birlikte “Kardeşliğimiz Zekâtla Bereket-
lensin Beklenen Sensin” temasıyla bir proje yürüt-
tüğünü belirten Başkan Erbaş,  “Vakfımız, bu yıl 
Ramazan ayı boyunca milletimizin desteğiyle yurt 
içinde 81 il ve tüm ilçelerimizde, yurt dışında ise 
mazlum, mağdur, muhtaç insanların bulunduğu 
bölgelerde Ramazan’ın manevi iklimini yaşatacak 
inşallah. Türkiye Diyanet Vakfı olarak Ramazan yar-
dım programı kapsamında; Yardım kartları, gıda 
paketi, iftar kumanyası, bayramlık kıyafet gibi yar-
dımlarla 1 milyona yakın kardeşimize ulaşmayı 
planlıyoruz.”

Başkan Erbaş, TDV kanalıyla ihtiyaç sahiplerine yar-
dım ulaştırmak isteyen vatandaşların, Ramazan ayı 
boyunca zekat, fitre, fidye, alışveriş kartı, gıda pake-
ti, bayramlık kıyafet, iftarlık-kumanya gibi bağışları-
nı www.tdv.org ve bagis.tdv.org adreslerinden, il ve 
ilçe müftülükleri, TDV şubeleri ve anlaşmalı banka-
lar aracılığıyla yapabileceklerini kaydetti.

Başkan Erbaş, konuşmasını şu niyazla tamamladı:

“Ramazan ayının kalplerimize huzur, hanelerimize 
bereket, ailemize, ülkemize ve İslâm âlemine ha-
yırlar getirmesini temenni ediyorum. Bu mübarek 
vakitleri, insanlığın hidayet ve iyiliğine, yeryüzünün 
barış ve huzuruna vesile kılmasını Cenâb-ı Hak’tan 
niyaz ediyorum.”

Toplantıya, Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 
II. Başkanı İhsan Açık, Türkiye Diyanet Vakfı Genel 
Müdürü İzani Turan, Diyanet İşleri Başkanlığının üst 
düzey yöneticileri ve Başkanlık personeli katıldı.
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Türkiye Diyanet Vakfı ile 15 Temmuz Derneğinin 
Altındağ Kültür Sarayı’nda birlikte organize ettiği 
iftarda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “Her 
biriniz şehit adayı olarak gazilik mertebesine nail 
oldunuz, ne mutlu sizlere. Cenab-ı Hak mertebenizi 
mübarek eylesin.” dedi.

Başkan Erbaş, ayet-i kerimelerde ve hadis-i şerif-
lerde şehitlikle ilgili verilen müjdeleri hatırlatarak, 
“Bu müjdelere nail olmak için, vatan için, millet 
için, ezan için, bayrak için koştunuz, şehit olmak 
için koştunuz, gazilik mertebesine nail oldunuz, ne 
mutlu sizlere.” diye konuştu.

“Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın, Siper et 
gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.” dizelerini oku-
yan Başkan Erbaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Adeta Mehmet Akif Ersoy’un bu mısralarında dile 
getirmiş olduğu cihad ruhunu üzerinizde taşıyarak 
gövdenizi hainlerin saldırılarına siper ettiniz ve de-
demiz Mehmet Akif Ersoy’un ruhunu şad ettiniz, ne 
mutlu sizlere. Ve yine, ‘Kim bu cennet vatanın uğru-
na olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan 
şüheda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda, 
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ru-
humun senden İlahî, şudur ancak emeli: Değmesin 
mabedimin göğsüne namahrem eli. Bu ezanlar, ki 
şehadetleri dinin temeli, Ebedî, yurdumun üstünde 
benim inlemeli.’ diye, İslam şairi, Milli şair, dedemiz 
Mehmet Akif Ersoy’un bu coşkulu mısralarına gö-
nül verdiğiniz için gazilik mertebesine nail oldunuz, 
Allah sizlerden razı olsun.”

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 
gazilerle iftarda buluştu

Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı 
Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı ile 15 Temmuz Derneğinin birlikte 

düzenlemiş olduğu iftarda gazilerle bir araya geldi.

https://tdv.org/tr-TR/diyanet-isleri-baskani-erbas-gazilerle-iftarda-bulustu/
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“Vatan, mukaddestir”

Başkan Erbaş, vatanın mukaddes bir varlık olduğu-
nu belirterek, şunları söyledi:

“Sizler, kahraman gazilerimiz, vatanın ne kadar 
önemli olduğunu o gece, 15 Temmuz gecesi hain-
lere karşı göğüslerinizi, gövdelerinizi siper ederek 
gösterdiniz. Sadece vatanı hainlerden korumak, 
kurtarmak değil, aynı zamanda ‘vatan böyle savu-
nulur, vatan böyle korunur, vatana olan sevgi işte 
böyle gösterilir.’ dediğiniz için de kahramansınız, 
Allah hepinizden razı olsun.”

Gençlere ve çocuklara 15 Temmuz gecesi yaşanı-
lanların yıllar boyu anlatılması gerektiğine işaret 
eden Başkan Erbaş, “Sizin o gece mübarek bedenle-
rinizle, o mübarek kanlarınızı akıtmanızla göstermiş 
olduğunuz kahramanlık bin kere daha fazla genç-
lerimizin zihinlerinde, ruhlarında yer etti. Onun için 
sizler kahramansınız, gaziliğiniz çok büyük bir mer-
tebedir. Allah gaziliğinizi mübarek eylesin.” ifadele-
rini kullandı.

“Diyanet İşleri Başkanlığı olarak, vatan 
sevgisini anlatmaya çalışıyoruz”

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı 
olarak vatan sevgisini anlatmaya çalıştıklarını söy-
leyen Başkan Erbaş, “Eserlerimizle, yayınlarımızla, 
kitaplarımızla ve makalelerimizle bunu gençlere 
anlatmaya çalışıyoruz. İnşallah hep birlikte bera-
berce vatan sevgisinin, bayrak sevgisinin ve milli 
manevi değerlerimizin ne olduğunu canımızla ve 
cananımızla göstermeye ilelebet devam edeceğiz, 
ömrümüzün sonuna kadar devam edeceğiz. Çünkü 
bu bizim en önemli vazifelerimizden birisidir.” şek-
linde konuştu.

“150 bin hocamızla birlikte bu mücadeleyi 
sizlerle birlikte vermeye çalıştık”

Din adamlarının Milli Mücadeleye vermiş olduğu 
desteği anlatan Başkan Erbaş, konuşmasını şöyle 
sonlandırdı:

“15 Temmuz’da da minarelerden salalarımızla, 
ezanlarımızla hainlerin darbe girişimine karşı, va-
tan işgallerine karşı 150 bin hocamızla birlikte bu 
mücadeleyi sizlerle birlikte vermeye çalıştık. Biz 
düşmanlarımıza karşı diyoruz ki, ‘Sizler tuzak kurdu-
nuz ama Allah sizin tuzaklarınızı bozdu ve kıyame-
te kadar da bozmaya devam edecektir.’ Buna olan 
inancımız, imanımız tamdır. Bizler vatan, ezan, bay-
rak sevdalısı olarak, manevi değerlerimizin sevdalı-
sı olarak her an buna hazırız ve buna hazır gençlik 
yetiştirmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. 
Çocuklarımızı bu ruhla yetiştirmeye çalışıyoruz.

Bütün şehitlerimize rahmet diliyorum, sizleri ga-
ziliğinizden dolayı tebrik ediyorum. Ramazanınız, 
iftarınız mübarek olsun. Allah yar ve yardımcımız 
olsun. Cenab-ı Hak milletimizi, devletimizi ilelebet 
payidar eylesin. Allah hepinizden razı olsun.”

Programda Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünya-
min Albayrak dua etti.

Programa, Ankara Valisi Vasip Şahin, Diyanet İşleri 
Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşliyen, Türkiye Diya-
net Vakfı Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı İhsan Açık, 
Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, 
Ankara İl Müftüsü Dr. Yusuf Doğan, Altındağ Beledi-
ye Başkanı Asım Balcı, 15 Temmuz Derneği Başkanı 
İsmail Hakkı Turunç ile gaziler ve yakınları katıldı.
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Ramazan dolayısıyla Türkiye genelindeki 1003 şu-
besi ile vatandaşlara yardım ulaştıran TDV gönüllü-
leri, yurt içi çalışmalarına İstanbul’da devam etti.

Sarıyer ilçesindeki Ramazan kolisi dağıtım prog-
ramına milli basketbolcu Furkan Aldemir, iş insanı 
Suna Özdemir, yazar Feridun Özdemir ve oyuncu 
Burak Haktanır katıldı.

TDV gönüllüleri, önceden hazırlanan ramazan koli-
lerini ihtiyaç sahiplerinin evlerine teslim etti.

Vakfın daha önce yurt dışında gerçekleştirdiği yar-
dım etkinliklerine de katılan ünlü isimler, ihtiyaç 
sahipleriyle buluşmaktan duydukları memnuniyeti 
dile getirdi.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), tanınmış 
gönüllüleriyle Ramazan ayı yurt içi yardım 
etkinliği kapsamında ihtiyaç sahiplerine 
Ramazan kolisi dağıtımı gerçekleştirdi.

Türkiye Diyanet Vakfı ünlü 
isimlerle ihtiyaç sahiplerine 

Ramazan kolisi dağıttı

https://tdv.org/tr-TR/turkiye-diyanet-vakfi-unlu-isimlerle-ihtiyac-sahiplerine-ramazan-kolisi-dagitti/
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Türkiye’nin Bakü Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşa-
virliği iş birliğinde Bakü’de düzenlenen yardım da-
ğıtımına, Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, 
Büyükelçilik müşavirleri, DİTİB ve TDV gönüllüleri 
katıldı.

Büyükelçi Bağcı, yaptığı açıklamada, kardeş ülke 
Azerbaycan’da yardım faaliyetinde bulunan TDV ve 
DİTİB’e teşekkürlerini iletti.

Yardımlaşmanın, insanları birbirine yakınlaştırdığı-
nı vurgulayan Bağcı, “Kardeşinin sofrasına lokma 
gönderen, ramazanda birbirini hatırlamaya vesile 
olan bu çalışma için teşekkür ediyorum. Arkadaşlar 
bölgelere de gidecekler ve hediyeleri bizzat ihtiyaç 
sahiplerine ulaştıracaklar.” ifadesini kullandı.

Bakü Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Zeki Ya-
vuzyılmaz, paketlerin dağıtımında, vatan için canla-
rını feda eden şehitlerin ailelerinin ve gazilerin ön 
planda tutulacağını, şehit ailelerini emanet olarak 
gördüklerini söyledi.

Yavuzyılmaz, “TDV artık bir dünya kuruluşu oldu. 
Hizmet götürmediği bir yer yok. Geçen sene 

Kur’an-ı Kerim’i Azerbaycan Türkçesine tercüme et-
tirmiş ve 5 bin adet dağıtmıştık. Bu yıl da bilgisayar 
hatlı Kur’an-ı Kerim’ler bastırdık. İnşallah onları da 
kardeşlerimizle buluşturacağız.” diye konuştu.

Yardım dağıtımı için Azerbaycan’a gelen TDV yetki-
lisi Abdurrahman Okur, gıda paketlerini Bakü’nün 
yanı sıra Gence ve Saatlı illerinde de dağıtacaklarını 
bildirdi.

Konuşmaların ardından koliler, ihtiyaç sahiplerine 
ulaştırılmak üzere kamyonlara yüklendi.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve 
Almanya merkezli Diyanet İşleri Türk 
İslam Birliğince (DİTİB) Ramazan 
dolayısıyla Azerbaycan’da ihtiyaç 
sahibi yaklaşık 2 bin 500 aileye gıda 
kolisi dağıtımına başlandı.

TDV ve DİTİB tarafından 
Azerbaycan’daki ihtiyaç 

sahiplerine Ramazan yardımı

https://tdv.org/tr-TR/tdv-ve-ditib-tarafindan-azerbaycandaki-ihtiyac-sahiplerine-ramazan-yardimi/
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TDV eğitim uzmanı Yahya Uyar ve Diyanet İşle-
ri Başkanlığı görevlisi Muhammed Kamil Yaykan, 
Uzak Doğu ülkesi Kamboçya’nın başkenti Punom 
Pen başta olmak üzere Baray, Kampong Chang, 
Kandal, Pursat ve Battambang gibi bölgeleri ziyaret 
ederek ihtiyaç sahipleriyle bir araya geldi.

Gittikleri yerlerde Müslümanlarla sohbet edip on-
ları tanımaya çalışan TDV görevlileri, Türk halkının 
gönderdiği yardımları Kamboçya’nın en ücra kö-
şelerine kadar ulaştırdı. Kimi zaman bir motosiklet 
üzerinde, kimi zaman da omuzlarına aldıkları po-
şetlerle hasta ve yaşlı bir kadının iftarlığını evine 
kadar götüren TDV gönüllüleri, bazen de küçük bir 
çocuğa uzattıkları hediyelerle gözündeki mutlulu-
ğu görme fırsatı buldu.

“Memleketimizden çok uzaktayız ama hiçbir 
zaman yabancılık çekmedik”

Muhammed Kamil Yaykan da uzak coğrafyalarda 
Müslümanlarla bir araya geldiklerini belirterek şun-
ları kaydetti:

“Buranın benim evimle mesafesi, uçakla tam ta-
mına 7 bin 511 kilometre. Dünyanın öbür ucunda 
Kamboçya’da Müslüman kardeşlerimizle bir arada-

yız. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vak-
fının organize ettiği Ramazan programı kapsamın-
da buradayız. Evden, kendi memleketimizden çok 
uzaktayız ama hiçbir zaman yabancılık çekmedik. 
Müslüman kardeşlerimizle bir arada olmak, onların 
yüzündeki ışıltıyı görmek, Türk halkının paylaştığı 
destekleri buradaki insanlarla paylaşmak her şey-
den çok kıymetli.”

Yardım yapılan Kamboçyalı Salih İshak da Türkiye’yi 
yardımlar sayesinde tanıdıklarını söyleyerek “Türk 
halkı bizden hiçbir zaman desteğini esirgemedi, 
esirgemiyor. Onlara teşekkür ediyoruz. Bütün dua-
larımız Türkiye ile.” dedi.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) 
görevlileri, Kamboçya’nın en 
ücra bölgelerine kadar giderek 
Türk halkının yardımlarını ihtiyaç 
sahiplerine ulaştırdı.

TDV, Ramazan yardımlarını 
Kamboçya’nın en ücra 
köşelerine kadar taşıdı

https://tdv.org/tr-TR/tdv-ramazan-yardimlarini-kambocyanin-en-ucra-koselerine-kadar-tasidi/
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TDV gönüllüleri, içinde un, yağ, şeker, pirinç ve ma-
karna gibi temel ihtiyaç malzemelerinin bulundu-
ğu kolileri, cami avlularında bir araya gelen ihtiyaç 
sahiplerine ulaştırdı.

Erzak kolilerini alan ihtiyaç sahipleri, bağış yapan 
Türkiye’deki hayırseverlere şükranlarını illetti.

TDV Genel Müdürü İzani Turan, yaptığı açıklamada, 
Ramazan yardımlarını 83 ülkede sürdüklerini söyledi.

Vakfın nerede bir mazlum, fakir ve muhtaç varsa 
orada bulunmaya gayret ettiğini vurgulayan Turan, 
“Biz buralara gönülleri fethetmeye geliyoruz.” dedi.

Milletten aldıkları emanetleri ihtiyaç sahiplerine 
ulaştırma konusunda azami gayret ve hassasiyet 
gösterdiklerini belirten Turan, “Milletimizin ibadet 
düşüncesiyle yaptığı zekat ve fitrelerini muhtaçlara 
yönlendiriyoruz. Aynı zamanda gönül coğrafyamız-
daki insanlara Türkiye’mizin yardımlarını iletmek ve 
onlarla gönül irtibatımızı sağlamlaştırmak için bu-
radayız.” ifadelerini kullandı.

Ramazan dolayısıyla Fildişi Sahili’nde bulunan TDV 
gönüllüsü rap müzik sanatçısı Resul Aydemir de 
yardım kolilerini almak üzere toplanan ailelerin 
çocuklarına şeker ve Türk bayraklı balonlar hediye 
etti.

Vakfın çeşitli bölgelerde gerçekleştirdiği erzak koli-
si dağıtımı ve iftar organizasyonlarına katılan Ayde-
mir, çocuklarla ilahiler okudu, oyunlar oynadı.

Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV), 
Batı Afrika ülkesi Fildişi Sahili’nde 
1750 ihtiyaç sahibi aileye 
Ramazan kolisi dağıtıldı.

Türkiye Diyanet Vakfından 
Fildişi Sahili’nde 1750 aileye 

Ramazan yardımı

https://tdv.org/tr-TR/turkiye-diyanet-vakfindan-fildisi-sahilinde-1750-aileye-ramazan-yardimi/
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İçerisinde un, yağ, şeker ve pirinç gibi temel ihtiyaç 
malzemelerinin bulunduğu kolilerin  ihtiyaç sahip-
lerine ulaştırılması için yapılan programda, ilk dağı-
tım kolilerinin gönderildiği yer Semerkant oldu.

Semerkant’ın farklı bölgelerinde TDV ve DİTİB gö-
revlilerince dağıtılan koliler, ihtiyaç sahiplerinin 
yüzlerini güldürdü.

Buhara ve başkent Taşkent’te de devam edecek 
yardım kolisi dağıtımlarıyla 3 bin 500 aileye ulaşıl-
ması planlanıyor.

“Bu yardımları en kısa sürede ulaştıracağız”

TDV Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Eğinç, ata 
topraklarında ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırma-
nın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Vakıf olarak Türk milletinin emanetlerini Özbekis-
tan’da ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya başladıklarını 
aktaran Eğinç, şöyle konuştu:

“Özbekistan’da, Semerkant, Buhara ve Taşkent’in 
14 ayrı dağıtım noktasında 3 bin 500 gıda kolisini 
dağıtmak üzere çalışmalara başladık. İnşallah bu 
yardımları en kısa sürede ulaştıracağız. Görevimizi 
yerine getireceğiz, emanetleri sahiplerine ulaştı-
racağız. Orta Asya ata yurdumuz olan bir bölge. 
Ulema kaynağı ve maneviyatın olduğu bir yer. Do-
layısıyla soydaşlarımızla çalışmalarımız daha fazla 
yoğunluk gösteriyor. Vakıf olarak zaten bu bölgede 
okullarımız ve kurumlarımız var, onlarla iş birliği 
yaparak çok güzel hizmetlere imza atıyoruz. Milleti-
miz şunu bilsin, emanetleri emin ellerde ve yerleri-
ne en güzel şekilde ulaşıyor.”

Türkiye Diyanet Vakfı 
(TDV) ve Almanya merkezli 

Diyanet İşleri Türk İslam 
Birliği (DİTİB) tarafından 

Özbekistan’da ihtiyaç sahibi 
3 bin 500 aileye gıda kolisi 

dağıtımına başlandı.

TDV ve DİTİB, Ramazan 
yardımlarıyla Özbekistan’da 

yüzleri güldürüyor

https://tdv.org/tr-TR/tdv-ve-ditib-ramazan-yardimlariyla-ozbekistanda-yuzleri-gulduruyor/
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“Kardeşlerimizin sevincini görmek bizleri 
memnun etti”

DİTİB Özel Kalem ve Koordinasyon Müdürü Alaattin 
Salçık da ihtiyaç sahiplerine yardımları ulaştırmaya 
başladıklarını dile getirdi.

Salçık, 3 bin 500 aileye ulaştırılacak yardımların ilk 
dağıtım durağının Semerkant olduğunu belirterek, 
şunları kaydetti:

“Ramazan münasebetiyle TDV iş birliğiyle DİTİB ola-
rak mazlum ve mağdur coğrafyada ihtiyaç sahibi 
kardeşlerimize Almanya’daki hayırseverlerin emane-
tini güvenli bir şekilde teslim etmek üzere burada-
yız. Özbekistan genelinde 3 bin 500 koliyi inşallah 
ihtiyaç sahibi, mazlum ve mağdur kardeşlerimize 
dağıtacağız. Almanya’daki hayırsever kardeşlerimi-
zin emanetlerini ihtiyaç sahiplerine teslim edeceğiz, 
onların duasını da kardeşlerimize götüreceğiz. Bu-
rada çok güzel anlar yaşadık, Ramazanın bir nebze 
de olsa mutluluğunu kardeşlerimize hissettirmek 
için buraya geldik. Kardeşlerimizin yüzlerindeki se-
vinci görmek bizleri ziyadesiyle memnun etti.”

Salçık, DİTİB’in çalışmaları hakkında bilgi vererek, 
“Türk ve İslam coğrafyasında hayır hizmetleri sür-
dürmekteyiz. Ata diyarımızda da TDV ve DİTİB ça-
lışmalarına devam ediyor. Başta Özbekistan olmak 
üzere Ramazan sevincini inşallah ihtiyaç sahibi 
kardeşlerimize yaşatmaya çalışıyoruz. Onların hayır 
dualarını, bize emanetlerini teslim eden hayırsever 
kardeşlerimize götüreceğiz.” ifadelerini kullandı.
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Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı ta-
rafından 2022 Ramazan programı kapsamında veri-
len iftara 500’e yakın kişi katıldı.

Türkiye Diyanet Vakfı Bilgi ve İletişim Sistemleri Mü-
dürü Mustafa Çekiç, Türkiye’den Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan ve Diyanet İşleri Başkanı Ali 
Erbaş’ın KKTC’deki vatandaşlara selam gönderdiği-
ni belirtti.

Türkiye Diyanet Vakfının her yıl olduğu gibi bu yıl 
da dünyanın dört bir tarafından mazlum ve mağ-
dur coğrafyalarda iftar programları ve yardım 
kampanyaları düzenlediğini ifade eden Çekiç, bu 
kapsamda KKTC’de de yardım faaliyetlerinde bu-
lunduklarını dile getirdi.

Çekiç, Türkiye Diyanet Vakfının ramazan yardımları-
na ilişkin şunları kaydetti:

“Bağışçılarımızın emanetlerini ihtiyaç sahiplerine 
dağıtmak için buradayız. Bu kapsamda hem iftarla 
ilgili olan programlarımızı hem de kumanyalarla 

ilgili programlarımızı buradaki müşavirliğimizdeki 
arkadaşlarımızla beraber dağıtacağız. Afrika’dan 
Latin Amerika’ya, Balkanlar’dan Orta Doğu’ya bir-
çok coğrafyaya bağışçılarımızın yardımlarıyla, ha-
yırsever halkımızın desteğiyle elimizin uzandığı her 
yere ulaşmak için gayret gösteriyoruz. İnşallah ne-
fesimiz yettiği kadar bu coğrafyalara ulaşmak için 
bağışçılarımızın desteğiyle beraber çalışacağız.”

Türkiye Diyanet Vakfı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) başkenti 
Lefkoşa’da yer alan Hala Sultan Camisi’nde iftar verdi.

Türkiye Diyanet Vakfı, 
KKTC’deki Hala Sultan 
Camisi’nde iftar verdi

https://tdv.org/tr-TR/turkiye-diyanet-vakfi-kktcdeki-hala-sultan-camisinde-iftar-verdi/
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TDV’den yapılan yazılı açıklamaya göre, ramazan 
ayı vesilesiyle yürütülen kampanya kapsamında Fi-
listinlilere gıda yardımları ulaştırıldı.

TDV’nin 2 bin koli gıda yardımı, Gazze Vakıflar Ba-
kanlığı aracılığıyla bölgedeki ihtiyaç sahibi ailelere 
dağıtıldı.

Gazze Vakıflar Bakanlığı Vekili Abdulhadi el-Ağa da 
yardımlar dolayısıyla TDV’ye teşekkür etti.

İsrail, yaklaşık 2,1 milyon nüfusa sahip Gazze Şeri-
di’ni 2006’dan bu yana kara, deniz ve havadan ab-
luka altında tutuyor.

Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) desteğiyle İsrail ablukası altındaki Gazze 
Şeridi’nde ihtiyaç sahibi ailelere 2 bin koli gıda yardımında bulunuldu.

Türkiye Diyanet Vakfının 
desteğiyle Gazzelilere 
2 bin koli gıda yardımı

https://tdv.org/tr-TR/turkiye-diyanet-vakfinin-destegiyle-gazzelilere-2-bin-koli-gida-yardimi/
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Diyanet İşleri Başkanlığı yemekhanesinde düzen-
lenen iftar programında konuşan Diyanet İşleri 
Başkanı Erbaş, Ramazan ayının mağfiret günlerinin 
idrak edildiğini belirterek, “Ayet-i kerimede Cenâb-ı 
Hak; “Mağfirete koşunuz ve cennete koşunuz. O 
cennet ki onun genişliği ve büyüklüğü gökler ve 
yer kadardır. Muttakiler için hazırlanmıştır.” Mutta-
kiler, Allah’ın emirlerini en güzel bir şekilde yerine 
getirenler, nehiylerinden en güzel bir şekilde ka-
çınanlardır. Ayet-i kerimede; “O muttakiler ki onlar 
infak ederler.” Yani muttakilerin tanımında Cenab-ı 
Hak ilk olarak infak edenleri sayıyor.” diye konuştu.

“Türkiye Diyanet Vakfı iyilik yapmamıza 
vesile oluyor”

Başkan Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı’nın iyilik ze-
minini hazırlayan bir vakıf olduğunu ifade ederek, 
sözlerine şöyle devam etti:

“Türkiye Diyanet Vakfı iyiliğe vesiledir. Bizim iyilik 
yapmamıza vesile oluyor. Kimimiz emeğimizle, ki-
mimiz gücümüzle, malımızla vesile oluyoruz. Neti-
cede ölüm ve ölüm sonrası hayat vardır. Biz buna 
inananlardanız. ‘Oku bakalım kitabını’ denildiğinde 

o amel defterinde bir şeyler görmemiz lazım. Onun 
için dünyada varız. Kur’an-ı Kerim’de; “Hanginiz 
daha güzel işler yapıyorsunuz diye Allah sizi imti-
han etmek için yarattı” buyuruyor. O imtihanı ne ile 
kazandığımızı Cenab-ı Hak önümüze koyacak ora-
da bakacağız. Rabbim bizleri iyilik için koşmaktan 
mahrum eylemesin.”

“Bizim dinimizin hedefi esasında bütün 
insanlık”

“Yeryüzü iyilik ile güzelleşecek ve hedefimiz bu.” 
diyen Başkan Erbaş, “Türkiye Diyanet Vakfı’nın lo-
gosunun altında ‘yeryüzünde iyilik egemen olun-
caya kadar’ yazıyor. Dünyanın her yerinde inancı ne 
olursa olsun bütün insanlar huzur içerisinde olsun. 
Bizim dinimizin hedefi esasında bütün insanlık. 
Peygamber Efendimizin (s.a.s.) Arafat’ta okuduğu 
Veda Hutbesi’nde ‘Ey İnsanlar’ diye hitap etmesinin 
hikmeti burada yatıyor.” şeklinde konuştu.

Başkan Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı’nın 1003 şubesi 
olduğunu ve yurt içi ile yurt dışında mazlumlara ve 
mağdurlara ulaşmaya çalıştığını söyledi.

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından vakıf 
bağışçıları için düzenlenen iftar programına 
katılan Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye 
Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı 
Prof. Dr. Ali Erbaş, “Yardım götürdüğümüz 
yerlerde insanların Türkiye Diyanet Vakfı 
yeleğinin üzerindeki Türk Bayrağını koşup 
öpmeleri var ya o bütün yorgunlukları 
ortadan kaldırıyor.” dedi.

“Türk Bayrağını öpmeleri bütün 
yorgunlukları ortadan kaldırıyor”

https://tdv.org/tr-TR/turk-bayragini-opmeleri-butun-yorgunluklari-ortadan-kaldiriyor/
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Başkan Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı çalışanlarının 
yurtdışında yaptığı hizmetlerde yaşadığını anıları 
anlatarak, “Yardım götürdüğümüz yerlerde insanla-
rın Türkiye Diyanet Vakfı yeleğinin üzerinde ki Türk 
Bayrağı’na koşup da o Bayrağı öpmesi var ya, o bü-
tün yorgunlukları ortadan kaldırıyor. Türkiye’nin, 
Türk milletinin ne kadar cömert, ne kadar payla-
şımcı, ne kadar yardımlaşma ruhu ile dolu olduğu-
nu gösteriyor. 2019 yılında örneğin sadece Kurban 
bayramında biz 149 ülkeye ulaştık. Ramazan ayla-
rında 100 civarında ülkeye ulaşıyoruz elhamdülil-
lah. Peygamber Efendimizin, “Komşusu açken tok 
yatan bizden değildir” hadis-i şerifini en güzel bir 
şekilde yerine getirmeye gayret ediyoruz.” diye ko-
nuştu.

Türkiye Diyanet Vakfı’nın kısaca yaptığı çalışma-
lardan bahseden Başkan Erbaş, “Türkiye Diyanet 
Vakfı’nın her yurdu bir okul gibi çalışıyor. Hayri ile 
sosyal hizmetlerimiz var. Ramazan yardımları, ve-
kalet yoluyla kurban çalışmaları, eğitim hizmetleri, 
yurtdışı ve yurtiçi kriz bölgeleri, su kuyusu, yetim 
çalışmaları, inşaat ve teknik hizmetler müdürlüğü-
müzün yapmış olduğu çalışmalar, yurt dışı ve yur-
tiçi cami hizmetleri, Kur’an kursu hizmetleri gibi 
çalışmalarımız var.” şeklinde konuştu.

İftar programına, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim 
Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, Hac ve Umre 
Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, Dış İlişki-
ler Genel Müdürü Erdal Atalay, Rehberlik ve Teftiş 
Başkanı Fatih Mehmet Karaca, Türkiye Diyanet Vakfı 
Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, Türkiye Di-

yanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan ve Türkiye Di-
yanet Vakfı bağışçıları ile aileleri katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, iftar programının ar-
dından Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde te-
ravih namazını kıldırdı.
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TDV’nin yardımlarını yoğun şekilde sürdürdüğü Be-
nin’de içinde un, yağ, şeker, pirinç ve makarna gibi 
temel ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu koliler, ül-
kenin çeşitli bölgelerindeki okulların bahçelerinde 
ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Yardımlarla mutluluk yaşayan ailelerin çocuklarına 
da şeker ve Türk bayraklı balonlar hediye edildi.

TDV üyeleri kırsal bölgede de 15 adaklık büyükbaş 
hayvanın kesimini gerçekleştirerek ihtiyaç sahiple-
rine dağıtılmasını sağladı.

TDV Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, 82 ül-
kede ramazan faaliyetlerini sürdürdüklerini belirtti.

Hayırseverlerin yardımlarıyla oluşturulan kolilerin 

ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını anlatan Açık, “Biz-
lere bu yardımları emaneten verdiler. Biz de bu 
yardımları emaneten alarak buradaki kardeşlerimi-
ze getirdik. Buradaki kardeşlerimiz bu akşam rahat 
rahat iftar ve sahur yapacaklar.” dedi.

Benin’de 1500 aileye ramazan kolisi yardımı yaptık-
larını anlatan Açık, şunları kaydetti:

“Biz sadece burada değil 82 ülkede ramazan baş-
lamadan önce gıda kolilerini dağıtmaya başladık. 
Allah nasip ederse kardeşlerimizin yardımları art-
tıkça bu yardımlar bayrama kadar devam edecek. 
İnşallah bayramlıkları da hediye edeceğiz. Hem biz 
hem de bu kardeşlerimiz çok sevinecek. İyi ki varsın 
Türkiye.”

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Ramazan kolisi yardımı kapsamında Batı 
Afrika ülkesi Benin’de 1500 ihtiyaç sahibinin yüzünü güldürdü.

TDV, Benin’de 
1500 ihtiyaç sahibinin 

sahur ve iftarına aş kattı

https://tdv.org/tr-TR/tdv-beninde-1500-ihtiyac-sahibinin-sahur-ve-iftarina-as-katti/
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TDV BAĞIŞ
MOBİL UYGULAMASI

bagis.tdv.org

SMS gönder

yazZEKAT 
Bir
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bedeli
25 ₺
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6. Uluslararası 

İyilik Ödülleri 
sahiplerini buldu

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı’nın (TDV) 

düzenlediği, “6. Uluslararası İyilik Ödülleri”, Cumhurbaşkanı 

Recep Tayyip Erdoğan ve Diyanet İşleri Başkanı, Türkiye Diyanet 

Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın katılımıyla 

gerçekleştirilen törende sahiplerini buldu.

https://tdv.org/tr-TR/6-uluslararasi-iyilik-odulleri-sahiplerini-buldu/
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre 
ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen törende, Tür-
kiye’den ve yurt dışından yaşanmış iyilik hikayeleri 
içerisinden belirlenen beş kişiye iyilik ödülü, Vefa 
Sosyal Destek Grupları ile Diyarbakır Annelerine ise 
vefa ödülü verildi.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, iyiliği yaymayı, iyiye ve iyiliğe olan farkın-
dalığı artırmayı hedefleyen “Uluslararası İyilik Ödül-
leri”nin Türkiye’de önemli bir ihtiyacı giderdiğini 
belirterek “‘Dünyayı iyilik değiştirecek’ şiarıyla çıktı-
ğımız iyilik seferberliği hamdolsun yoluna güçlene-
rek, daha da serpilerek devam ediyor.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İki yıllık bir aranın ar-
dından küresel iyilik neferleri olarak gördüğüm siz 
kardeşlerimle tekrar buluşmanın, tekrar hasret gi-
dermenin bahtiyarlığını yaşıyorum. İyilik Ödülleri 
Töreni münasebetiyle bu güzel atmosferde kalple-
rimizi bir araya getiren Türkiye Diyanet Vakfına ve 
Diyanet teşkilatımızın saygıdeğer yöneticilerine 
şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum.” diye ko-
nuştu.

Türkiye Diyanet Vakfının yarım asra yakındır yü-
rüttüğü başarılı çalışmalarla Türkiye’de ve mazlum 
coğrafyalarda umudu, kardeşliği ve sevgiyi büyüt-
meyi sürdürdüğünü belirten Erdoğan, “Dünyayı 
iyilikle kuşatıp, 7 kıtaya bahar iklimini yaşatma ar-
zusuyla yola çıkan vakfımız, Türkiye’nin ve Türk mil-
letinin iyilik sancağını, yeryüzünün dört bir yanında 
iftiharla dalgalandırıyor. Hem Türkiye’deki müesse-
seleri hem de toplam 12 kardeş ülkedeki 27 eğitim 
kurumuyla geleceğimizin teminatı olan gençlerimi-
zin yetişmesine katkı sağlayan vakfımızı tebrik edi-
yorum.” ifadelerini kullandı.

“İyilikler geleceğe dair ümitlerimizi de 
yeşertiyor”

“Halka hizmet Hakk’a hizmettir” düsturuyla hare-
ket eden Türkiye Diyanet Vakfının, en prestijli faa-
liyetlerinden birisinin de Uluslararası İyilik Ödülleri 
olduğunu söyleyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdür-
dü:

“İyiliği yaymayı, iyiye ve iyiliğe olan farkındalığı 
artırmayı hedefleyen bu özel ödüllerin ülkemizde 
önemli bir ihtiyacı giderdiğini düşünüyorum. ‘Dün-
yayı iyilik değiştirecek.’ şiarıyla çıktığımız iyilik se-
ferberliği hamdolsun yoluna güçlenerek, daha da 
serpilerek devam ediyor. Bu ödüller vesilesiyle yer-
yüzünün dört bir yanındaki iyi yürekler ve müşfik 
gönüller arasında her gün yeni köprüler kuruluyor. 
Mutmain bir kalp, gülen bir yüz, müteşekkir bir göz 
şöyle kalpten kopup gelen bir ‘Allah razı olsun.’ ha-
ricinde hiçbir karşılık beklemeden yapılan iyilikler 
geleceğe dair ümitlerimizi de yeşertiyor.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İyilik Ödülleri’ne yönelik 
teveccühün yurt içinde ve yurt dışında artmasını 
memnuniyetle karşıladıklarını dile getirerek prog-
ram kapsamında hem Türkiye’den hem de dünya-
nın farklı köşelerinden iyilik hikayelerini birlikte iz-
lediklerini belirtti.

Her biri ayrı takdiri hak eden bu örneklerin yaşan-
mış 500 hikaye arasından seçildiğini ifade eden 
Erdoğan, “Biraz sonra ödüllerini bizzat kendileri-
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ne takdim edeceğimiz Siraj Wahhaj kardeşimizi, 
Gamze Özçelik hanımefendiyi, minberci Ali Önder 
hocamızı, Ahmet Aydemir kardeşimizi emekleri, 
gayretleri, fedakarlıkları ve samimiyetleri için tebrik 
ediyorum. Rabb’im sizlerin yokluğunu ve eksikliğini 
bizlere hissettirmesin diyorum. Aynı şekilde kendisi 
aramızda bulunamasa da gönlünün bizimle oldu-
ğunu bildiğimiz Yusuf İslam’ı tebrik ediyoruz.” diye 
konuştu.

Türkçenin anıt şahsiyetlerinden Yusuf Has Hacib’in 
Kutadgu Bilig’de “Kötülere haşmet, iyilere ise daima 
hürmet lazımdır.” dediğini aktaran Erdoğan, bin yıl 
önce dillendirilen hikmet dolu bu sözlerin ne kadar 
doğru ve isabetli olduğunu bugün net bir şekilde 
anladıklarını vurguladı.

“Vefa Sosyal Destek Grubundaki tüm 
kardeşlerime teşekkür ediyorum”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vefa Sosyal 
Destek Gruplarının milletin dayanışma ve diğer-
kamlığının sembolü olarak çok kritik rol oynadıkla-
rını belirtti.

Erdoğan, polisten askere, sağlıkçılardan din görevli-
lerine, eğitimcilerden sosyal hizmetler personeline, 
AFAD görevlilerinden bütün resmi ve sivil toplum 
kuruluşlarına kadar yüz binlerce insanın Vefa Sosyal 
Destek Gruplarında iki yıl boyunca gece gündüz 
demeden canla başla çalıştıklarını; ailelerinden, boş 
vakitlerinden, hatta kendi sağlıklarından fedakarlık-
ta bulunarak toplumun en kırılgan kesimlerine yar-
dım ettiklerini belirtti.

“İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.” buyuran büyüklerin 
izinden giderek devletin “kerim” vasfının tüm dün-
yaya bir kez daha gösterildiğini dile getiren Erdo-
ğan, “Biz de şükran borcumuzun bir nişanesi olarak 
bu seneki Vefa Ödüllerinin ilkini kendilerine takdim 
ediyoruz. Salgın boyunca, insanı insan yapan has-
letleri diri tutan Vefa Sosyal Destek Grubundaki 
tüm kardeşlerime ülkem ve milletim adına teşekkür 
ediyorum. Rabb’im bizleri bir daha böyle sağlık mu-
sibetiyle yüz yüze bırakmasın diye dua ediyorum.” 
ifadesini kullandı.

“İyilere hürmet ve vefa nasıl önemliyse, kötülere ve 
zalimlere karşı haşmetli olmak da o derece hayati 
öneme sahiptir.” diyen Erdoğan, Türk milletinin 40 yıla 
yakın bir süredir bölücü terörle mücadele eden, terö-
rizmin acısını çok iyi bilen bir millet olduğunu belirtti.

“Diyarbakır anneleri siyasetçi görünümlü 
insan kaçakçılarının maskelerini de indirdi”

Diyarbakır annelerinin, 925 gün önce terör örgütü-
ne karşı açtıkları isyan bayrağıyla bu ikiyüzlülüğe 
“edi bese” dediklerini belirten Erdoğan, “Bir avuç 
cesur ana, on yıllardır benim Kürt kardeşlerimin sır-
tına kene gibi yapışan, kanını sülük gibi emen za-
limlere artık yeter diyerek ihtar verdiler. Başlattıkları 
evlat nöbetiyle, Diyarbakır anneleri sadece korku 
duvarlarını parçalamakla kalmadılar, aynı zamanda 
siyasetçi görünümlü insan kaçakçılarının maskeleri-
ni de aşağı indirdiler.” diye konuştu.

Diyarbakır annelerinin “Evlatlarımızı geri istiyoruz.” 
haykırışının, teröre ve bölücü örgütün uzantılarına 
vurulmuş en ağır darbelerden biri olduğunun altını 
çizen Erdoğan, “Terör örgütünün kirli, karanlık, kor-
kak yüzü bir avuç kadının direnişiyle tarihte ilk defa 
bu derece ayan beyan ortaya çıkmıştır.” dedi.

“Vefa Ödülünü, Diyarbakır annelerine 
veriyoruz”

Yasin Börü’nün katillerini aklamak için seferber 
olanların, ciğerpareleri zorla dağa kaçırılan anneler 
için kıllarını dahi kıpırdatmadıklarını söyleyen Erdo-
ğan, şunları kaydetti:



TÜRKİYE DİYANET VAKFI İYİLİK BÜLTENİ  MART - EYLÜL 2022

67

“Diyarbakır anneleri, dünya hak mücadelesi tarihi-
ne altın harflerle yazılan, onurlu duruşlarıyla işte 
tüm bu riyakarlıkları da ortaya koydular. Bu seneki 
ikinci Vefa Ödülü’nü, başlattıkları nöbetle evlatla-
rını terörün pençesinden kurtarmaya çalışan yiğit 
Diyarbakır annelerine veriyoruz. Cesaretleriyle, fe-
dakarlıklarıyla, karşılıksız sevgileriyle yolumuzu ay-
dınlatan Diyarbakır annelerini bir kez daha saygıyla 
selamlıyorum. Anaların sabrı, dirayeti ve duasıyla 
inşallah bu ülkeyi terör belasından muhakkak kur-
taracağız.”

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “Bu 
buluşmamız, bir iyilik buluşmasıdır”

Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mü-
tevelli Heyeti Başkanı Erbaş, törende yaptığı konuş-
mada, dünyanın büyük krizlerin içinden geçtiğini, 
savaşlar, yıkımlar, göç ve yoksulluğun her yıl daha 
da arttığını ve hayatı kuşattığını ifade ederek “Böy-
le bir ortamda iyilere teveccüh göstermek ve iyiliği 
dünya ölçeğinde yaymak amacıyla 2015 yılından 
beri “Dünyayı İyilik Değiştirecek” ilkesiyle düzenle-
diğimiz “Uluslararası İyilik Ödülleri”nin daha önemli 
ve anlamlı hale geldiğini düşünüyorum.” dedi.

Kur’an-ı Kerim’de insanın mükerrem bir varlık ola-
rak yaratıldığının buyurulduğunu hatırlatan Başkan 
Erbaş, “Mükerrem olmak, varlıklarla ilişkide kerem 
sahibi olmaktır. Muhtaçlarla, mazlumlarla, mahzun 

gönüllerle beraber olmaktır. Ve mükerrem olmak, 
iyi insan olmak, iyilik yolunda yürümektir. Dünya 
hayatının aldatıcılığı hususunda bizleri uyaran Ce-
nab-ı Hak, iyilik ve takvada yardımlaşmamızı emret-
mektedir.” diye konuştu.

“Bu buluşmamız, şefkat üzerine bina edilmiş 

bir iyilik buluşmasıdır”

Başkan Erbaş, Kur’an-ı Kerim’de, “Kim zerre miktarı 
hayır yapmışsa karşılığını görür.” buyurulduğuna 
dikkat çekerek, şöyle devam etti:

“Bu inançla gerçekleştirdiğimiz bu buluşmamız, 
insanoğlunun en değerli yanı olan merhamet üze-
rine kurulmuş bir iyilik buluşmasıdır. Bu buluşma-
mız, hayatı yaşanmaz kılan her türlü savaş ve şiddet 
sarmalına, nefret girdabına karşı en büyük değer-
lerimizden olan şefkat üzerine bina edilmiş bir iyi-
lik buluşmasıdır. Bu buluşmamız, yaşanabilir bir 
dünyayı mümkün kılabilecek, huzur ve sekinetin 
kaynağı olan ihlas ve samimiyet üzerine temellen-
dirilmiş bir iyilik buluşmasıdır. Bu buluşmamız, ça-
ğın maddi ve manevi krizlerine duçar olan insanın 
elinden tutacak, ona yol gösterecek ihsan üzerine 
inşa edilmiş bir iyilik buluşmasıdır. Bu buluşmamız, 
“Allah’ın iyilik yapanları sevdiği gerçeğini tüm dün-
yaya yeniden ilan etme buluşmamızdır.” 
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“Vakfımız, kimsesizlerin ve çaresizlerin 
umudu ve sevinci olmaya çalışmaktadır”

Türkiye Diyanet Vakfı’nın 47 yıl önce, İslam’ın iyilik 
mefkûresini, umudu, kardeşliği, sevgiyi ve mede-
niyetimizin ihsan anlayışını geleceğe taşıma ideali 
doğrultusunda kurulduğuna işaret eden Başkan 
Erbaş, “Türkiye Diyanet Vakfımız, dünyada ihtiyaç 
duyulan her yere, herhangi bir ayırım gözetmek-
sizin yardım elini uzatmaktadır. Eğitimden, sosyal 
yardımlara, camilerin inşasından, gönüllerin ihya-
sına kadar birçok alanda iyilik çalışmaları yapmak-
tadır. Müslüman azınlıkların, savaşlara, işgallere, 
afetlere maruz kalanların, yoksulların, kimsesizle-
rin ve çaresizlerin umudu ve sevinci olmaya çalış-
maktadır.” ifadelerini kullandı.

“Türkiye Diyanet Vakfımız, gittiği yerlere 
milletimizin cömertliğini götürmektedir”

Başkan Erbaş, TDV’nin Türkiye’de 1003 şube ve 
yurtdışında 149 ülkede hizmet verdiğini dile ge-
tirerek, “12 ülkede 27 eğitim kurumunda geleceği 
imar edecek nesiller yetiştirmektedir. Milli Eğitim 
Bakanlığımız ile iş birliği içerisinde 111 ülkeden 
gelen on binin üzerinde öğrenciye ülkemizde ev 
sahipliği yapmakta iaşe ve ibatelerini Türkiye Di-
yanet Vakfımız karşılamaktadır. Bu şekilde yurtiçi 
ve yurtdışı eğitim burslarıyla on binlerce öğrenci-
mize Türkiye Diyanet Vakfımız destek olmaktadır.” 
şeklinde konuştu.

TDV’nin bundan sonrada Türkiye’de, İslam coğraf-
yasının her köşesinde ve dünyanın her bir yerin-
deki mazlum ve muhtaçlara, inançla, azimle hiz-
met etmeye devam edeceğini vurgulayan Başkan 
Erbaş, “Türkiye Diyanet Vakfımız, gittiği yerlere sa-
dece bir ramazan paketi, sadece bir kurban hisse-
si değil, milletimizin cömertliğini götürmektedir. 
Devletimizin büyüklüğünü, gücünü göstermekte-
dir. Bayrağımızın yüceliğini götürmektedir.” ifade-
lerini kullandı.
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Ödül sahipleri

“Uluslararası İyilik Ödülleri”ni salgın nedeniyle iki 
yıl aradan sonra gerçekleştirdiklerini dile getiren 
Başkan Erbaş, ödül sahiplerini açıklayarak şunları 
söyledi:

“Kariyerinin zirvesindeyken İslamiyet’i seçen, duru-
şu ve insânî çalışmalarıyla dünya çapında örnek bir 
isim hâline gelen Yusuf İslam Beyefendi’ye, Çarpıcı 
hayat hikayesi ve arayış mücadelesiyle hakikat yol-

cularına örnek olan ve özellikle nesillerimizi uyuştu-
rucu gibi zararlı alışkanlıklardan korumak için des-
tanlar yazan muhterem Sırac Wehhac kardeşimize, 
Kalbini mazlum ve muhtaçların kalbiyle birleştirip, 
insanlığa umut ışığı olan sevgili kardeşimiz, Gamze 
Özçelik Hanımefendiye, Yüreğini camilere raptede-
rek sanatını minberlere nakşeden örnek esnaf ve 
asaletin ustası Ali Önder Amcamıza, Camilerimizi 
çocuklar ve çiçeklerle şenlendiren Nevşehir Çiçekli 
Camii İmam-hatip Ahmet Aydemir hocamıza inşal-
lah ödüllerini takdim edeceğiz.”

Vefa ödülü

Başkan Erbaş bu yıl iki alanda vefa ödülü verdik-
lerini belirterek, “Polisimizden askerimize, sağlık 
çalışanlarımızdan din görevlilerimize, eğitimcileri-
mizden sosyal hizmetler personeline, AFAD görev-
lilerinden bütün resmi ve sivil toplum kuruluşları-
mıza kadar nice fedakâr yüreğin oluşturduğu Vefa 
Sosyal Destek Gruplarına bu yıl Türkiye Diyanet 
Vakfı “Vefa Ödülü”nü takdim edeceğiz. Ve ayrıca ev-
latlarını terör belasından ve hain örgütlerin elinden 
kurtarmak için verdikleri kararlı ve destansı müca-
deleyle adını tarihe yazdıran Diyarbakır Anneleri 
adına temsilen aramızda bulunan Hanımefendi 
kardeşlerimize, vefa ödülünü takdim edeceğiz.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a iyilik hare-
ketlerini himaye etmesi ve tüm hizmetlere vermiş 
olduğu destekler için teşekkür ederek, “Başta aziz 
milletimiz olmak üzere yeryüzünün her yerinde iyi-
lik yolunda çaba gösteren herkese, bütün kurum-
lara, sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ediyorum.” 
şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından ödül sahipleri Cumhurbaş-
kanı Erdoğan’ın elinden iyilik ödüllerini aldı.

Törene, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Ba-
kanı Süleyman Soylu, Ankara Valisi Vasip Şahin, 
TDV Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, TDV 
Genel Müdürü İzani Turan, Diyanet İşleri Başkanlığı 
üst düzey yöneticileri, 81 il müftüsü ve çok sayıda 
davetli katıldı.
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“Bir Damla Hayat Su Kuyusu” ve “Vakıf Çeşmesi” pro-
jeleri kapsamında, geçen yıl 23 ülkede 320 su kuyusu 
ve vakıf çeşmesi açan TDV, bu yıl 25 ülkede 350 su 
kuyusu ve vakıf çeşmesi açmayı planlıyor.

Hayırseverlerin desteğiyle başta Afrika ülkeleri olmak 
üzere kuraklığın olduğu yerlerde açtığı su kuyularıy-
la şimdiye kadar 6 milyon 800 binden fazla kişinin 
temiz suya erişmesini sağlayan TDV, bu yıl sonunda 
toplamda 1150 olacak su kuyusu ve vakıf çeşmesiy-
le 8 milyondan fazla insanın temiz suya kavuşmasını 
sağlayacak.

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, her 
yıl su kuyusu ve vakıf çeşmesi açma çalışmalarının 
artarak devam ettiğini ifade etti.

“Bir Damla Hayat” temasıyla 2015 yılından bu yana 
dünyanın dört bir yanında, temiz suya muhtaç olan-
lara yardım eli uzattıklarını söyleyen İzani Turan, “Afri-
ka ülkeleri başta olmak üzere bir çok mazlum coğraf-
yada insanlar, bırakın içmeyi, birçok kişinin elini dahi 

yıkamayacağı suyla hayatta kalmaya çalışıyor.” dedi.

Ramazan ayında 17 ülkede, bağışı ve projeleri ta-
mamlanan 101 su kuyusunu açacaklarını belirten 
Turan, “Sadece bu 101 su kuyusu ve vakıf çeşmemiz-
den, 650 binden fazla kişi temiz içme suyuna erişmiş 
olacak. Dinimiz, canlıları suya kavuşturmayı tavsiye 
ediyor. İnsanın yaşadığı her yere su taşıyan bir me-
deniyetin mensupları olarak temiz içme suyuna eriş-
mekte güçlük yaşayan her coğrafyada su kuyusu ve 
vakıf çeşmesi açarak, ecdadımızın bize bıraktığı mira-
sı yaşatmaya gayret ediyoruz.” diye konuştu.

TDV Genel Müdürü İzani Turan, 50 ila 500 metre de-
rinlikte yaptırılan su kuyularının güneş enerjisiyle 
çalıştığını ifade ederek, “Su ihtiyaçlarını karşılamak 
için insanların aynen bizim evlerimizde olduğu gibi 
musluğu çevirmesi yeterli oluyor. Kuyularımız derin 
olduğu için suyu kurumadan, uzun yıllar boyunca 
bölge halkının temiz içme suyu ihtiyacını karşılıyor. 
Bu yönüyle de yapmış olduğumuz çeşmelerin önemi 
artıyor.” ifadelerini kullandı.

Türkiye Diyanet Vakfı bu yıl 
25 ülkede 350 su kuyusu ve 

vakıf çeşmesi açacak

Türkiye Diyanet Vakfı 
(TDV), bu yıl açacağı 
su kuyularıyla dünya 
genelinde 8 milyondan 
fazla insanı temiz suya 
ulaştırmayı hedefliyor.

https://tdv.org/tr-TR/turkiye-diyanet-vakfi-bu-yil-25-ulkede-350-su-kuyusu-ve-vakif-cesmesi-acacak/
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Yurt içinde ve yurt dışında 50 yıldır ihtiyaç sahiple-
rine yönelik yardım faaliyetleri yürüten TDV, özel-
likle Afrika Kıtası’nda insanları temiz içme suyuyla 
buluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda vakıf, birçok ülkede bağışçıların des-
teğiyle açtığı su kuyularıyla bölge insanının en ha-
yati ihtiyacını karşılamaya devam ediyor.

“Bir Damla Hayat Su Kuyusu” ve “Vakıf Çeşmesi” 
projeleri çerçevesinde 25 ülkede 7 milyon insanı 
açılan 890 su kuyusu ve çeşmeyle temiz içme su-
yuyla buluşturan TDV, yıl sonuna kadar bu sayıyı 
1200’e çıkarmayı hedefliyor.

Nijer’in Maradi bölgesinde de temiz su bulmakta 
zorlananlara yardıma giden vakıf, çok sayıda kişinin 
ihtiyacını karşılayacak su kuyusu açtı. Temiz içme 
suyuna kavuşan insanların mutluluğu gözlerinden 
okundu.

“İnsanların heyecanına ve çocukların 
mutluluğuna şahit olduk”

TDV Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Çetin, 
proje kapsamında Nijer’de 73’üncü kuyuyu açtıkla-
rını, ülkede bu yöndeki faaliyetlerinin devam ede-
ceğini söyledi.

Çetin, açılan su kuyularından milyonlarca insanın 
yararlandığını aktararak, “Maradi bölgesindeyiz, 
açtığımız su kuyusundan bu bölgede 3 bin kişi ya-
ralanacak. Güneş panelleriyle çalışan 60 metre de-
rinliğe sahip su kuyusu açtık. Burada insanların he-
yecanına ve çocukların mutluluğuna şahit olduk.” 
diye konuştu.

Dünya çapında projelendirilen su kuyusu sayısının 
1200 civarında olduğunu belirten Çetin, şunları 
kaydetti:

“Dünya genelinde şu an sayımız 890. Sürekli kuyu 
açıyoruz, bu sayı artarak devam ediyor. Yaklaşık bir 
ay içinde 900 sayısına ulaşacağız. Bunların hepsi 
derin su kuyusu ve maliyetleri yüksek olan su ku-
yuları.”

Her bir kuyudan yaklaşık 5 bin kişinin yararlanabil-
diğini aktaran Çetin, “En önemlisi de sürdürülebilir 
olması. Yaklaşık 10 ila 20 yıl, derin olduğu için su 
tükenmiyor. Milletimizin bayrağı ve besmelesi bu-
rada.” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), hayırseverlerin 
bağışlarıyla Afrika ülkelerinde açtığı su 
kuyularıyla çok sayıda insanın temiz içme 
suyuna kavuşmasını sağlıyor.

Hayırseverlerin bağışlarıyla açılan su 
kuyuları Afrikalılara “hayat” oluyor

https://tdv.org/tr-TR/hayirseverlerin-bagislariyla-acilan-su-kuyulari-afrikalilara-hayat-oluyor/
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Proje kapsamında bu zamana kadar Türkiye ile birlik-
te 81 ülkede 36 dil ve lehçede bastırılan 1 milyon 305 
bin Kur’an-ı Kerim ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. 8 dil 
ve lehçede ise dağıtımlar devam ediyor.

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, Tür-
kiye’de ve dünyanın dört bir yanında Kur’an-ı Kerim’e 
ulaşamayan muhtaçlara insani yardımın yanında ma-
nevi destek de verdiklerini söyledi.

Hediyem Kur’an Olsun projesinin bu çalışmaların ba-
şında yer aldığını ifade eden Turan, şunları kaydetti:

“Hayatları boyunca Kur’an-ı Kerim’i Mushaf olarak 
görmemiş ihtiyaç sahiplerine Allah’ın kelamı Kur’an-ı 
Kerim’i ulaştırıyoruz. Kur’an ayı Ramazan’da ülkemiz-
de ve 22 ülkede 100 bin kişiye Kur’an-ı Kerim ulaştır-
dık. Ülkemizde hastaneler ve cezaevleri başta olmak 
üzere, eğitim kurumlarında, yurt dışında ise yetim-
haneler, medreseler, okullar öncelikli olmakla birlikte 
Kur’an-ı Kerim’e ulaşamayan toplumun her tabaka-
sındaki kardeşlerimize hayat kitabımızı hediye ediyo-
ruz. Özellikle açlık ve yoksulluğun hat safhada olduğu 
Afrika ülkelerinde çocuklar “Luh” adı verilen tahta ve 
deri parçaları üzerinde Kur’an-ı Kerim’i öğrenip hafız-
lık yapmaya çalışıyor. Bu insanlara hediye ettiğimiz 
Kur’an-ı Kerimler onların hem hayatını kolaylaştırıyor 
hem de çok mutlu oluyorlar.

2022 yılı sonuna kadar ülkemiz ve dünyanın dört 
bir tarafında olarak 8 ayrı dilde toplam 500 bin adet 
Kur’an-ı Kerim’i ihtiyaç sahibi kardeşlerimize hediye 
edeceğiz. Çalışmalarımız tamamlandıktan sonra in-
şallah 50 ülkede ihtiyaç sahibi kardeşlerimize Allah’ın 
kelamını ulaştırmış olacağız.”

Diyanet İşleri Başkanlığı ile birlikte bu zamana kadar 
Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspan-
yolca, Japonca, Çince Amherice, Azerice, Bambaraca, 
Boşnakça, Bulgarca, Chechewa, Danca, Darica, Erme-
nice Batı, Ermenice Doğu, Farsça, Gürcüce, Kazakça, 
Kırgızca, Kürtçe, Malayalamca, Moğolca, Özbekçe, 
Portekizce, Romence, Rusça, Samoaca, Shonaca, Ta-
milce, Tatarca, Ukraynaca, Uygurca, Yorubaca olmak 
üzere toplamda 36 dilde Kur’an-ı Kerim meali bastır-
dıklarını ve şuan 8 dilde dağıtımlarının devam ettiği-
ni ifade eden Turan, “2016 yılından bu zamana kadar 
yurt içi ve yurt dışında bastırdığımız 1 milyon 305 bin 
Kur’an-ı Kerim’i Türkiye ile birlikte 81 ülkede ihtiyaç 
sahiplerine hediye ederek yaşantılarını Kur’an eksenli 
şekillendirmelerine yardımcı olduk” diye konuştu.

Turan, Hediyem Kur’an Olsun Projesi kapsamında bir 
kişinin daha Kur’an-ı Kerim ile tanışmasına vesile ol-
mak isteyen vatandaşların KURAN yazıp 4333’e SMS 
göndererek 50 TL tutarında bir Kur’an-ı Kerim’i ihtiyaç 
sahiplerine bağışlayabileceğini veya online olarak ba-
gis.tdv.org sitesinden, bankalar yoluyla projeye des-
tek olabileceklerini söyledi.

Türkiye Diyanet Vakfı, Diyanet İşleri 
Başkanlığı ile birlikte yürüttüğü Hediyem 
Kur’an Olsun projesi kapsamında 2022 
yılı sonuna kadar Türkiye ile birlikte 50 
ülkedeki ihtiyaç sahiplerine 500 bin 
Kur’an-ı Kerim ulaştıracak.

Türkiye Diyanet Vakfı 2022’de 500 
bin kişiye Kur’an-ı Kerim ulaştıracak

https://tdv.org/tr-TR/turkiye-diyanet-vakfi-2022de-500-bin-kisiye-kuran-i-kerim-ulastiracak/
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Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı 
(TDV) iş birliğinde Kazakistan’da 3 bin 515 Kur’an-ı 
Kerim dağıtıldı.

Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkan Yardımcısı İb-
rahim Uslu ve Payitaht Abdülhamid dizisinde “Tah-
sin Paşa” ile “Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı” dizisinde 
“Derviş” karakterlerini canlandıran yazar-oyuncu 
Bahadır Yenişehirlioğlu, gönüllü olarak dahil olduk-
ları organizasyonda Kazakistan’da Kur’an eğitimi 
verilen bazı kursları ziyaret etti.

TDV heyeti, şeker ve balon dağıttıkları çocukla-
ra “Hediyem Kur’an Olsun” projesi kapsamında 
Kur’an-ı Kerim hediye etti.

Yenişehirlioğlu, TDV gönüllüsü olarak bu faaliyet-
lerde zaman zaman yer aldığını söyledi.

Türki Cumhuriyetler ile kardeşlik bağını güçlendir-
menin önemine dikkati çeken Yenişehirlioğlu, şöyle 
konuştu:

“Türki Cumhuriyetleri ayakta durmaya çalışıyor, 
yeni yeni gelişiyor. Türkiye Cumhuriyeti ise ayakla-
rının üzerinde dik duran güçlü bir devlet. Buradan, 
bu coğrafyalardan ‘abi, hami devlet’ gibi görünüyor. 
Önemli olan bu illiyet bağını kuruyor olmak. ‘Biz si-
zin yanınızdayız. Biz sizin kardeşiniz. Siz bizim kar-
deşlerimizsiniz. Burası da bizim ata toprağımız.’ di-

yor olmak önemli. Bizi bir arada tutan ve yan yana 
getiren çok sebeplerimiz var. Biz bunları çoğalt-
malıyız ve güçlendirmeliyiz. Bu da ancak köprüler 
oluşturarak olur.”

Yesevi Camisinde Kur’an eğitimi alan çocuklarla bir 
araya geldiklerini hatırlatan Yenişehirlioğlu, içinde 
bulunduğu atmosferden etkilendiğini dile getirdi. 
Yenişehirlioğlu, şunları kaydetti:

“Buradaki küçücük çocukların Kur’an eğitimi alıyor 
olmaları, bizim onlarla tanışmamız, Türkiye’den gel-
diğimizi öğrenmeleri, Türk bayrağını sallıyor olma-
ları, bizim onlara hediye ettiğimiz Kur’an-ı Kerimi 
koltuklarının altına alarak gidiyor olmaları asla unu-
tacakları şey değil. Ailelerine de yansıyan bir şey. 
Kardeşin, kardeşinin yanında olduğunu hissettiren 
çalışmalar. O yüzden manevi değeri çok büyük. Gi-
derek daha da büyüyecek çünkü Türkiye Cumhuri-
yeti bütün gücüyle ve hayırsever vatandaşlarıyla bu 
köprüleri kurmak için dört bir tarafta çalışıyor.”

 “Hediyem Kur’an Olsun Projesi”

TDV ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile yürütülen “Hedi-
yem Kur’an Olsun” projesi kapsamında, 2015’ten bu 
yana Türkiye ile birlikte 81 ülkede 36 dil ve lehçede 
bastırılan 1 milyon 305 bin Kur’an-ı Kerim ihtiyaç 
sahiplerine hediye edildi.

Kazakistan’da Kur’an eğitimi verilen bazı 
kursları ziyaret eden TDV gönüllüsü oyuncu 
Bahadır Yenişehirlioğlu:

“Bizi bir arada tutan ve yan yana 
getiren çok sebeplerimiz var. Biz bunları 
çoğaltmalıyız ve güçlendirmeliyiz. Bu da 
ancak köprüler oluşturarak olur”

TDV Kazakistanlı çocuklara 
Kur’an-ı Kerim hediye etti

https://tdv.org/tr-TR/tdv-kazakistanli-cocuklara-kuran-i-kerim-hediye-etti/
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Rapora göre, ABD, 9 milyar 768 milyon dolar insa-
ni yardım sağlayarak, miktar bazında listenin ba-
şında yer alırken, Türkiye ise ikinci sırada yer aldı. 
Ancak Türkiye, 5 milyar 587 milyon dolarla gayrisafi 
milli hasılasına oranla en çok insani yardım sağla-
yan ülke oldu. Türkiye, miktar bazında 2013, 2014 
ve 2015’te listede üçüncü, 2016 ve 2020’de ikinci, 
2017, 2018 ve 2019’da da ilk sırada yer aldı. Türkiye, 
2020 yılında da gayrisafi milli hasılasına oranla en 
çok yardım yapan ülke olarak kayıtlara geçti. Ra-
porda, Türkiye’nin topraklarında misafir ettiği Suri-
yeli sığınmacılara yönelik insani yardımlarının sıra-
lamaya dahil edilmediği açıklandı. 2021’de en çok 
insani yardım alan ülkeler ise Yemen, Suriye, Filistin, 
Afganistan, Etiyopya ve Güney Sudan oldu.

“Türkiye, dünyanın en çok yardım yapan 
ülkesi olmaya devam edecektir”

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, 
1975’ten bu yana “yeryüzünde iyilik egemen olun-
caya kadar” şiarıyla yurt içi ve yurt dışında hayır-
severlerin emanetlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştır-
dıklarını söyledi. Başta Türkiye olmak üzere, 149 
ülkede binlerce görevli ve gönüllü ile yardım faa-
liyetleri yürüttüklerini belirten Turan, Ramazan ve 

Kurban bayramlarının yanı sıra insani kriz yaşanan 
bölgelerde de büyük bir organizasyon içerisinde 
yardım ulaştırdıklarını bildirdi.

Bu yıl ramazan programı kapsamında, hayırsever-
lerce yapılan 139 milyon lira bağışla 2 milyon 150 
bin kişiye gıda paketi, alışveriş kartı ve bayramlık 
ulaştırdıklarını aktaran Turan, şu bilgileri verdi:

“Yurt içinde ihtiyaç sahiplerine 71 bin 661 gıda pa-
keti, 114 bin 624 alışveriş kartı ulaştırıldı. 27 bin 477 
kişiye bayramlık kıyafet hediye edildi. Yardım faa-
liyetlerinden 1 milyon 246 bin 436 kişi faydalandı. 
Yurt dışında ise 83 ülke 273 bölgede 152 bin 47 ki-
şiye gıda paketi, 120 bin 692 kişiye iftar ve kuman-
ya ulaştırıldı. 14 bin 100 kişiye bayramlık kıyafet 
hediye edildi. Yurt dışındaki yardım faaliyetlerinden 
toplam 895 bin 27 kişi faydalandı.” Kurban organi-
zasyonu kapsamında yurt içi ve yurt dışında 525 
bin 550 hisse kurban vekaleti emanet aldıklarını 
dile getiren Turan, “Görevli ve gönüllülerimiz vası-
tasıyla toplam 21 milyon 897 bin 917 ihtiyaç sahibi-
ne kurban eti ulaştırdık.” diye konuştu.

Kriz bölgeleri olan Arakan’a 39,6 milyon lira, Ye-
men’e 42,25 milyon lira, Sudan’a 37,4 milyon lira, 
Suriye’ye 384 milyon lira, Filistin’e 238 milyon lira, 

Türkiye, en çok insani yardım 
yapan ülke sıralamasında 
zirvedeki yerini korudu

İngiltere merkezli “Development Initiatives” kuruluşu tarafından 
hazırlanan Küresel İnsani Yardım 2022 Raporu’na göre, Türkiye, 
2021’de gayrisafi milli hasılasına oranla en çok insani yardım 
yapan ülke sıralamasında, zirvedeki yerini korudu.

https://tdv.org/tr-TR/turkiye-en-cok-insani-yardim-yapan-ulke-siralamasinda-zirvedeki-yerini-korudu/
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Lübnan’a 8 milyon lira, Endonezya’ya 5,8 milyon 
lira yardım yapıldığını bildiren Turan, şunları anlattı:

“Suriye’nin İdlib, Azez ve El Bab şehirleri başta ol-
mak üzere, 14 bölgede savaş mağduru insanlar için 
‘iyilik konutları’ inşa ettik. 14 bin 673 konutun yapı-
mını planladık. 6 bin 214’ü tamamlanan konutların 
2 bin 900’ünün yapımı devam ediyor, 5 bin 559 ko-
nutun ise yapımına ilerleyen günlerde başlanacak.”

35 ülkede 785 su kuyusu ve vakıf çeşmesi açarak, 
7 milyondan fazla insana temiz su ulaştırdıklarını 
açıklayan Turan, “İnşallah 2022 yılında hedefimiz, 
350 su kuyusu ve vakıf çeşmesi daha açarak, temiz 
suya erişen insan sayısını 8 milyonun üzerine çı-
kartmak.” dedi.

Türkiye’nin dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sa-
hiplerine el uzattığının altını çizen Turan, şunları 
kaydetti:

“Bizi biz yapan ve diğer topluluklardan ayıran en 
önemli özelliklerimizden birisi de yardımlaşma ve 
dayanışma duygusunun hep zirve noktada olma-
sıdır. Uluslararası kuruluşların verdiği istatistiklere 
de bakıldığı zaman Türkiye, geçmişten günümüze 
kadar her dönem gayrisafi milli hasılasına göre, 
dünyanın en çok yardım yapan ülkesi olmuştur ve 
olmaya da devam edecektir. Bu başarıya hiç şüphe-
siz Türk milletinin devletine ve sivil toplum kuruluş-
larına duyduğu güvenle sağlanmıştır. Türkiye’deki 
yardım zincirinin en önemli halkalarından birisi de 
kuşkusuz Türkiye Diyanet Vakfıdır.”
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14 sivil toplum kuruluşunu kapsayan törende 
AFAD, 13 STK’ya Kentsel Arama Kurtarma sertifikası 
verilirken Türkiye Diyanet Vakfı Beslenme Akredi-
tasyon sertifikası alan ilk STK oldu.  STK’lerde gö-
revli toplam 387 kişiye sertifika verildi.

Törende konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 
“Bizden daha zengin ülkeler varken biz, dünyada 
son 4 yılda mağdura, mazluma, ihtiyaç duyana yar-
dım yapan birinci ülkeyiz.” dedi. Soylu, Afet ve Acil 
Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı Akreditasyonu 

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı Akreditasyonu Sertifika 
Töreni’nde Beslenme alanında akreditasyon sürecini tamamlayan 
Türkiye Diyanet Vakfı görevlilerine akreditasyon sertifikası İçişleri 

Bakanı Süleyman Soylu tarafından takdim edildi.

Türkiye Diyanet Vakfı, 
Beslenme Akreditasyon 

sertifikası alan ilk STK oldu

https://tdv.org/tr-TR/turkiye-diyanet-vakfi-beslenme-akreditasyon-sertifikasi-alan-ilk-stk-oldu/
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Sertifika Töreni’nde, afet konusunun büyük farkın-
dalıkla ele alındığını, geçmiş dönemlerde yaşanan 
hatalardan ders çıkarıldığını söyledi. Afet yöneti-
minde gereken farkındalığa, kapasiteye ve koordi-
nasyona sahip olunduğunu bildiren Soylu, hazırla-
nan afet risk azaltma planlarını anlattı.

Soylu, ülke genelinde 28 bin 496 toplanma, 2 bin 
860 barınma alanı bulunduğunu açıkladı. AFAD 
akreditasyonu kapsamında 36 akreditasyonun ta-
mamlandığını aktaran Soylu, 27 akreditasyon eğiti-
minin devam ettiğini söyledi. Depremlerle, afetlerle 
karşı karşıya kalınan bir coğrafyada bulunulduğuna 
işaret eden Soylu, Türkiye’nin afetlerle karşılaşan di-
ğer ülkelere de anında yardımlar gönderdiğini ha-
tırlattı. Soylu, Hırvatistan’daki depremin ardından 
Avrupa ülkeleri bölgeye ulaşmadan Türkiye’nin bu 
ülkeye yardım gönderdiğini vurguladı. İçişleri Ba-
kanı Soylu, “Bizden daha zengin ülkeler varken biz, 
dünyada son 4 yılda mağdura, mazluma, ihtiyaç 
duyana yardım yapan birinci ülkeyiz. Dünyada şu 
anda son 4 yılın en çok yardım yapan ülkesi Türki-
ye’dir.” ifadesini kullandı.

Afet Eğitim Yılı kapsamında geçen yıl 56 milyon 
600 bin kişiye ulaşıldığını belirten Soylu, bu yılın 
da Afet Tatbikat Yılı ilan edildiğini anımsattı. Bakan 
Soylu, “Bu yıl 54 bin 302 tatbikat yapmayı planlıyo-
ruz. Yaklaşık 21 il düzeyi, 4 bölgesel, 3 çığ tatbikatı-
nın aralarında olduğu 54 bin 302 tatbikatın yüzde 
10’unu, yani yaklaşık 5 bin tatbikatı tamamladık. 
Yıl sonuna kadar sürekli tatbikat yapacağız.” bilgi-
sini paylaştı. Arama kurtarma ekiplerinin Kastamo-
nu’daki sel bölgesinde üstün gayret sarf ettiğini 
söyleyen Bakan Soylu, diğer afet bölgelerinde de 
olağanüstü işlerin gerçekleştirildiğine dikkati çekti.

“Arkamızda yüz kırışıklığı bırakmadan 
çıktık”

Afet konusunun tamamının mayınlı bir alan oldu-
ğunu, tedbirsiz yürünemeyeceğini ifade eden Soy-
lu, şöyle devam etti:

“Deprem tehlikesini geçmişte yaşadığımız acılar-
dan dolayı sadece belirli bölgelere ait mesele ola-
rak görüyoruz. Daha birkaç gün önce Karadeniz’de, 
Zonguldak’ın Ereğli açıklarında İstanbul’un da 
hissettiği 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana 
geldi. Aslında Zonguldak birinci derece deprem 
kuşağında değil ama demek ki risk mevcut. Bu me-
seleye bakışımızı, tehlike algımızı daha geniş pers-
pektiften yapmak durumundayız.”

Önceki dönemlerde afet durumlarında “Nerede bu 
devlet?” denildiğini söyleyen Soylu, yapılanların 
ardından şimdi ise bu cümlenin kullanılmadığını, 
“Allah devletimize zeval vermesin” denildiğini vur-
guladı. Artvin Arhavi’deki sel sırasında iş yerini te-
mizlemeye çalışan bir vatandaşla yaşadığı diyaloğu 
anlatan Bakan Soylu, bu bölgede de gerekenlerin 
tümünün yapıldığını dile getirerek, “Arkamızda yüz 
kırışıklığı bırakmadan çıktık.” dedi. İçişleri Bakanı 
Soylu, konuşmasının ardından arama kurtarma 
ekiplerine akreditasyon sertifikalarını verdi.

Programa İçişleri Bakan Yardımcıları İsmail Çatak-
lı, Tayyip Sabri Erdil, AFAD Başkanı Yunus Sezer ile 
arama kurtarma ekiplerinin, sivil toplum kuruluşla-
rının temsilcileri katıldı.

Törenin ardından AFAD Başkanlığı tarafından “İyilik 
İftarı” düzenlendi.
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Almanya’da faaliyet gösteren Diyanet İşleri Türk İs-
lam Birliğine (DİTİB) bağlı dernekler ile Türkiye Di-
yanet Vakfı (TDV) iş birliğinde başlatılan “Katarakt 
Projesi” kapsamında, Afrika’daki hastalar ameliyat 
edilerek sağlığına kavuşturuluyor.

Yurt dışında Ramazan yardımları ve su kuyusu 
açma faaliyetlerini yürüten DİTİB ve TDV, sağlık ko-
nusunda da Afrika’daki ihtiyaç sahiplerine destek 
oluyor.

Bu kapsamda 2018’de başlatılan projeyle şimdiye 
kadar birçok ülkedeki katarakt hastalarını iyileştiren 
ekipler, bu yıl Nijer’deki 500 kişiyi ameliyatlarla ye-
niden sağlığına kavuşturdu.

Ramazan faaliyetleri kapsamında Nijer’in Zinder 
bölgesinde çalışmalarını yürüten DİTİB Kuzey Ren 
Vestfalya Essen Eyalet Birliği gönüllü ekibi, 500 ki-
şinin ameliyatı sırasında gönüllü sağlıkçı olarak ihti-
yaç sahiplerinin yanında oldu.

Almanya’da faaliyet gösteren Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı 
dernekler ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) iş birliğinde başlatılan “Katarakt Projesi” 

kapsamında, Afrika’daki hastalar ameliyat edilerek sağlığına kavuşturuluyor.

Afrikalı katarakt hastaları 
TDV ve DİTİB iş birliğiyle 

ameliyat ediliyor

https://tdv.org/tr-TR/afrikali-katarakt-hastalari-tdv-ve-ditib-is-birligiyle-ameliyat-ediliyor/
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“Sevinçlerine binlerce kilometre uzaktan 
gelerek ortak olduk”

Almanya Essen Başkonsolosluğu Din Hizmetleri 
Ataşesi Hakkı Gür, coğrafyanın aşırı sıcak olmasının 
insanların belirli bir süre sonra gözlerini kaybetme-
sine neden olduğunu söyledi.

Projeye desteklerin verilmesiyle ilk kez 2018’de 
Çad’da katarakt ameliyatlarına başladıklarını anla-
tan Gür, “Bu ülkede 90 kişi ameliyat oldu ve sağlı-
ğına tekrar kavuştu. DİTİB’e bağlı derneklerimiz bu 
konuda çalışmalarını yürüttü ve Nijer’de bu yıl 500 
kişi ameliyat oldu.” dedi.

Yardımseverlerin kampanyaya ilgisinin çok olduğu-
nu dile getiren Gür, bu konuda destek olmak iste-
yen çok büyük kitle bulunduğunu kaydetti.

Gür, Nijer’de katarakt konusunda çok büyük ihtiyaç 
olduğunu, kendilerine başvuranların kayıtlarını al-
maya devam ettiklerini belirterek şöyle devam etti:

“Almanya’ya döndüğümüzde buradaki bu ihtiyacı 
gidermek için derneklerimizle çalışma yapacağız. 
Almanya’daki diğer dernek ve bölgelerimizin bu 
kampanyaya destek vereceğine inanıyorum. Bura-
da ameliyat olan insanların yüzlerindeki mutluluğu 
görmek ayrı güzellik çünkü artık dünyaya bakabi-
lecek, ihtiyaçlarını karşılayabilecek, Kur’an-ı Kerim 
okuyabilecekler.”

Kampanyada kendilerine destek veren yetkililer ile 
sahadaki görevlilere teşekkür eden Gür, “Artık bu 
insanlar kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Onların 

sevincine binlerce kilometre uzaktan gelerek ortak 
olduk. Her şeyden önce artık ibadetlerini yapabile-
cekler. Onların sağlığına kavuşan gözlerindeki par-
laklık, yorgunluğumuzu alıyor.” ifadelerini kullandı.

DİTİB Almanya Temsilciliği Essen Bölge Birliği Baş-
kanı Fahrettin Alptekin de çalışmaların 35 farklı 
bölgede ramazan boyunca süreceğini bildirdi.

Nijer genelinde 3 bin ramazan paketi yardımında 
bulunulduğunu anlatan Alptekin, “Sadece ramazan 
gıda paketi değil, katarakt ameliyatları da yaptı-
rıyoruz. Bu yıl 500 oldu, 700 ameliyat planlıyoruz. 
Ramazan bereketini yaşıyor, bağışçıların su kuyu-
larının açılışlarına katılıyoruz. Bağışçılarımızın yar-
dımını buraya ulaştırabilmek çok güzel. Ramazanı 
bereketlendiriyoruz.” şeklinde konuştu.

“Kendi emeğimle ekmeğimi kazanabilirim 
artık”

Katarakt ameliyatı olan Ebubekir Musa, görmeye 
başladıktan sonra gücünün geri gelebileceğini ve 
çalışabileceğini belirterek “Size duacı olacağım. 
Kendi emeğimle ekmeğimi kazanabilirim artık. Bu 
kampanyanın devam etmesini umuyorum.” şeklin-
de konuştu.
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Almanya merkezli DİTİB tarafından Türkiye’de ge-
çen yaz Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yanan or-
manlık alanlara dikilmek üzere başlatılan “1 iyilik 1 
fidan” kampanyası kapsamında 250 bin fidan bağışı 
toplandı.

Kampanya kapsamında ilk fidan dikimleri Manav-
gat ilçesi Kızıldağ Mahallesi’nde gerçekleştirildi.

Mahallenin çevresindeki yanan ormanlık alanlarda 
gerçekleştirilen dikimler ile Diyanet İşleri Türk İslam 
Birliği hatıra ormanı oluşturulması planlanıyor.

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Ab-
durrahman Çetin, 149 ülkede faaliyet gösteren Vak-
fın dünyanın birçok yerine yardım götürdüğünü 
söyledi.

Vakıf olarak 600 bin fidan dikimi planladıklarını ak-
taran Çetin, “Orman Genel Müdürlüğümüz ile plan-
lamalar yapıyoruz. Orman yangını döneminde de 
insani yardımlarda bulunmuştuk. Ormanlarımızın 
yeniden yeşillenmesi için çalışmalarımızı sürdüre-
ceğiz.” diye konuştu.

DİTİB Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Dilek, kam-
panyaya gurbetçi vatandaşların yoğun ili gösterdi-
ğini söyledi.

Hatıra ormanı için başlangıçta 100 temsili fidan 
diktiklerini ifade eden Dilek, “Zaman içerisinde An-
talya başta olmak üzere çevre illerdeki yanan or-
manlık alanlara fidanlar dikilecek. İçimizi acıtan bu 
manzara inşallah son bulacak.” dedi.

Avrupa’da faaliyet gösteren Diyanet 
İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) tarafından 
Türkiye Diyanet Vakfının “1 iyilik 1 fidan” 
kampanyası kapsamında toplanan 250 
bin fidan Antalya’nın Manavgat ilçesinde 
dikilmeye başlandı.

250 bin fidan Türkiye’de yanan 
ormanlık alanları yeşertecek

https://tdv.org/tr-TR/250-bin-fidan-turkiyede-yanan-ormanlik-alanlari-yesertecek/
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Fidan dikim töreninin ardından konuşan Mersin 
Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Şube Başkanı Dr. 
Şaban Kondi, Danimarka Türkiye Diyanet Vakfı’nın 
destekleriyle 115 bin fidanın dikiminin gerçekleş-
tirildiğini söyledi. Geçen sene orman yangınları 
nedeniyle yanan ağaçların yerine yenilerini dike-
rek geleceğe yeşil bir Türkiye bırakmak için Türkiye 
Diyanet Vakfı olarak 1 İyilik 1 Fidan sloganıyla yola 
çıktıklarını hatırlatan Müftü Kondi, “Biz öyle bir di-
nin mensubuyuz ki: ‘Kıyametin kopacağını bilseniz 
dahi elinizdeki fidanı dikin’ buyuran Peygamber 
(s.a.s) Efendimizin ümmetiyiz. Ağaçlarımız hem 
bizlere bu vatanı emanet eden ecdadımızın örtüsü 
hem de hayatta olan bizlere sağlık veren büyük ni-
metlerimizdir. Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşle-
ri Başkanlığı olarak ülkemizin her alanında olduğu 
gibi topraklarımızın ormanlaşmasına ve çevremizin 

güzelleşmesine dair önemli organizasyonlara imza 
atıyoruz. Bugün fidanlarımızı topraklarla buluştur-
duk hayırlı ve bereketli olsun. Emeği geçen herkes-
ten Allah razı olsun” dedi.

Geçen yıl vuku bulan elim orman yangınları se-
bebiyle büyük üzüntü yaşadıklarını belirten Dani-
marka Türkiye Diyanet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi 
İsmail Çelik ise “Danimarka Türkiye Diyanet Vakfı 
olarak 1 İyilik 1 Fidan kampanyasına destek vererek 
115 bin adet fidanı toprakla buluşturduk. Bağış-
ta bulunarak bu hayra vesile olan ve emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Fidan dikim törenine Türkiye Diyanet Vakfı Kadın 
Aile ve Gençlik Hizmetleri Müdürü Fatma Haral Efe, 
Türkiye Diyanet Vakfı görevli ve gönüllüleri ile Or-
man Genel Müdürlüğü yetkilileri de katıldı.

Mersin’de yanan ormanların yerine 
115 bin fidan dikildi

Türkiye Diyanet Vakfı’nın orman yangınlarının 
akabinde başlattığı “1 İyilik 1 Fidan” 
kampanyası kapsamında Mersin Tarsus’ta 
115 bin fidan dikildi.  Danimarka Türkiye 
Diyanet Vakfı’nın öncülüğünde hayırseverlerin 
destekleriyle gerçekleştirilen fidan dikim 
töreninde fidanlar toprakla buluşturuldu.

https://tdv.org/tr-TR/mersinde-yanan-ormanlarin-yerine-115-bin-fidan-dikildi/


KÜLTÜR

82 Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışta yaptığı konuşma-
da, fuarın ülkeye, millete, kültür ve sanat hayatına 
hayırlı olmasını dileyerek, Diyanet İşleri Başkanlığı 
ve TDV’nin düzenlediği kitap ve kültür fuarlarını 
Ramazan ayının bereketlerinden gördüğünü dile 
getirdi.

Salgın sebebiyle iki yıldır ara verilen fuarların bu yıl 
yeniden başlamış olmasından memnuniyet duydu-
ğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bizim 
medeniyetimiz, az önce Diyanet İşleri Başkanı’mızın 

da ifade ettiği gibi, ‘Yaradan Rabb’inin adıyla oku’ 
emri üzerine bina edilmiştir. Kur’an-ı Kerim’i ruhu, 
lafzı ve cismiyle her şeyin üzerinde tutan bir kültü-
rel müktesebata sahibiz.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün aynı zamanda 
Büyük Çamlıca Camii’nde açacakları İslam Medeni-
yetleri Müzesi’nde Kur’an-ı Kerim’in en güzel şekil-
de yazılışından mahfazalarına kadar pek çok sanat 
eserinin de sergileneceğini ifade ederek, “Böyle bir 
medeniyetin mensuplarının kitap dostu olması ka-

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye 
Diyanet Vakfı (TDV) tarafından İstanbul Büyük Çamlıca Camii iç avlusunda 

düzenlenen “39. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı” açılışını yaptı. Açılışa Diyanet İşleri 
Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da katıldı.

39. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı 
İstanbul’da açıldı

https://tdv.org/tr-TR/istanbulda-39-turkiye-kitap-ve-kultur-fuari-acildi/
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dar tabii bir durum yoktur. Tarihimizde 50-60 yıllık 
hayatlarına 500’e yakın eser sığdıran, bunlardan 
günümüze kalanlarını dahi hakkıyla okuyup hıfz et-
menin bir ömre bedel olduğu Gazali gibi, İbn-i Sina 
gibi abidevi isimler vardır. En büyük vasfı fetihler 
yapmak, devletler kurmak olan ecdadın ‘Kalem kı-
lıçtan keskindir.’ sözü okumaya ve yazmaya verdiği 
öneme işaret eder.” diye konuştu.

“Okuma oranı son 14 yılda 2 katından fazla 
arttı”

Bugün Türkiye’nin kitap üretimi ve sektörün büyük-
lüğü bakımından Uluslararası Yayıncılar Birliği için-
de ilk 10’da yer aldığına işaret eden Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, “2000 yılında ISBN numarası verilen 
kitap sayısı 9 bini bile bulmazken, bu rakam geç-
tiğimiz yıl 87 binin üzerine çıkmıştır. Önde gelen 
araştırma şirketlerimizin yaptıkları çalışmalar, oku-
ma oranının son 14 yılda 2 katından fazla arttığını 
göstermektedir. Bu artışın en çok da gençlerimiz 
arasında yaşanıyor olması, geleceğimiz adına bize 
ümit vermektedir.” dedi.

Türkiye Diyanet Vakfını, 1983 yılı Ramazan ayından 
beri gerçekleştirdiği fuar için tebrik eden Cumhur-
başkanı Erdoğan, fuara katılan yayınevleri ve yazar-
lar ile tüm katılımcılara bereketli bir fuar diledi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Rabbimiz 
bizlere okumamızı emrediyor”

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ise konuş-
masında, fuarın 70 kadar yayıncının katılımıyla Ra-
mazan aylarının vazgeçilmezi olduğunu söyledi.

İlk inen sure olan Alak Suresinin ‘Oku’ diye baş-
ladığını belirten Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “Bu 
surede, Rabbimiz bize okumayı emrediyor. Nüzul 
sırasına göre ikinci inen sure Kalem Suresidir. Bu 
medeniyetin çocukları olarak şu mesajı alıyoruz, 
milletimizin her bir ferdinin elinden kitap, kalem 
eksik olmayacak.” dedi.

Başkan Erbaş, Diyanet yayınları ve Türkiye Diyanet 
Vakfı yayınlarının 2 bin 600 çeşide ulaştığını belir-
terek, “İnşallah bu Ramazan boyunca hem burada 
hem Fatih Camii’nin avlusunda hem de Ankara’da 
Ahmet Hamdi Akseki Camii’nin avlusunda kitap ve 
kültür fuarını açmış bulunuyoruz.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından 
kurdeleyi keserek fuarın açılışını gerçekleştirdi. Açı-
lışın ardından fuar alanını gezen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, yayınevi yetkililerinden bilgi aldı.

Açılış törenine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanı Murat Kurum, Kültür ve Turizm Bakanı Meh-
met Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı İletişim 
Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcü-
sü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Diya-
net İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı ve 
Türkiye Diyanet Vakfı 2. Mütevelli Heyeti Başkanı 
İhsan Açık da katıldı.

Fuar, 8-27 Nisan tarihlerinde, 11:00-00:00 saatleri 
arasında kitapseverleri ağırlayacak. Ayrıca bugün 
Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii avlusunda açı-
lan fuar da aynı tarih ve saatler arasında ziyaret edi-
lebilecek.
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19 gün boyunca Fatih Camiinde kitapseverleri ağır-
layacak olan fuarın açılışında konuşan Diyanet İşleri 
Başkanı Erbaş, “Diyanet İşleri Başkanlığı olarak yıl-
lardır kalplerimizi manen dirilten Ramazan ayında 
zihinlerimizi aydınlatmak, bilinç ve idrak dünyamızı 
canlı kılmak adına kitap fuarları düzenlemekteyiz. 
Amacımız mübarek Ramazan ayını kitapla buluş-
maya vesile kılmaktır.” dedi.

“Bizim medeniyetimiz kitap, kalem, bilgi, 
ilim, irfan ve kütüphane medeniyetidir”

Başkan Erbaş, İslam medeniyetinin kitap, kalem, 
bilgi, ilim, irfan ve kütüphane medeniyeti olduğu-
nu ifade ederek, sözlerine şöyle devam etti:

“Bizler, “oku” emri ile başlayan, kaleme ve onun 
yazdıklarına yemin eden “Hiç bilenlerle bilmeyen-
ler bir olur mu?” diye mensuplarını uyaran, kalemi 
kullanmaya ve bilgi peşinde koşmaya teşvik eden 
bir inancın ve medeniyetin mensuplarıyız. Denizler 
mürekkep, ağaçlar kalem olsa Allah’ın ilim ve kud-
retinin sınırlarının idrak edilemeyeceği gerçeğine 

teslim olarak “Rabbim ilmimi artır” niyazıyla ilim 
yolunda olmayı teşvik eden bir medeniyettir. Bi-
zim medeniyetimizde ilme de okumaya da “Allah’ın 
adıyla” başlanır. Bizler, Allah Resulünün hayatında 
ilme verilen değerin en güzel örneklerini görürüz. 
Bunun en açık ispatı ise onun yolunu takip eden 
ümmetinin asırlar boyunca ilimde, hikmette, ada-
lette, güzel ahlakta her zaman dünyaya öncülük 
etmiş olmasıdır.”

“Kullanıldıkça değerini yitirmeyen şeyler 
kitaplardır”

“Kitap büyüklerden küçüklere, öncekilerden sonra-
kilere, bugünden yarınlara kalan en değerli miras-
tır.” diyen Başkan Erbaş, “Âlemde kullanıldıkça de-
ğerini yitirmeyen bir şey varsa kitaplar ve onlarda 
mevcut olan bilgilerdir. Bu sebeple ben yayınevleri-
ni bu mirasın taşıyıcıları olarak görüyor, kitap fuar-
larını da modern çağın gezen kütüphaneleri olarak 
görüyorum. Kitap neşriyatının da kutsal bir görev 
olduğuna inanıyorum. Çünkü insanı kitapla bu-
luşturmak, insanı bilmediği ile buluşturmak, bunu 

Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet 

Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. 

Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı ile 

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından 

düzenlenen ‘39. Türkiye Kitap ve Kültür 

Fuarı’nın üçüncü yerinin açılışını İstanbul 

Fatih Camii’nde yaptı.

39. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı’nın 
üçüncü yeri Fatih Camii’nde açıldı

https://tdv.org/tr-TR/39-turkiye-kitap-ve-kultur-fuarinin-ucuncu-yeri-fatih-camiinde-acildi/
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imani ve ahlaki bir hassasiyet ile yapmak gerçekten 
mübarek bir iştir.” diye konuştu.

Başkan Erbaş, İslam medeniyetinde kitaba verilen 
değerden bahsederek “Bizler tarihten günümüze 
kitaba verdiği değerle örnek olmuş bir medeniye-
tiz. Adeta kitabı ve kütüphaneyi mabed mesabesin-
de görmüşüz. Dolayısıyla dünyada hükmettiğimiz 
her yerde kitaplara değer vermişiz. Birilerinin yaptı-
ğı gibi yakıp yıkmamışız. Hep muhafaza etmişiz ve 
değer vermişiz.” ifadelerini kullandı.

“Bilgi, hikmet, irfan ve ahlaki değerlerle 
süslenmesi gerekir”

Günümüzde okumanın ötelendiğini onun yerine 
imajın ve seyrin öncelendiğine dikkat çeken Baş-
kan Erbaş, şöyle konuştu:

“Böylesi bir dünyada elbette kitapseverlere büyük 
görevler düşmektedir. Okumanın, düşünmenin ve 
keşfetmenin en büyük insani haslet olduğunu bu 
çağa anlatmak zorundayız. Bugün kitapla bağımız 
bazı ülkelere göre düşük olsa da ben bu makus ta-
lihin değişeceğine inanıyorum. Elbette bunun için 
emek ve gayrete ihtiyaç var. Eğer bilgiyi ve ilmi sa-
dece cedel vasıtası olmaktan çıkarıp bir değere ve 
üretime dönüştürebilirsek, hayatla buluşturabilir-
sek ben bu makus talihin kısa sürede değişeceğine 
inanıyorum. Şunu da belirtmek isterim ki bilginin 
aynı zamanda hikmet, irfan ve ahlaki değerlerle 
süslenmesi gerekir. Aksi halde bilgi insanlığa fayda 
getirmeyeceği gibi çeşitle felaketlere vasıta olarak 
kullanılabilecektir ve kullanılmaktadır. Bilgi insanla-
rı ihya etmeye katkı sağladığı gibi zaten onun için 
üretilmesi gerekiyor ama insanları yok etmek için 
de kullanılabilmektedir. Dünya tarihi bunun örnek-
leriyle doludur.”

Başkan Erbaş, bugün bilgiye sahip olan ve birçok 
şey üreten Batı merkezli anlayışın en büyük eksikli-
ğinin bilginin hikmet, değer ve güzel ahlak boyutu-
nu ihmal etmesi olduğunu söyledi.

Okuma oranlarını daha çok yükselmesi gerektiğine 
vurgu yapan Başkan Erbaş, “İnsanımızın edebiyata, 

sanata, bilime ve teknolojiye ilgilerini artırmak için 
daha çok projeler geliştirmeliyiz.” ifadelerini kullan-
dı.

Başkan Erbaş konuşmasının sonunda 39. Türkiye 
Kitap ve Kültür Fuarı’nın hayırlı sonuçlara vesile 
olmasını temenni ederek, bütün katılımcılara, yayı-
nevlerine, kitap dostlarına teşekkür etti.

Konuşmasının ardından fuarın açılış kurdelesini ke-
sen Başkan Erbaş, stantları gezdi ve yayınevi yetkili-
lerinden bilgi aldı.

İstanbul’da Büyük Çamlıca Camii ile Fatih Camii av-
lusunda Ankara’da ise Ahmet Hamdi Akseki Cami-
i’nin avlusunda hizmetine açılan kitap fuarları, 27 
Nisan tarihine kadar 11:00 ile 00:00 saatleri arasın-
da kitapseverleri ağırlayacak.

Açılışta Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. 
Huriye Martı, Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 
2. Başkanı İhsan Açık, Türkiye Diyanet Vakfı Genel 
Müdürü İzani Turan, Diyanet İşleri Başkanlığı Dini 
Yayınlar Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kurt, İstanbul 
İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, yayınevleri temsil-
cileri ile çok sayıda davetli hazır bulundu.

‘39. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı’nın İstanbul Bü-
yük Çamlıca Camii ile Ankara Ahmet Hamdi Akseki 
Camiinin avlusundaki yerlerinin açılışı, dün Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Diyanet İşleri 
Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın katılımıyla gerçekleşti-
rilmişti.
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 
Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet 
Vakfı ve Dünya Çizerler Birliği’nin birlikte 
İstanbul’da düzenlediği, “Uluslararası 
Çizgilerle Ramazan” sergisini açtı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 
“Uluslararası Çizgilerle Ramazan” 

sergisini açtı

Atatürk Kültür Merkezi Fuaye Salonu’nda sanatse-
verlerin beğenisine sunulan serginin açılışında ko-
nuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sanat eserinin 
insanın kalbinin derinliklerindeki duygunun ifadesi 
olduğunu ifade ederek, “Bizim medeniyetimizde 
sanat, insan ile bütünleşen değerlerdir; iyiliktir, sa-
nat sevgidir, çevreye duyulan saygıdır, doğruluktur; 
cömertliktir. İnsanı ve hayatı güzelleştiren ahlâkî er-
demlerdir.” dedi.

Başkan Erbaş, ahlaki değerlerin mümin için hayatın 
her anının Allah’a bağlılık bilinci içinde geçmesi, bu 
bağlılığın davranışlarına aksetmesi demek olduğu-
nu belirterek “Bu sebeple zaten her mümin güzel 
ahlâklı olmak mecburiyetindedir. Dinimiz bizlerden 
güzel davranışlarda bulunmamızı, ahlâkımızı gü-
zelleştirmemizi istemektedir. Bizim medeniyetimiz 
sevgi, merhamet şefkat ve iyilik gibi insanı değerli 
kılan vasıflar üzerine kurulmuştur. Allah’ın müker-
rem bir varlık olarak yarattığı insan, âlemin özüdür, 
yaratılmışların gözbebeğidir.” diye konuştu.

Medeniyetlerin, toplumların dünden bugüne, bu-
günden yarına maddi- manevi aktardıkları değerler 
ile oluştuğunu dile getiren Başkan Erbaş, “Yardım-

laşma, dayanışma, paylaşma gibi iyiliği ortaya ko-
yan erdemli davranışlar da Müslüman ahlâkının ve 
hayatının ayrılmaz parçasıdır. İslam medeniyeti işte 
bu değerler ile insanlığa her zaman örnek olmuş-
tur.” ifadelerini kullandı.

“Vakfımızın gayreti, İslam’ın iyilik anlayışını 
bütün yüreklere yerleştirmektir”

Kur’an-ı Kerim’de, “Kim zerre kadar bir iyilik yaparsa 
mutlaka karşılığını görecektir.” buyurulduğunu ha-
tırlatan Başkan Erbaş, şöyle devam etti:

“Yüce Rabbimiz, iyiliğin gerçek mükâfatının kendisi 
tarafından verileceğini haber vermektedir. Türkiye 
Diyanet Vakfı kurulduğu günden bu yana iki büyük 
hedef doğrultusunda çalışmaktadır. Birincisi; Ülke-
mizde ve dünyanın her yerinde insanlığın hizme-
tinde olmaktır. İkincisi ise; yeryüzünde iyiliğin ege-
men oluncaya kadar çalışmaktır. Vakfımızın gayreti, 
öncelikle İslam’ın iyilik anlayışını, sevgi, barış, mer-
hamet ve adalet yüklü mesajlarını bütün yüreklere 
yerleştirmektir. Çağın, insanî değerleri alt üst eden 
fırtınaları karşısında iyiliği sağlam ve güçlü tutmak-
tır. İyiliği insanlığın sığınağı haline getirmektir.”

https://tdv.org/tr-TR/diyanet-isleri-baskani-erbas-uluslararasi-cizgilerle-ramazan-sergisini-acti/
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Değerleri çizgilerle anlatan, iyiliği çizgilere taşıyan, 
“Çizgilerle Ramazan” temalı serginin çok anlamlı 
olduğuna vurgu yaparak, “Çalışmanın uluslararası 
düzeyde gerçekleştirilmesi ise projeyi daha da kıy-
metli hale getirmektedir. Sergide yer alan eserler; 
Ramazanın ışığı altında iyiliği, yardımlaşmayı, da-
yanışmayı hayatın merkezinde gören bir anlayışı 
ortaya koyan eserlerdir. Çalışmanın hem ülkemiz-
de hem de dünya genelinde önemli bir farkındalık 
oluşturacağına inanıyorum. Hayal gücünün eşliğin-
de, duyguların farklı bir dille ifade edilmesi sonu-
cu ortaya konulan bu değerli çalışmaların, insanlık 
olarak üzerimize düşen sorumlulukları hatırlama-
mıza da büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum.” 
şeklinde konuştu.

“Şu fani dünya hayatı mümin için bir iyilik 
yoludur”

Böyle kapsamlı bir çalışmayı ortaya koymanın ko-
lay olmadığını belirten Başkan Erbaş, “Bu sebeple 
emeği geçenleri tebrik ediyor, her bir eserin sahi-
bine şükranlarımı sunuyorum. Şu fani dünya hayatı 
mümin için bir iyilik yoludur, ahiret hayatı ise iyilik 

yolunu istikamet üzere tamamlayanlar için ebedi 
mükâfat yurdudur. Şüphesiz ki iyilerin yardımcısı 
olan Allah, bu yolda rızası için çalışanları asla yalnız 
bırakmayacaktır.” diye konuştu.

Uluslararası 117 sanatçının 305 eserle katkı sağla-
dığı sergide, 40 sanatçının seçkiye giren 50 eseri 
yer alıyor. “Ramazan, Doğruluk, Zekat” temalarıyla 
hazırlanan sergi, 5 Mayıs’a kadar ziyaretçilerini ağır-
layacak.

Açılışa, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet 
Misbah Demircan, İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi 
Arpaguş, Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. 
Başkanı İhsan Açık ve çok sayıda davetli katıldı.
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İstanbul Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Mer-
kezi’nde düzenlenen fuarın açılışında konuşan 
Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mü-
tevelli Heyeti Başkanı Erbaş, en çok mutlu olduğu 
anların gençlerle birlikte geçirdiği anlar olduğunu 
söyledi.

Başkan Erbaş, fuarın ‘Denge ve Alem’ temasına atıf-
ta bulunarak, sözlerine şöyle devam ediyor:

“Cenab-ı Hak kainatı çok güzel bir dengede yarat-
mıştır. Yüce Rabbimiz ayet-i kerimede; “Çevir gö-
zünü bir bak. Bir dengesizlik bulabilir misin?” diye 
buyuruyor. Sonra kainattaki bu dengeyi yeryüzüne 
yansıtacak halifeyi yaratıyor. Ona da ‘insan’ diyor. 
Kainattaki dengeyi yeryüzünde de sağlasınlar diye 
peygamberleri gönderiyor ve bu peygamberlerin 
sonuncusu Hazreti Muhammed Mustafa’dır (s.a.s.). 
Onun için kendisine son gelen ayet-i kerimede 
Rabbimiz; “Bugün sizin dininizi kemale erdirdim ve 
üzerinizdeki nimetimi tamamladım” buyuruyor.”

“Medeniyetimizin gençleri olarak elimizden 
kitap ve kalemin düşmemesi gerekiyor”

Başkan Erbaş, birinci inen surenin ‘oku’ diye başla-
dığına, nüzul sırasına göre ikinci inen surenin ise 

‘kalem’ suresi olduğuna işaret ederek, “Elimizden 
kitap ve kalemin düşmemesi gerekiyor. Okumak-
tan, öğrenmekten, öğretmekten uzak kalmayaca-
ğız. Buna dikkat ettiğimiz asırlarda, kütüphanele-
rimizin, kitaplarımızın bütün dünyayı aydınlattığı 
asırlarda hep yükselmişiz, ilerlemişiz. Dengemizin 
bozulmaması için, alemdeki dengenin insanlığa da 
yansıması için kitap, kalem, okumak, okutmak, öğ-
renmek, öğretmek, araştırmak bizim hedefimizdir.” 
diye konuştu.

Konuşmasının ardından açılış kurdelesini kesen 
Başkan Erbaş, stantları gezerek gençlerle sohbet 
etti.

Açılışa, İstanbul Valiliği Vali Yardımcısı Niyazi Erten, 
Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı 
İhsan Açık ile İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpa-
guş da katıldı.

39 sivil toplum kuruluşunun katıldığı fuar, 13-15 
Mayıs tarihlerinde 10.00-20.00 saatleri arasında zi-
yaret edilebilecek.

Fuar etkinlikleri, ‘TDV KAGEM’ ve ‘TDV Gençlik Fua-
rı’ sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek. 
Fuar süresince ayrıca #gençlik1alem etiketiyle sos-
yal medyada fuardaki etkinliklere dikkat çekilecek.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kadın, Aile ve 
Gençlik Merkezinin (KAGEM) düzenlediği, 
“Denge ve Alem” temalı 8’inci TDV Gençlik 
Fuarı’nın açılışını yaptı.

8. TDV Gençlik Fuarı açıldı

https://tdv.org/tr-TR/8-tdv-genclik-fuari-acildi/
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Açılışını Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı 
Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın yaptığı 
TDV Gençlik Fuarı, 13-15 Mayıs tarihleri arasında 3 
gün boyunca İstanbul’da gençlik kuruluşlarını ağırla-
dı. Fuarda “Denge ve Âlem” temasıyla söyleşiler, atölye 
çalışmaları, sinema ve belgesel gösterimleri, paneller, 
sergiler, yarışmalar, spor etkinlikleri ve daha pek çok 
etkinlikle beraber müzik dinletileri düzenlendi.

TDV KAGEM’in ev sahipliğinde yapılan fuarda gençlik 
kuruluşları faaliyetlerini tanıtma imkânı buldu. Düzen-
lenen etkinliklerde bir araya gelen gençler ise hem 
eğitici faaliyetlere katıldı hem de keyifli anlar yaşadı.

Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezinde dü-
zenlenen kapanış programında, Türkiye Diyanet Vakfı 
Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Çetin, gençler-
le bir araya geldi.

Fuarda ayrıca gençler adına gençlik kuruluşlarını tem-
silen Abdulkadir Kızılboğa da fuarın üç günlük değer-
lendirmesini yaparak kendilerine bu fırsatı verdiği için 
Türkiye Diyanet Vakfı’na teşekkür etti.

Kapanış programı sonunda gençlik kuruluşları katılım 
sertifikalarını, TDV Kadın Aile ve Gençlik Merkezi Mü-
dürü Fatma Haral Efe’nin elinden aldılar.

Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik 
Merkezi (TDV KAGEM) tarafından “Denge ve 
Âlem” temasıyla sekizincisi düzenlenen TDV 
Gençlik Fuarı 39 genç sivil toplum kuruluşun 

katılımıyla İstanbul’da gerçekleşti.

TDV Gençlik Fuarı 
İstanbul’da gerçekleşti

İSAM’dan yapılan açıklamaya göre, 124 bin 
600 makalenin künyesi ile 102 bin makale-
nin tam metinlerine ulaşılabilen veri taba-
nında, makale adı, yazar adı, dil ve eklenme 
tarihine göre sorgulama yapılabiliyor.

Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Tarihi 
Makaleleri Veri Tabanına “http://icerik.isam.
org.tr/” adresinden ulaşılabilir.

TDV İSAM 
Kütüphanesi 

makale veri tabanı 
güncellendi

Türkiye Diyanet Vakfı İslam 
Araştırmaları Merkezi (İSAM) 

Kütüphanesi tarafından hazırlanan 
metin erişimli Türk Tarih, Edebiyat, 

Kültür ve Sanat Tarihi Makaleleri Veri 
Tabanı güncellendi.

https://tdv.org/tr-TR/tdv-genclik-fuari-istanbulda-gerceklesti/
https://tdv.org/tr-TR/tdv-isam-kutuphanesi-makale-veri-tabani-guncellendi/
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 Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, 
“İyiliğe Gönüllü Ol” sloganıyla sürdürülen gönüllü-
lük projesiyle ilgili bilgi verdi.  

İnsani yardımdan eğitime, gıdadan barınmaya, 
sağlık yardımlarından hayır faaliyetlerine, sosyal 
sorumluluk projelerinden çevre ve canlıların korun-
masına kadar pek çok alanda proje geliştirerek ihti-
yaç sahiplerine Vakfın ulaşmaya çalıştığını belirten 
Turan, bu çalışmaların önemli kısmının gönüllülerin 
desteğiyle yapıldığını söyledi. Turan, iyiliğe katkı 
sağlamak isteyen yardımseverleri de Vakfın gönül-
lüsü olmaya davet etti.  

Vakfın gönüllülük projesi ve gönüllü sayısıyla ilgili 
bilgi veren Turan, “Kadın Aile ve Gençlik Hizmetleri 
Müdürlüğümüz bünyesinde uzun süredir faaliyet 
gösteren ‘Gönüllü Koordinatörlüğü’ tarafından top-
lumun her kesimine yönelik projeler, hem yardım 

çalışmaları hem de sosyal sorumluluk projeleri ge-
liştiriyoruz. Çağımız insanının yaşadığı sorunların 
el ele vererek, paylaşarak azalacağına inanıyoruz. 
Dünyada iyiliğin egemen olması misyonuyla 149 
ülkede yardım faaliyetlerini yürüten Vakfımızın şu 
an kayıtlı 31 bin 385 gönüllüsü bulunmakta, bu 
sayı her geçen gün artmaktadır. Manevi destek 

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), başta ülkemiz olmak üzere 149 ülkede yürüttüğü 
yardım faaliyetlerinde 31 bin 385 gönüllüsüyle ihtiyaç sahipleri ile Vakıf arasında 

iyilik köprüsü kuruyor. 

TDV, 
31 bin 385 gönüllüsüyle ihtiyaç 
sahiplerinin yardımına koşuyor

https://tdv.org/tr-TR/tdv-31-bin-385-gonullusuyle-ihtiyac-sahiplerinin-yardimina-kosuyor/
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sağlayan gönüllülerimiz organizasyon gücümüze 
güç katıyor” ifadelerini kullandı.  

Yurt içi ve yurt dışındaki yardım çalışmalarında gö-
nüllülerin çok önemli olduğunu dile getiren Turan, 
“Gönüllülerimiz hiçbir beklenti içerisine girmeden 
organizasyonlarımızda fedakarca çalışarak tecrübe, 
yetenek, zaman ve emeğini vakfediyor. Yetişemedi-

ğimiz birçok çalışmayı gönüllülerimizin desteğiyle 
başarılı ve sorunsuz bir şekilde yerine getirebiliyo-
ruz, milyonlarca mağdura hayırseverlerimizin ema-
netlerini ulaştırıyoruz” diye konuştu. 

Turan, “İyiliğe Gönüllü Ol” temasıyla yürütülen gö-
nüllülük faaliyetlerine katılmak, Vakfın gönüllüsü 
olmak ve çalışmalarda yer almak isteyenlerin, “ht-
tps://gonullu.tdv.org” internet sitesindeki gönüllü 
formunu doldurabileceklerinin bilgisini verdi.  

Turan şöyle devam etti: “Tarafımıza ulaşan talepler 
bilgi havuzunda toplanarak gönüllü adayımızın 
katkı sağlayabileceği uygun alanlar ve faaliyet ya-
pılacak alanlar eşleştirilmektedir. Organizasyon dö-
neminde ihtiyaç duyulması halinde gönüllülerimiz 
düzenlenen programlarımıza davet edilmektedir. 
Yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerimize katılan gönüllü-
lerimiz samimi duygularıyla çok güzel etkiler oluş-
turuyor.”
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Türkiye Diyanet Vakfı Kadın ve Gençlik Kolları bu-
lunan illerde yürütülecek proje kapsamında yeni 
doğum yapmış 10 bin anne ile evlilik hazırlığındaki 
10 bin genç kıza hediye bohçalarının ulaştırılması 
hedefleniyor.

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti II. Başkanı 
İhsan Açık, hayata dokunan her alanda proje geliş-
tirdiklerini ifade ederek evlilik için adım atan genç 
kızlara ve yeni doğum yapan annelere verdikleri 
bu desteğin büyük önem taşıdığını ifade etti. Vak-
fın kadın ve gençlik kollarının bulunduğu illerde 
projeyi yürüteceklerini söyleyen İhsan Açık, “Vakfı-
mızın Kadın ve Gençlik Kolları görevli ve gönüllü-
leriyle birlikte ailelerimizi ziyaret ederek evliliğin ve 
anneliğin ilk adımlarında onlara destek oluyoruz. 
Evliliğin ve anneliğin ne kadar değerli olduğunun 
farkındayız, aile olmanın her geçen gün zorlaştığı 
günümüzde desteklerimizle bu süreçte onların ya-
nında olduğumuzu göstermek istiyoruz” dedi.

“Evlilik yolunda olan 10 bin genç kızımıza ve yeni 
doğum yapan 10 bin genç anneye olmak üzere 20 
bin hediye bohçamızla destek olacağız” diyen açık 
Açık sözlerine şöyle devam etti: “Hayırseverleri-
mizin ayni ve nakdi yardımlarıyla hazırlanan gelin 

bohçası ve bebek bohçasını kardeşlerimize hediye 
edeceğiz. En mutlu günlerinde onlara vereceğimiz 
bu hediyelerle bir nebzede olsa yüklerini hafiflete-
ceğiz. Sıcacık yuvaların temelleri atılırken, çocuk-
ların dünyaya gözlerini açarken iyilikle açmasını, 
paylaşmanın ve kardeşliğin yüreklere işlemesini 
arzu ediyoruz. Evlilik ve annelik toplumu ve nesil-
leri korumak amacıyla atılan sağlam temellerdir. 
Aile demek, ilgi, alaka, samimiyet, teslimiyet, kar-
şılıklı sevgi, saygı ve hayatın her bölümünü sabırla 
paylaşmaktır. Aile olmak, dünyanın türlü meşakkat-
lerini beraberce göğüslemektir. Sevinci ve kederi, 
varlığı ve yokluğu birlikte yaşamaktır. Aile olmak, 
iyi günde, kötü günde vefakârlık ve fedakârlıkla bir 
bütünü tamamlamaktır.”

Gelin hediye bohçasında çeyizlik malzemelerinin, 
bebek hediye bohçasında ise battaniye, bebek kı-
yafetleri, bebek bezi ve bebek hijyen seti gibi temel 
ihtiyaç malzemelerinin yer aldığını belirten Açık, 
aynı zamanda her iki bohçaya da Kur’an-ı Kerim 
ve aileye yönelik kitaplarla manevi rehberlik deste-
ğinde de bulunduklarını ifade etti. Açık, her zaman 
Türkiye Diyanet Vakfı olarak sosyal sorumluluk pro-
jeleriyle değerlerimizi yaşatmaya gayret ettiklerini 
dile getirdi.

Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve 
Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü, Gönüllü 
Koordinatörlüğü tarafından başlatılan 
“Hayata Başlarken” Projesi kapsamında 
evlilik hazırlığı yapan genç kızlara çeyiz 
bohçası ve yeni doğum yapan annelere 
bebek bohçası hediye ediyor.

"Annelerin ve genç kızların en 
mutlu günlerinde yanlarındayız"

https://tdv.org/tr-TR/annelerin-ve-genc-kizlarin-en-mutlu-gunlerinde-yanlarindayiz/
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Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti II. Başkanı 
İhsan Açık, İyilik Atölyelerinin ilkini Ankara Hacıbay-
ram’da açtıklarını ve birçok ilde de açılmak üzere 
Vakfın Kadın ve Gençlik Kolları’nın  hazırlıklarını sür-
dürdüğünü söyledi.

Vakfın gönüllülerinin aktif olarak atölyelerde gö-
rev aldığını ve birçok alanda ihtiyaç sahiplerinin 
yardımlarına koştuklarını belirten İhsan Açık, “İyilik 
Atölyelerimizde; ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yö-
nelik etkinlikler, gönüllülerimizin tecrübe paylaşı-
mı, psikolojik ve manevi destek gibi birçok projeye 
imza atıyoruz. Özellikle gönüllülerimizin el emeği 
göz nuruyla hazırladıkları ürünlerle hem ihtiyaç 
sahibi kardeşlerimize ulaşıyor hem de Hayır Çar-
şılarımızdan elde ettiğimiz kazanımları iyiliğe dö-
nüştürüyoruz. ‘’Hayata Başlarken’’ projemizle bu 
yardımlarımızın ilk adımlarını da attık. Gönüllüleri-
miz tarafından dikiş atölyemizde hazırlanan gelin 
bohçası ve bebek bohçasıyla ihtiyaç sahibi genç 
kızlarımızın ve yeni doğum yapmış  annelerimizin 
en mutlu günlerinde yanlarında oluyoruz” ifadele-
rinde bulundu.

İyilik Atölyelerinin önemli bir proje olduğuna vur-
gu yapan Açık, “Vakfımız hayatın her alanında in-
sana dokunmayı ve maddi-manevi destek vermeyi 
amaçlıyor. İyilik Atölyelerinde gönüllülerimizle bir-

likte yardım bekleyen vatandaşlarımız için üretiyor 
ve ürettiklerimizi faydaya dönüştürüyoruz. Paylaş-
manın ve iyiliğin gönülleri nasıl iyileştirdiğini görü-
yoruz” dedi.

İyilik Atölyelerinde sadece yardım faaliyetleri yap-
madıklarını gönüllülere yönelik etkinlikler de ger-
çekleştirdiklerini dile getiren Açık, sözlerine şöyle 
devam etti: “Kadın ve Gençlik Kollarımızın öncü-
lüğünde gönüllülerimize yönelik tezhip, ebru, di-
kiş-nakış ve deri atölyeleri de gerçekleştiriyoruz.  
Çocuk Destek Eğitim Merkezi (ÇODEM) de kalan kız 
çocuklarına , Hafızlık Kur’an Kursu  öğrencilerine ve 
engellilere psikolojik destek amaçlı sanat etkinlikle-
ri ve grup çalışmaları düzenliyoruz. Atölyelerimizde 
ayrıca gönüllülerimizle ihtiyaç sahibi aileleri bir ara-
ya getirerek birlik, beraberlik, kardeşlik duyguları-
nın pekişmesine vesile oluyoruz.

Hayırseverlerimizin bağışlarıyla İyilik Atölyelerinde 
gönüllülerimiz tarafından hazırlanan ikramlıkları 
üniversiteler, hastaneler, şehir meydanları, cami 
avluları gibi mekanlarda vatandaşlarımıza ikram 
ediyoruz. Gönüllülerimizce hazırlanan mantı, sarma 
gibi yiyeceklerden Hayır Çarşılarımız da elde edilen 
kazanımlarla ihtiyaç sahiplerine yardımlar ulaştırı-
yoruz.”

Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile 
ve Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü 
bünyesinde kurulan “İyilik 
Atölyeleri”nde gönüllüler tarafından 
ihtiyaç sahiplerine yönelik etkinlikler 
düzenleniyor.

TDV, İyilik Atölyeleriyle ihtiyaç 
sahiplerinin yardımına koşuyor

https://tdv.org/tr-TR/tdv-iyilik-atolyeleriyle-ihtiyac-sahiplerinin-yardimina-kosuyor/


ŞUBELERİMİZDEN
EDİRNE

Kentteki bir alışveriş 
merkezinde bulunan mağazaya 
aileleriyle gelen çocuklar, 
kendilerine verilen 250 liralık 
hediye çekiyle alışveriş yaptı.

Bayramlık kıyafet alan 
çocukların sevinçli olduğu 
gözlendi.

İl Müftüsü ve Türkiye Diyanet 
Vakıf (TDV) Edirne Şube 
Başkanı Alettin Bozkurt, 
Ramazanın yardımlaşma ve 
dayanışma ayı olduğunu 
söyledi.

Bayramlıklarını alan çocukların 
sevindiğini belirten Bozkurt, 
“Çocukların mutluluğu bizleri 
de mutlu etti. Edirne’de 500 
çocuğumuzu giydiriyoruz. 

Gayemiz çocuklarımızı ve 
aileleri bayram arifesinde mutlu 
etmek, sevindirmek. Emeği 
geçen, destek verenlerden 
Allah razı olsun.” diye konuştu.

Hayırda Yarışan Kadınlar Grubu 
yöneticisi Şüheda Şark da 
topluluğun 2003’ten bu yana 
yardımlarına devam ettiğini 
ifade etti.

Çocukları Ramazan Bayramı’na 
hazırladıklarını anlatan Şark, “25 
ilimizde yardımlarda bulunduk. 
Edirne’de de çocuklarımızı 
bayramlıklarla sevindirdik.” 
dedi.

Selimiye İmam Hatip Ortaokulu 
8. sınıf öğrencisi Suriye uyruklu 
Hamza Elhaidi de 7 yıldır 
ailesiyle Türkiye’de yaşadıklarını 
söyledi.

Kardeşleriyle bayramlık almaya 
geldiğini belirten Elhaidi, “Çok 
mutluyuz, bayramı heyecanla 
bekliyoruz, teşekkür ediyoruz.” 
diye konuştu.

Edirne’de 
500 çocuk 

hediye edilen 
bayramlıklarla 

sevindi

Edirne Müftülüğü ve 
Türkiye Diyanet Vakıf 

(TDV) Edirne Şubesi 
gönüllülerden oluşan 

yardım topluluğu, 
Ramazan Bayramı 
öncesinde yetim, 

öksüz, ihtiyaç sahibi ve 
Türkiye’ye sığınan Suriyeli 
ailelerin çocuklarına giysi 

yardımında bulundu.
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Şubelerimizden 
haberler



İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili, 
yaptığı açıklamada, içerisinde 
temel ihtiyaç malzemelerinin 
olduğu yardım kolilerinin 15 

ilçede din görevlileri tarafından 
tespit edilen ailelere teslim 
edildiğini söyledi.Ramazan 

ayının rahmet, bereket ve 
paylaşma ayı olduğunu 

hatırlatan Bilgili, zekat 
ibadetinin önemine değindi.

Ramazan ayında zenginle fakiri 
cami ortamında buluşturmaya 
çalıştıklarını ifade eden Bilgili, 

şunları kaydetti:

“Hatay İl Müftülüğü olarak il 
genelinde geçen sen yaptığımız 

gibi bu sene de fakir ve zengin 
insanımızı cami ortamında 

buluşturduk. Bu buluşma fiziki 
bir buluşturma değil malın, 
zekatını, hayrını, hasenatını, 

sadakasını vererek fakir 
insanımıza o hayrı biz yardım 

kolisi olarak ulaştırdık. Bu 
buluşturma cami merkezinde 

cami görevlilerimizin eliyle 
oldu. İhtiyaç sahibi 4 bin aileye 

yardım kolilerimizi il genelinde 
1100 cami görevlimizin eliyle 

ulaştırdık. Çok güzel geri 
dönüşler aldık. Zenginle fakir 

arasındaki köprüyü cami 
ortamında güzel bir şekilde 

inşa ediyoruz.”

TDV’den 
Hatay’da 4 bin 
ihtiyaç sahibi 
aileye Ramazan 
yardımı

Hatay İl Müftülüğü, 
Türkiye Diyanet 
Vakfı’nın desteğiyle il 
genelinde 4 bin ihtiyaç 
sahibi aileye Ramazan 
kolisi ulaştırdı.
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HATAY



TRABZON

“Kurbanını Paylaş, Kardeşinle 
Yakınlaş” temasıyla düzenlen 
“2022 Yılı Vekalet Yoluyla 
Kurban Kesim Organizasyonu” 
kapsamında TDV, 784 hisseye 
karşılık gelen kurban etini 
Trabzon’daki ihtiyaç sahibi 
ailelere ulaştırıyor.

Bayramın birinci gününde 
kent merkezi ve ilçelerdeki 
farklı noktalarda kesimi 
gerçekleştirilen kurbanların 
etleri, TDV gönüllülerince 
ihtiyaç sahiplerine dağıtılmaya 
başlandı.

Yomra Müftüsü ve TDV Yomra 
Şube Başkanı Celal Malkoç, 
Diyanet İşleri Başkanlığı ve 
TDV organizasyonuyla yurt 
dışında olduğu gibi yurt içinde 

de kesilen kurbanları ihtiyaç 
sahiplerine dağıttıklarını 
söyledi.

Malkoç, “Rabb’im kurbanlarımızı 
gönüllerin imarına gönül 
köprülerinin kurulmasına, 
cennetiyle vadettiği rahmet 
köprülerinin kurulmasına 
vesile eylesin. İhtiyaç sahibi 
kardeşlerimizin bir hayır 
duasına mazhar olabilmeyi en 
büyük sermaye, manevi hazine 
olarak biliyoruz. İl genelinde 
784 kurban hisseden oluşan 
kurbanlarımız kesildi ve 
dağıtıldı.” ifadesini kullandı.

TDV, Trabzon’da 
784 hisse kurban 

etini ihtiyaç 
sahiplerine dağıttı

Diyanet İşleri Başkanlığı ile 
Türkiye Diyanet Vakfının 

(TDV) organizasyonunda, 
“Vekaletle Kurban Kesim 

Programı” kapsamında 
Trabzon’da, 784 kurban 

hissesi ihtiyaç sahibi 
ailelere dağıtıldı.
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“Kurbanını Paylaş, 
Kardeşinle Yakınlaş” 

temasıyla düzenlen “2022 
Yılı Vekalet Yoluyla Kurban 

Kesim Organizasyonu”nu 
kapsamında TDV, kesim 

faaliyeti gerçekleştirdi. 
Kütahya İl Müftüsü Hüseyin 

Demirtaş, TDV’nin kurban 
organizasyonuna Kütahyalıların 

büyük destek sağladığını 
söyledi.

Kesilen kurbanların muhtaç 
ailelere TDV gönüllülerince 

ulaştırılacağını belirten 
Demirtaş, “Burada 392 hisseyi 

bin civarında ihtiyaç sahibi 
aileye inşallah dağıtmak 

istiyoruz. Kurban ibadeti hem 
bizi Allah’a yaklaştırıyor, hem de 

insanlara yaklaştırıyor. Türkiye 

Diyanet Vakfı’mız, Türkiye’mizin 
her yerinde bütün illerde, 
ilçelerde kurban kesimleri 

yaptı.” Demirtaş, vatandaşların 
vakfa emanet ettiği kurban 

hisselerini güvenli bir şekilde 
hedefine ulaştıracaklarını dile 

getirdi.

Eskişehir

Eskişehir’deki organizasyon 
hakkında bilgi veren TDV 

görevlisi Yasin Gökalp, 2022 
yılı vekalet yoluyla kurban 

kesimi organizasyonunu 
gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Toplam 140 hisseli 20 büyükbaş 
hayvanın kesildiğini aktaran 

Gökalp, “Kesilen hayvanlardan 
elde edilen etler, il ve ilçe 

müftülüklerince belirlenen 
ihtiyaç sahibi ailelere 

ulaştırılacak. Allah, vakfımıza 
bağış yapanların kurbanlarını 

kabul etsin.” ifadelerini kullandı.

TDV, Eskişehir 
ve Kütahya’da 
kurban kesimi 
yaptı

Diyanet İşleri Başkanlığı 
ile Türkiye Diyanet 
Vakfının (TDV) 
organizasyonunda 
Eskişehir ve Kütahya’da 
bağışı yapılan 
hayvanların kesimi 
yapıldı.

KÜTAHYA - ESKİŞEHİR
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HAKKARİ

Hayırseverlerin yaptığı 450 
hisse kurbanın kesimi, kent 
merkezi ve ilçelerde görevlilerin 
gözetiminde gerçekleştirildi.

Kesildikten sonra paketlenen 
kurban etleri, görevliler 
tarafından ihtiyaç sahibi 
ailelere teslim edildi. İl Müftüsü 
ve TDV Şube Başkanı İsmail 
Fakirullahoğlu, organizasyona 
destek sunan hayırseverlere 
teşekkür etti.

Hayır sahiplerinin çoğunun 
kurban vekaletini vakfa 
vermeyi tercih ettiğini belirten 
Fakirullahoğlu, şunları aktardı:

“Büyük ve küçükbaş olarak 
bağışlanan kurbanlıkların etleri 
dünyanın farklı coğrafyalarında 
yardım bekleyen ihtiyaç 
sahiplerine Kurban Bayramı 
süresince ulaştırılmaya devam 
edilmektedir. Bu kapsamda 
kentte de kurbanlıklar dini 
vecibelere göre kesilerek, etleri 
3 bin aileye ulaştırıldı.”

İl Müftülüğü Şube Müdürü 
Bilal Beyter ise Diyanet 
İşleri Başkanlığı ile TDV’nin 
organizasyonu çerçevesinde 
kentte vekaletle 450 kurban 
bağışının yapıldığını dile 
getirdi.

Hakkari’de 3 bin 
aileye kurban eti 

dağıtıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı 
ile Türkiye Diyanet 

Vakfının (TDV) iş birliğiyle 
“Kurbanını Paylaş, 

Kardeşinle Yakınlaş” 
sloganıyla düzenlenen 
vekalet yoluyla kurban 

kesim organizasyonu 
kapsamında Hakkari’de 3 

bin ihtiyaç sahibi aileye 
kurban eti dağıtıldı.
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Rize Müftü Vekili Abdulkerim 
Karabıyık, Müftü Yardımcısı 

Abdullah Köseoğlu ve TDV Rize 
Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi 

Reşit Karavin, Çaykur Rizespor 
Kulübü Başkanı İbrahim 

Turgut’u ziyaret ederek, bağış 
makbuzunu teslim etti.

Vekâletle kurban bağışı 
kampanyası hakkında bilgi 

veren Rize Müftü Vekili 
Abdulkerim Karabıyık, Türkiye 

Diyanet Vakfına emanet 
edilen vekaletlerin görevli ve 

gönüllüler nezaretinde büyük 
bir titizlikle yerine getirildiğini 

ifade etti. Karabıyık, başta 
Türkiye olmak üzere bu yıl 

82 ülkedeki 375 bölgede 
vekalet yoluyla kurban kesimi 

yapılacağını ve kurbanların 
İslami usullere uygun şekilde 

kesilerek yurt içi ve yurt 
dışındaki ihtiyaç sahiplerine 

ulaştırılacağını söyledi.

Çaykur Rizespor Kulübü 
Başkanı İbrahim Turgut ise 

“Hayırda öncü ve örnek 

olma adına bizleri böylesi bir 
anlamlı kampanyaya dahil 

eden Türkiye Diyanet Vakfı’na 
teşekkür ediyor, yönetim 

olarak futbolcularımızla birlikte 
kampanyayı destekliyor, bu 

kampanyaya taraftarlarımızın 
ve tüm Rizelilerin ilgisini 

bekliyoruz” dedi.

Kulüp Antrenörü Bülent 
Korkmaz’la birlikte kurban 

vekaletlerini Türkiye Diyanet 
Vakfına emanet eden Başkan 

Turgut, yönetim kurulu ve 
futbolcular adına da birer 

bağışta bulunarak, “yeryüzünü 
saran iyilik seferberliğine bizim 
de bir katkımız olsun” ifadesini 

kullandı.

Çaykur 
Rizespor’dan 
TDV’nin 
vekaletle 
kurban bağışı 
kampanyasına 
destek

Türkiye Diyanet 
Vakfı’nın (TDV) 
“Kurbanını Paylaş 
Kardeşinle Yakınlaş” 
sloganıyla başlattığı 
vekâlet yoluyla kurban 
kampanyasına bir 
destek de Çaykur 
Rizespor kulübünden 
geldi.

RİZE
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EDİRNE

Sınır kapısından geçenler Vakfın 
ikram aracından su, meyve 
suyu, çay, bisküvi alabiliyor. 
İsteyen gurbetçiler de aracın 
yanında kurulan çadırda 
dinleniyor.

Edirne Müftüsü ve TDV Edirne 
Şube Başkanı Alettin Bozkurt, 
vatanlarına gelen gurbetçi 
vatandaşları karşıladıklarını 
söyledi.

Karşılamanın eylül ayına dek 
süreceğini anlatan Bozkurt, 
“Onlara vatanınıza ‘hoş geldin’ 
diyoruz. Arkadaşlarımız 
güler yüzle karşılıyorlar, 
gurbetçilerimiz mutlu oldukça 
biz de mutlu oluyoruz.” dedi.

Almanya’dan izne gelen Ali 
Kerim de Türkiye’ye geldiği için 
mutlu olduğunu ifade etti.

Güler yüzle karşılandıklarını 
ifade eden Kerim, “Kapıda 
çalışanlarımız, polislerimiz 
hepsi iyi. Çok teşekkür ederim.” 
dedi.

Kerime Kerim ise güzel 
karşılandıklarını dile getirerek, 
“Yolculuğumuz çok güzel geçti. 
Kurban Bayramımız yaklaşıyor, 
eş dost ziyaret edeceğiz. 
Kurbanlarımızı Türkiye Diyanet 
Vakfına bağışladık.” diye 
konuştu.

Almanya’dan gelen Hayrettin 
Akın da hatırlanmanın güzel bir 
duygu olduğunu kaydetti.

İkramlardan aldığını belirten 
Akın, “Çam sakızı, çoban 
armağanı, bir ağaç dalı bile 
uzatılsa yeter önemli olan bu. 
Diyanetimizin bizi hatırlaması 
güzel.” ifadelerini kullandı.

Türkiye Diyanet 
Vakfı yurda gelen 

gurbetçileri 
Kapıkule’de 

ikramlarla 
karşılıyor

Türkiye Diyanet Vakfı 
(TDV) görevlileri, Kapıkule 

Sınır Kapısı’ndan yurda 
giriş yapan gurbetçilere 

ikramlarda bulunuyor.
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İl Müftü Vekili Murat Akçay, 
Hatay Büyükşehir Belediyesi 

Mezbahane Tesislerindeki 
düzenlenen programda, yurt 
içi ve dışında vekalet yoluyla 

İslami usullere göre kurban 
kesimi yapıldığını söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı 
ve TDV tarafından Hatay’a 

gönderilen 97 büyükbaş 
kurbanın kesiminin 

gerçekleştiğini belirten 
Akçay, “Kesilen kurbanlar 
679 hisseye ayrılarak din 

görevlilerimiz ve gönüllülerimiz 
tarafından ihtiyaç sahibi 

ailelere ulaştırılmaktadır. Bu 
vesileyle kurbanını vekalet 

yoluyla TDV’ye emanet eden 
kardeşlerimize ve projede 

emeği geçen herkese 

canıgönülden teşekkür 
ediyoruz.” diye konuştu.

Akçay, kesilen kurbanların 
ve yapılan ibadetlerin kabul 

olmasını diledi.

Kesimi yapılan kurbanlıklardan 
hazırlanan hisseler Hatay’da 

679 aileye ulaştırıldı.

Türkiye Diyanet 
Vakfı, Hatay’da 
ihtiyaç sahibi 
ailelere kurban 
eti dağıttı

Diyanet İşleri 
Başkanlığı ile Türkiye 
Diyanet Vakfının 
(TDV) “Kurbanını 
Paylaş, Kardeşinle 
Yakınlaş” temasıyla 
düzenlediği 2022 Yılı 
Vekalet Yoluyla Kurban 
Kesim Organizasyonu 
kapsamında, Hatay’da 
kesilen kurbanlıkların 
etleri ihtiyaç sahiplerine 
ulaştırıldı.

HATAY
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Dini ve Kültürel  değerlerimiz göz önünde bulundurularak, değişen çağa, 
popüler kültüre ve beklentilerimize uygun kitaba ulaşmanın kolaylaşması,

okuma bilincinin sürekli çeşitlendirilmesi için;

“Hediyem Kitap Olsun”

yaz

gönder

1 SMS Bedeli 25 TL

TDV BAĞIŞ
MOBİL UYGULAMASI

bagis.tdv.org
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