-

T Ü R K

İ

Y

E

DiYANET VAKFI
HABER BÜLTENİ

3

••

KOCATEPE CAMii

İBADETE

AÇILDI

• Kocatepe Camii'nde ilk Cuma

namazını

Diyanet

İşleri Başkanı Dr. Tayyar AlTi KULAÇ kıldırdı.
Haberi 2. Sayfada

BAŞBAKAN ÖZAL
KOCATEPE CAMİİNİ
GEZDİ

YARDIMLAŞMA ve

rKemaı GÜRAN

DAYANIŞMA

------'=-----------

Türkiye Diyanet Vakfı
Genel Müdürü

insanlar değişik hayat şartlar,, içinde yaşarlar. Toplumda
zengin, güçlü, sağlıklı, inançlı, bilgıli ve mutlu insanlar
olduğu gibi; fakir, zayıf, hasta, cahil ve mutsuz insanlar da
vardır. Hemen belirtmekte yarar vardır ki, bu olumlu ve
olumsuz hayat şartları, insanlar için değişmez bir kader
değildir. Bugün zengin, güçlü, sağlıklı ve mutlu olanlar,
yarın fakir, hasta, güçsüz ve mutsuz olabilirler. Bu sebeple,
güçlü ve mutlu olanların, zayıf ve mutsuz olanlara yardımcı
olmaları, toplum fertlerinin yardımlaşma ve dayanışma
şuuru içinde bulunmaları gerekir.
Toplum hayatında yardımlaşma ve dayanışma duygusu, ferdlere ve toplumlara bitmez tükenmez moral gücü
kazandırır. Toplum ancak bu şekilde mutlu olabilir. Sevgi ile
Devamı 2.

Sayfada

e Başbakan Turgut Özal,
Kocatepe Camii'nde incelemelerde bulundu.
Kocatepe Camii'nde öğle
namazını kıldıktan sonra Diyanet
İşleri Başkanı ve Vakfımızın Şeref
Başkanı Dr. Tayy_ar Altıkulaç'tan
cami ile ilgili bilgiler alan Özal
Camiinin çok muhteşem olduğunu belirterek "Dünyanın ikinci
büyük camisi diyebiliriz" dedi.
Caminin çevre düzenlemesini ve istimlak edilecek bina ları
yerinde inceleyen
Başbakan
Özal, böyle muhteşem bir eserin
çevresinin de bir an önce düzenlenmesi gerektiğini belirterek
"Bunun için ne gerekiyorsa
yapılsın." dedi.
Daha sonra camiin bünyesinde
yeralacak
konferans
salonu, kütüphane, otopark ve
çarşıyı da gezen Özal, konferans
salonunu çok beğendiğini, bu
salonda uluslararası toplantıların
düzenlenebileceği ni ifade ederek;
"Caminin inşaatı tamam landık
tan sonra büyük bir açılış töreni
yapalım." dedi.
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YARDIMLAŞMA

VE

KOCATEPE

DAYANIŞMA
BaŞtarafı

iBADETE
1. Sayfada

beri inşaatı
Vakfımız tarafından yürütülen
Kocatepe Camii Ramazan'ın ilk
Cumasında ibadete açıldı.
1981

birbirlerine bağlanmış, kaderde, kıvançta, tasada ortak bir
cemiyet ancak bu şekilde meydana getirilebilir. Toplumu
ayakta tutan değerler ancak böyle korunabilir.
Fakir, hasta, güçsüz ve muhtaç olanların elinden
tutmak, onlara yardımcı olmak, hepimizin hem insani ve
hem de dini görevlerimizdir. Çünkü Yüce Yaratanı tanımak
ve O'nun tüm yarattıklarını sevmek, onlara acımak ve
muhtaç oldukları zamanlarda yardım etmek, dinimizin temel
kuralıdır. İslam Dini genel olarak bu iki temele dayanır. Müslüman toplumlarda bütün müslümanların isteklerinde,
davranışlarında ve faaliyetlerinde de bu iki temel düşüncenin
hakim olduğu görülür.
Bültenimizin diğer sütunlarında' izleyeceğiniz gibi;
Vakfımız, 500 yoksul vatandaşımızın bir yıllık yiyecek

yılından

Caminin açılışı dolayısıyla
bir konuşma yapan Dr.Tayyar
ALTi KULAÇ, "Bugüne kadar
camii inşaatı için 4 milyar TL.
civarında harcama yapılmıştır.
Gördüğünüz gibi camiin önemli
kısımları tamamlanmış,
kalan
kısımlarda en seri şekilde bitirilecektir." dedi.

ihtiyaçlarının karşılanmasını kararlaştırmış bulunmaktadır.

Dr. ALTIK ULAÇ, bu konuş
madan sonra Kocatepe Camii'nöe
ilk Cuma namazını kıldırdı.

toplumumuzda yaşayan ferdler arasındaki
dayanışma ve yardımlaşma duygusunun pekiştirilmesine
yardımcı
olacağı
inancındayız.
Şüphesiz
içinde
bulunduğumuz Ramazan ayı da, zekat ve fitre mevsimi
olarak yardımlaşma ve dayanışma bilincinin doruk noktasına
çıkmasına sebep olacaktır.
Bu

CAMii

BaŞtarafı

1. Sayfada

1986

kararımızın,

Şimdilik harem kısmı açık
olan caminin tüm külliyesiyle birlikte resmi açılışı Kurban Bayramı
sonrası yapılacak.

KOCATEPE CAMii KONFERANS
SALONUNDA iLK TOPLANTI YAPILDI
9 Mayıs 1986 Cuma gü'nü ibadete açılan Kocatepe Camii
külliyesi içerisinde yer alan 650 kişilik konferans salonunda ilk
toplantı 30.4.1986 tarihinde yapıldı. Diyanet iş ler Başkanlığı
tarafından yurdışına Ramazan görevlisi olarak gönderilen "Din
Görevlileri" ile yapılan toplantı münasebetiyle ilk defa hizmete
açılan salonda Başkan yardımcıları ve Daire Başkanları görevlilere çeşitli konularda bilgiler verdiler.
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Kocatepe Camii'nde ilk Cuma namazı...
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Türkiye Diyanet Vakfı Adına Sahibi

Kemal Güran
Genel Müdür
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''TÜRKİYE DİYANET VAKFI GÜNÜ''

Bütün
e

Şubelerimizde Kutlandı

VAKIF GÜNÜNDE 3.000 KİTAP

HEDİYE EDİLDİ
Nisan ayının ilk haftası "Türkiye Diyanet
Vakfı Günü" olarak kutlandı.
•

Mütevelli heyetimizin aldığı bir karar gereğince
1984 yılından beri kutlanan Vakıf günü, bu yıl da
bütün şubelerimizde çeşitli programlar yapılarak
kutlandı. Şubelerimiz bulundukları il ve ilçelerin
merkezi camilerinde hatim ve mevlidler okuttular,
fakir ailelere yiyecek ve yakacak, ilk ve orta dereceli okullarda okuyan fakir ve başarılı öğrencilere
giyecek yardımı yaptılar. Şube yetkililerimiz yaşlıları
ve hastaları da evlerinde veya hastahanelerde
ziyaret ettiler. Kesilen kurbanlar, Kur'an Kursu
öğrencileri ile bölgelerindeki fakir ailelere dağıtıldı .
Vakıf gününü kutlama programları gereğince

hatmi

şerifler

okutuldu. 4 Nisan Cuma günü Cuma
önce Ankara Kocatepe Camiinde
dua ile hatmi şerifin sevabı vakfedenlerin

namazından
yapılan

ruhlarına bağışlandı .

Hatim duasından önce Kocatepe Camii
cemaatine hitaben bir konuşma yapan Genel Müdürümüz Kemal Güran, "Bizlerden önce yaşayan
ve hayırlarıyl a ebedileşen insanları biz hayırla
analım ki, bizden sonra gelecekler de bizleri hayırla
ansınlar. " dedi. Ayrıca aynı gün namazdan önce
Vakfımız yayınları arasında yer' alan "Mutlu Bir Son
için" ve "Kur'an Davet Ediyor" ad l ı kitaplardan
cemaate 3000 adet hediye edildi.
Vakfımızın kutlama günü nedeniyle Genel
Merkezimizde ve şubelerimizde yapılan kutlama
programları halkımız tarafından ilgi ve memnuniyetle izlendi.

VAKFIMl~DA İMARETLERE
23.250.000 TL. YARDIM ...
VAKIFLAR GENEL MÜOÜRLÜGÜNE AiT
iMARETLERDEN YARARLANAN 500 FAKIR
VATANDAŞIN 1986 YILI GIDA IHTIYACI
VAKFIMIZCA KARŞILANACAK
Vakıflar Genel Müdürlüğünün yurt çapında
genişletmeye çalıştığı imaretlere Vakfımızca mali
destek sağlandı . Vakıflar Genel Müdürü Dr. Leyla
Elbruz' un da içinde bulunduğu bir Vakıflar Genel
Müdürlüğü Heyetinin iştiraki ile yapılan Mütevelli
Heyet toplantısı sonunda Türkiye genelinde açılan
imaretlere Vakfımızca mali destek sağla nması
kararlaştırıldı .
Vakıf Mütevelli Heyetimizin aldığı bu karara
göre; Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait imaretlerden
yararlananlara ek olarak 500 kişinin daha doyurulması için gerekli olan harcamalar Vakfımızca

karşılanacaktır.

Yiyecek ihtiyaçları Vakfımızca karşı lanacak
olan 500 kişinin dağıtımı Vakıflar Genel Müdürlüğünce yapılmıştır. Buna göre Konya il merkezine
100, Karaman ilçesine 100, Erzurum'a 100,
Ankara il merkezi imaretine de 200 kişilik kontenjan
ayrılmıştır . Vakfımızın bu kararı, gerek Vakıflar
Genel Müdürl üğü gerekse kontenjan ayrı lan il ve
ilçe imaretlerinde memnuniyetle karşılanmıştır.

SAMSUN ALAÇAM İLÇESİ
YAKAKENT KASABASI
KUR'AN KURSU'NA KAVUŞUYOR
Samsun ili Alaçam ilçesi Yakakent kasamülkiyeti Vakfımıza ait 1560 m 2 arsa üzerine yapılacak Kur'an Kursu'nun temeli atıldı .
5.4.1986 tarihinde düzenlenen temel atma törenine
Diyanet İşleri Başkan yardımcısı Lütfi Şentürk,
Genel Müdürümüz Kemal Güran, İl ve İ l çe mülki
amirleri ile kalabalık bir davetli topluluğu katıldı.
Fatma Canikligil adında hayırsever bir
vatandaşımızın Vakfımıza bağışlad ı ğı arsa üzerine
inşa edilecek Kur'an Kursu 2 dersaneli, 60 öğrenc i
kapasiteli ve 142 m 2 üzerine iki katlı olarak inşa
edilmektedir.
basında
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VAKFIMIZI TANIYALIM
VAKFIMIZIN FAALİYET ALANLAR!
Vakfımızın

1986

Hazı rlayan :

3

Halil KAYA

il- KÜLTÜR VE YAYIN FAALiYETLERİMİZ

faaliyet konuları ile ilgili olarak
Senedimizin 3. maddesinde 20 ayrı fıkra yer
almaktadır. Bu fıkraların kısa özetleri aşağıda

a) Kitap, gazete, dergi, broşür gibi basılı
eserlerle; kaset, video gibi sesli ve görüntülü

gösterilmiştir.

b) İslami ilimler ve lslam sanatları ile ilgili kitaplar, telif ve tercüme ettirmek, kütüphane ve ilmi
araştırma merkezleri kurmak,
c) Yayınevleri ve matbaa açmak, Dini Yayınlar
Fuar l arı düzenlemek,

Vakıf

1- DİNt, SOSYAL, KÜLTÜREL VE EGİTİM
AMAÇLI ÇALIŞMALARIMIZ
a) Cami, Kur'an Kursu, Müftülük Binası,
İmam-Hatip Lisesi binaları inşa etmek ve
donatmak, yapılanları (yurtiçinden ve dışından)
temellük etmek, satın almak veya bağış yoluyla
elde etmek ve bunları Diyanet işleri Başkanlığı'na,
resmi din eğitim kurumlarına veya vergi muafiyeti
tanınan dini hayri dernek veya vakıflara tahsis
etmek,
b) .Tedavi kurumları, huzurevleri ve yetimhaneler açmak,
c) Mali bir ibadet olan zekat ve fitreleri kabul
etmek, bunları ayrı bir hesapta toplayarak dinen
verilmesi gereken yerlere sarfetmek,
d) Fakir çocukların sünnet ettirilmesi ve
Ramazan'da iftar verilmesi gibi İslami, milli örf ve
geleneklerin yaşatılmasını sağlayan çalışmalar
yapmak,
e) Fakirlere ve felaketzedelere yardımda
bulunmak,
f) Her çeşit ibadetlerin yerine getirilmesinde
(Hac ve Umre dahil) müslüman vatandaşlara
yardımcı olmak, bu maksatla seyahatler düzenlemek.

yayınlar neşretmek,

111- EGİTİM VE İRŞAD HİZMETLERİMiZ
a) Diyanet işleri Başkanlığı ile işbirliği yaparak
yurtiçindeki ve yurtdışındaki vatandaşlarımıza irşad
ekipleri göndermek,
b) Diyanet işleri Başkanlığı mensuplarının ve
bu
kuruluşa
eleman
yetiştiren
öğretim
kuruluşlarının;
öğretmen
ve
öğrencilerinin
yetişmelerine yardımcı olmak, bu maksatla eğitim
merkezleri açmak,
c) Maddi imkanları zayıf olan gençlere yurtiçi
ve yurtdışı öğrenim ve doktora bursları vermek ve
bunlar için yurtlar açmak, işletmek,
d) Dini ve ilmi konferans, seminer ve
yarışmalar düzenlemek, başarılı olanlara mükafaatlar vermek,
e) Diyanet İşleri Başkanlığı mensupları ve
çeşitli seviyelerdeki gençler için yabancı dil kursları
ve laboratuvarları açmak,
f) Gençlerin sağlıklı bir şekilde yetişmelerine
yardımcı
olmak
ve
boş
zamanlarının
değerlendirilmesini
sağlamak
üzere kamplar
açmak, spor tesisleri kurmak,
TORKİYE DİYANET VAKFI

II. MüTEVELLİ HEYETİ
Soldan

sağa:

1- İsmet KARAOKUR
(Konya Müftüsü)
2- Yalmp OSTVN
(Diyaııet işleri l:laşıwn Yrd.)

3- Tayyar ALT/KULAÇ
(Diyaııet işleri Baş/zan Yrd.)
4- Ahmet UZUNOÖLU
(D.1.B. Hukuk Müşauiri)
5- Doç.Dr. Süleyman ATEŞ
(Diyaııet İşleri Başkanı)

6- Zeki IJNAL
(Bursa Müftüsü)
7- Lütfi ŞENTIJRK
(A nkara Müftüsü)
8- Mustafa ATEŞ
(İzmir Müftüsü)
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MEVZUAT KÖŞESİ
MUHASEBE İŞLEMLERİ
muhasebe işlemlerinden sorumlu olan
Memuru, Şube yönetim kurulu
emrinde çalışır. Şubenin bütün işleri ile yazışmalar
ve hesap işlerini yürütür. Bu konularda Şube
yönetim kuruluna, şube başkanına, şube sekreterine, muhasip ve veznedarına yardım eder.
şu~e
olmadan
kararı
kurulu
Yönetim
yardımda
yapılamaz,
harcama
hesabından hiçbir
bulunulamaz. Ödeme yapılırken mahsup fişine o
ödeme ile ilgili yönetim kurulu kararının tarih ve
numarası yazılır. Bütün harcamalar V.U.K.'nun
(Vergi Usul Kanunu) ilgili maddelerinde belirtilen
vesikalara göre yapılır. (Fatura, perakende satış
vesikası, gider pusulası v.b. gibi).
Şubelerin harcama yetkilerinin sınırı her yıl
Mütevelli Heyetince tesbit edilerek şubelere bildirilir. Şubelerin bu sınırı aşan harcamaları için (Şartlı
bağışla ilgili harcamalar dahil) önceden Genel
Merkezden yetki istemeleri şarttır. Aksi halde yetkisiz harcama yapanlar hakkında Genel Merkezce
soruşturma yaptırılır ve soruşturma sonucuna göre
Vakıf

Vakıf

Şube

işlem yapılır.

MUHASEBE EVRAKI NASIL
KAYDEDiLİR?
V.U.K.'na göre

tutulması

mecburi defterler

mürekkeple veya makina ile yazılır. Bilumum defterlerde hesaplar kapatılıncaya kadar top lamlar
geçici olarak kurşun kalemle yapılabilir.
Yevmiye defteri maddelerinde yapılan yanlışlar
ancak muhasebe kaidelerine göre düzeltilebilir.
Diğer bilumum defter ve kayıtlara rakam ve yazılar
yanlış yazıldığı takdirde düzeltmeler ancak yanlış
rakam ve yazı okunacak şekilde çizilmek, üst veya
yan tarafına veyahut ilgili bulunduğu hesaba
doğrusu yazılmak suretiyle yapılabilir.
Deftere geçirilen bir kaydı kazımak, çizmek
veya silmek suretiyle okunamaz bir hale getirmek
V.U.K.'na göre suçtur. Defterlerde kay ıt lar
arasında usulen yazılmaya mahsus olan satırlar
çizilmeksizin boş bırakılamaz ve atlanamaz.

MUHASEBE EVRAKI NE ZAMAN
KAYDEDiLiR?
Gelir ve gider evrakının işin hacmine ve icabına
uygun olarak muhasebenin düzenini bozmıyacak
bir zaman zarfında kaydedilmesi şarttır. Bu kayıt
ların 10 günden fazla geciktirilmesi caiz değildir.
Kayıtlarını devamlı olarak muhasebe fişleri,
bordro gibi yetkili amirlerin imza ve parafını taşıyan
vesikalara dayanarak yürüten müesseselerde,
muamelelerin bunlara işlenmesi, deftere işlenmesi
hükmündedir . Ancak bu kayıtların esas defterlere
45 günden daha geç intikal ettirilmesi caiz değildir.

YAYINLAR IMIZI TAN iTiYORUZ
SESLİ YAYINLARIM IZ
KUR'AN ÖGRETMENİ
ADI
Dr. TayyarALTIKULAÇ
ÖGRETMEN
KASET ADEDi: 3
Bu kaset, "Kur'an okuyunuz. Zira Kur'an,
kıyamet gününde okuyanların karşısına şefaatçi
olarak çıkar. (Müslim, 1, 552) Hadis-i Şerifinin
yüce manasının idrakiyle Vakfımız tarafından
Kur'an-ı Kerimi yeni öğrenecekler için hazır 
lattırılmıstır.

Diy~net işleri Başkanı Dr. Tayyar Altı kulaç
alfabeden başlanmak suretiyle büyük bir
titizlikle hazırlanan bu kasetin yanında ayrıca bir de
yardımcı ders kitabı bulunmaktadır.

tarafından

KUR'AN-1 KERİM'DEN
ADI
SÜRELER
Dr. Tayyar AL Ti KULAÇ
OKUYAN
KASET ADEDİ: 3
Özellikle ezber yapanlar için büyük kolaylık
bu kasetlerde Dr.Tayyar Altıkulaç
sağlayan

taraf ı ndan

okunan 18 sureden bölümler yer almak-

tadır.

1. Kaset: Yasin, Haşr (18 ila 24'üncü ayetler),
Fetih ve Hucurat,
il. Kaset: Rahman, Vakıa, Tahrim, Mülk ve
Kalem (Nün),
111. Kaset: Kıyame, İnsan, Mürselat, Nebe',
ihlas, Duha, Nas, Fatiha ve Bakara (1 ila 5'inci
ayetler)
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ŞUBELERİMİZ VE FAALİYETLERİ
ŞUBE
BAŞKANLARIMIZIN

DiKKATiNE

1986

,

Değerli Şube Başka nlarımız,

Bundan b öyle bu köşede şu belerimizce ge rçekle ştirilen faaliyetlere yer
vereceğiz. Bunun için şuben izce yürütü len her türlü bina yapımı (Cami, Kur'an
kursu , Müftülük binası . İ.H . Usesi bi n ası v.b.) ve sosyal faaliyetlerin tel<nik
bilgileri ile önemli safha larından fotoğraflarıyla birlikte bültenimizi haberdar
etmenizi bekliyoruz.

FATİH
MÜFTÜLÜK BİNASI

TÖRENLE
HİZMETE GİRDİ
Fatih Müftü l üğü ' nün yeni
hizmet binası Fatih Şubemiz
tarafından 75 milyon lira harcanarak restore edildi. Fatih Camii
külliyesi içinde yer alan yeni
binanın açılışını Devlet Bakanı
Kazım Oksay yaptı .
Fatih Müftülüğü'nün yeni
hizmet
binasının
açılışı
dolayısıyla 25.4.1986 günü düzenlenen törene, Devlet Bakan ı
Kazı m Oksay,
Devlet Bakanı
Vehbi Dinçerler, Diyanet İşleri
Başkanı
Dr. Tayyar Altıkulaç,
İ stanbul Valisi Nevzat Ayaz,
TÜSİAD
Başkanı
Sa kıp
S abancı , Diyanet işleri Başkan
Yardımcısı Halit Güler, Vakfımız

Genel Müdürü Kemal Güran,
İstanbul Müftüsü Selahattin
Kaya ile çeşitli ilim adamları ve
kalabalı k bir davetli topluluğu
katıldı.

Yeni hizmete giren Fatih
Müftülük binası, daha önce
askerlik şubesi olarak kullanıl
ıyordu. Askerlik şubesinin tahliyesi üzerine Fatih Müftülüğü'ne
tahsis edildi. Bina, müftülüğün
bütün
ihtiyaçlarına
cevap

verecek niteliktedir.
Muh teşem
Fatih külliyesi
içerisinde yer alan bu bina,
Sultan 11. Mahmut tarafından
1838 yı lında din ve devlet işlerini
isti şare etmek, dini ve edebi
sohbetlerde bulunmak gayesiyle
yaptırılmıştı.
Bugüne
kadar
çeşitli maksatlarla kullanılan bu
binanın , tekrar yapılış gayesine
uygun bir hizmete tahsis edilmesi
memnuniyetle karşı landı.

TÖRENDE YAPILAN KONUŞMALARDAN ÖZETLER
Diyanet işleri Başkanı/Dr.Tayyar ALTIKULAÇ

Fatih Müftüsü/Haki DEMİR
restorasyon çalışmaları üç
olup,
75 milyon lira
h arcanmıştır.
Harcamalar Fatihli yard ımsever
vatandaşl arımızın yard ımlarıyla Türkiye Diyanet
Vakfı Fatih Şubesince yapılmıştır. Bahçe tanzimini
Fatih Belediyemiz üstlenmiş, binada kullanılan
mermerlerin büyük bir bölümü, hayırsever iş
adamlarımızdan
Hac ı
Halit Kel eş beyefendi
Bu tarihi

ayda

binanın

tamamlanmış

tarafından

bağışlanmıştır .

Huzurlarınızda

emeğ i

geçen bütün hayırseverlerimize teşekkür ediyorum.
Yeni hizmet binamızın milletimiz ve memleketimiz
için hayı rlı ve uğurl u olması dileğ iyle saygı l arım ı arz
ederim .

Dinsiz milletlerin payidar olmaları mümkün
Yüce İslam dinine sımsı kı sarılan ve
devlet-millet kaynaşmasıyla onun müesseselerine,
onu tebliğ eden i nsanların yetişmesi gerçeğine
sımsık ı sarılan ve· bunun icaplarını devlet ve millet
olarak büyük bir t itizlikle yerine getirmeye ça l ışan
Türk milleti ve Türk devleti inşaallah ilelebet
payidar olacaktır.
Allaha şükü r din ve diyanet müessesesi,
cemiyetin her çeşit faaliyetleri ve bu memleketin
maddi manevi kalk ınması ile ilgili her konunun
içindedir. Ortada memleket çapında bir sağ l ık
değildir.

Türkiye Diyanet Vakfı Haber Bülteni

konusu varsa din oradadır, Diyanet oradadır, din
görevlileri oradad ı r. Bir aşılama kampanyasında
köyün imamı vatandaşın çocuklarını bağrına
basarak bu milli davanın içinde ve önünde
o lmu ştur. Bir eğitim meselesi varsa, bir cehaletle
savaş söz konusuysa din görevlisi mihraptaki ve
minberdeki görevinin hemen yanıbaşında ve de
ona verdiği önem ölçüsünde bu savaşın içindedir,
bu savaşın önündedir.
Bu eser işte bu görüşün, bu anlayışın tezahürlerinden biridir. İnşallah bu hizmeti, bu ulvi
hizmeti ifa eden bütün ünitelerimiz yurt çapında bu
ve bundan daha da güzel tesislerde, geniş imkanlar
içerisinde Türk toplumuna, büyük milletimize
hizmet
imkanlarına
kavuşma
yolundadır,
kavuşmuştur, kavuşacaktır.

TÜSiAD Başkanı/Sakıp SABANCI
Yakın bir tarihte anamı tedaviye İngiltere'ye
götürdüm. Tedavi devam ederken bende ilgileniyorum, neler yapıyorlar diye bakıyorum, nelere
önem verdiklerine bakıyorum. Hemşire odaları
nerde olacak, ameliyathane nerde olacak, alet,
araç-gereç nereye konulacak, yemekler nerede
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istanbul Valisi /Nevzat AYAZ
Bilindiği gibi İstanbul ilimiz bugün 6 milyona
yaklaşan

nüfusuyla son derece büyü mü ş,
ilçelerinin her biri birer büyük il mesabesinde olmuş
ve bu nedenle de devlet hizmetlerinin vatandaşın
ayağına götürülmesinde bir takım sıkıntılar meydana gelmiştir.
Aslında bir ilçede bir büyük kaymakamlık sitesi
binası bulunur. Onun içinde devletin ana hizmetleri; müftülüğüyle, milli eğitimiyle, sağlığıyla,
maliyesiyle, bir arada olur ve bu hizmetler
vatandaşın
ayağına
götürülmüş olur.
Ama
lstanbulumuzun özelliği maalesef bu imkanları bir
araya getirememektedir.
O halde bu hizmetleri öncelikle vatandaşa en
yakın yerlerde sunmamız gerekmektedir.
Bugün hizmete açacağımız müftülük binası,
Fatih'in merkezinde, yüce Fatih'in adına, onun
tarafından inşa edilmiş bu büyük külliyenin
içerisinde vatandaşlara hizmet verecektir. Biraz
önce tarihçesi izah edilen bu güzel bina içinde
bulunduğu külliyeye yaraşır bir şekilde İslam dinine
hizmet edecektir.

pişirilecek, aş nasıl dağıtılacak. Hayır arkadaşlarım

hayır. Bunlar öncelikli değil. İngilizler evvela bunları
düşünmemişlerdir.

Hastane olmasına rağmen,
bunlardan evvel, bunların hepsini taçlandıracak,
bunların hepsini güzelleştirecek olan kilisenin nerde
olacağını düşünmüşlerdir. O kadar dinlerine sahiptiler.
Kızımı Londra'da bir okula götürdüm. Okulda
bana yatacağı yer, kalacağı yer, yemek yiyeceği
yer, tedrisat, filandan evvel, dini vecibeleri
hakkında çocuğuma şimdiye kadar verdiğim bilgileri sordular. Müslüman olduğuna göre burada
problem var dediler. Müslümana göre düzenlenmiş
bir mescidimiz yok, bizim sadece kilisemiz var
dediler. Bakınız mektep suallere başlarken en evvel
çocuğun dini vecibelerini nasıl yapacağından
başladı.
Yüreğim sızlar . Hangi otele girsem otelin
içinde
şehri
tanıtıcı
malzemelerden
önce
çekmecenin içinde ayrılmaz bir cüz var, bir parça
var. Otelin içinde su kadar önemli, döşek kadar
önemli İncil'i mutlaka koymuşlardır. Bir fantazi
olsun diye koymamışlardır. İlim adamlarınca aya
giden astronotun cebine neler konacağı hesap edilirken İncil de düşünüldü. Aya ayağını basan
astronotun cebinde bulunanlardan birisi İncil'di
arkadaşlarım. İnsanla r dinine böyle sahip oluyorlar.
20'nci asırda maddi gelişmenin en ileri kademelerine varan o gelişmiş ülkeler dini anane, töre ve
geçmişlerini hiç unutmuyorlar.

Devlet Bakanı/M.Vehbi DİNÇERLER
Bu müftülüğün yeniden ihyasına vesile olan
Diyanet Vakfı'na yardımda bulunan sizlersiniz. Bu
eserin restorasyonu için 75 milyon lira para harcanmış, az bir para değil. Bu para damla damla
toplanmış ve Allah rızası için gönül rızasıyla hangi
hizmete gideceğini dahi bilmeden her biriniz
getirmiş, yardımda bulunmuşsunuz. Ve toplanan
yardımlarla bunun gibi yüzlerce eser, cami, kervansaray vesairE;ı meydana çıkıyor. Bu nedir? Bu,
milletin birbirini sevdiğinin işaretidir . işte ben o
işareti seviyorum. Bu sizlerin birbirinizi ve devletinizi saydığınızın işaretidir. İşte ben onu seviyorum .
Hep beraber gönül gönüle el ele olmanın işaretidir .
Bu birliktir, beraberliktir, dirliktir, huzurdur. Ve
gerçeğe Allah'ın da yardımıyla ve lütfuyla bakabilme gücüdür. Allah bu güçten milletimizi yoksun
etmesin.

Mayıs
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Devlet Bakanı/

Kazım

OKSAY

İstanbul, onu fetheden komutan ve askeriyle
yüce peygamberimizin övgüsüne mazhar olmuş,
İslam'ın mukaddes değerlerini asırlarca koynunda
saklamış, Koca Sinan ' ın muhteşem eserleriyle
bezenmiş, maddede güzel, manada güzel, ruhta
güzel olan, emsalsiz bir şehrimizdir. Bu güzel beldeyi ebediyyen Türk milletine armağan eden büyük
komutan, büyük devlet adamı, büyük padişah
Fatih Sultan Mehmed'i ve O'nun mübarek askerlerini bu vesileyle bir kere daha rahmetle anıyoruz.
Sevgili Fatih'liler, ruh ve vicdanı boş bırakılan
nesillerin bu millete nelere mal olduğu geçmişte ve
yakın tarihimizde acı hadiselerle, acı gerçeklerle
yaşanmıştır.

Bu milletin çocuklarını bayrağı hür, ezanı hür,
hür, düşüncesi hür insanlar olarak yarın
larımıza hazırlamak istiyoruz. Bunun da yolu biraz
evvel sayın bakanımızın da ifade ettiği gibi
eğitimden geçmektedir. Bu maksatla din dersleri ilk
ve orta okullarımızda mecburi hale getirilmiştir.
Ayrıca yurdun muhtelif bölgelerinde devletin
himaye ve kontrolünde yüzlerce Kur'an Kursu
açılarak yüzbinlerce çocuğumuzun bu kurslarda
temel dini bilgilerini öğrenmeleri sağlanmıştır. Hüirfanı

1986

bugüne kadar açtığımız
500'e, bu kurslarda
çocuklarımızın
sayısı
da yü zbinlere
u l aşmıştır. Ayrıca yurtdışındaki vatandaşlarımıza ve
özellikle çocuklarına etkileyici din eğ itimi verilmesi
maksadıyla
Diyanet
İşleri
Başkanlığının
yurtdışındaki kadroları büyük ölçüde arttırı l mış, 90
olan din görevlisi sayısı hükümetimiz döneminde
400 ilave ile 493'e çıkarılmıştır.
Bu alandaki diğer önemli bir gelişme de;
.A.nadolu İmam-Hatip Liselerinin açılmasıdır. Biri
İstanbul'da olmak üzere yurdun çeşitli yerlerinde
açılan ve bundan sonra da açılmaya devam edecek
olan bu okullarımızda artık yabancı dil bilen din
görevlileri yetiştirilecektir. Bunun Türkiyemiz için,
Türk milleti için ne kadar mutlu bir gelişme
olduğunu sizlerin takdirlerine arzediyorum. Bütün
bunların yanısıra Türkiye'nin pek çok ilinde Fatih
Müftülüğü gibi pırıl pırıl hizmet binaları, eğitim
merkezleri, yatılı Kur'an kursu binaları ve görevlilerimiz için modern ve sağlıklı lojmanlar inşa edilmektedir.
Eserin bu hale gelmesi için maddi ve manevi
yardımlarını esirgemeyen tüm kardeşlerimizden
Allah razı olsun diyor ve hepinizi saygıyla selamlkümete
Kur'an
okuyan

geldiğimizden

kurslarının

sayısı

ıyorum.

BEYOGLU MÜFTÜLÜGÜ YENİ HİZMET BİNASINA KAVUŞTU
Beyoğlu

Müftülüğü

,

Vakfımız tarafından satın alınan

yeni binasında hizmete girdi.
23.500.000 .TL.'ya satın alınan
bina, içinin tadilatı ve tefrişiyle
birlikte 35 milyon liraya mal oldu.
Beyoğlu

Müftülüğü,

20
hizmetle hiç
bağdaşmayan eski ve harabe bir
binada hizmetlerini yürütüyordu.
istanbul'un
en
eski
tarihi
yerleşim yerlerinden biri olan
Beyoğlu'nda Müftülüğün manevi
şahsiyetine uygun olmayan bir
yerden çıkarılarak yeni hizmet
binasına
taşınması
memnuniyetle karşılandı.
yıldan

beri

yaptığı

25.4.1986 tarihinde düzenlenen açılış törenine Devlet Bakanı Kazım Oksay, Diyanet işleri
Başkanı Dr.Tayyar Altıkulaç, İs
tanbul Valisi Nevzat Ayaz, bazı
parlamenterler, İstanbul Müftüsü, Beyoğlu Kaymakamı, Bele-

diye

Başkanı

tıldı.

Töreni

ile ilçe müftüleri kabir davetli

kalabalık

topluluğu

takip etti.

Türkiye Diyanet Vakfı Haber Bülteni
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TÖRENDE YAPILAN KONUŞMALARDAN ÖZETLER
Beyoğlu Müftüsü/ Tevfik ÇAPACIOGLU
Müftülüğümüz

20 seneden fazla "BüyükparTel Sokak"ta eski harabe bir binada hizmetlerini yürütmekte idi. Müftülüğün manevi
şahsiyetine uymayan bu sokaktan çıkarılması için
uzun zamandan beri faaliyetler gösterilmiş fakat
muvaffak olunamamıştı. Beyoğlu gibi bir yerde
müstakil bir bina bulmak çok zordu. Şu anda
açılışını yaptığımız müftülük binası, 23.500.000
liraya satın alınmıştır. Bu bina, içinin tadilatı, içinin
dekore edilmesi ve tefrişi ile 35 milyon liraya mal
olmuştur. Türkiye Diyanet Vakfı Beyoğlu Şubesi
olarak hazırlanan bu hizmet binasında maddi ve
manevi yardımlarını gördüğümüz tüm hayır sevenlere huzurlarınızda teşekkür ediyorum.
makkapı

amacıyla

imkan verecek bir ortam hazır
hizmetlerden alınacak
verimin son derece sınırlı olacağı şüphesizdir.
Adı sanı bilinmeyen bir sokaktan, müftülüğün
buraya taşınması şüphesiz çok büyük bir hamle
olmuştur. Bundan böyle gerek din görevlilerimiz
gerek vatandaşlarımız daha rahatlıkla ihtiyaçlarını
giderebilme imkanına kavuşmuş olacaklardır.
bu

layamazsanız

işe

yapılacak

Diyanet işleri Başkanı/Dr.Tayyar ALTIKULAÇ

Bugün iki mutluluğu birarada yaşıyoruz. Biraz
önce Fatih İlçesi Müftülüğümüzün yeni hizmet
binasına kavuşmuş olması dolayısıyla tertip edilen
görende lstanbul'lu ve Fatih'li kardeşlerimizle
beraber olduk. Şimdi de dünkü şartlara göre çok
daha ·elverişli hizmet ünitesine kavuşmuş bulunan
Beyoğlu ilçesi Müftü l üğü'nün bu hizmet ünitesinin
açılışı münasebetiyle bir aradayız. Cenab-ı Hakka
bu birlikte yaşadığımız mutluluğumuz sebebiyle
hamdediyor bu mutlu anı bizlerle paylaştığınız için
hepinize Diyanet İşleri Teşkilatı ve din görevlileri
adına şükranlarımı sunuyorum.
Hatırlanacağı üzere Beyoğlu Müftülüğümüz,
mesafe bakımından buraya pek uzak olmayan
ancak yaptığı hizmetle te'lifi, bağdaştırılması hiç
mümkün olmayan bir yerde, dar bir sokakta bulunuyordu. Ancak Türkiye'de özellikle Diyanet İşleri
Başkanlığı'nın hizmetlerini desteklemek amacıyla
kurulan Türkiye Diyanet Vakfı'nın ve bu Vakf ı n
Beyoğlu'ndaki Şubesinin müşterek gayretleri ve bu
Şubeye hayırsever kardeşlerimizin destekleriyle
bugün daha müsait bir yerde, daha elverişl i fiziki
şartlar içerisinde müftülüğümüz hizmetlerini yapma
imkanına kavuşmuş bulunuyor.

Devlet

Bakanı/Kazım

OKSAY

Din görevlilerini bir araya toplamak , onlarla
gö r üşmek, konuşmak, hizmetin esaslarını ortaya
koymak, onların dertlerini, meselelerini dinlemek,
çözmek, bunun yanısıra halkımızın dini konularla
yapacakları
başvuruları
ilgili
olarak
d e ğerlend i rmek, onlara yol göstermek , onların
gönlünü doldurmak ve dertlerine çözüm bulmak

Hepinizin bildiği gibi yollar yapmak, köprüler
yapmak kafi değildir, yeterli değildir. Bunu manevi
kalkınma ile desteklemediğiniz takdirde yapılacak
işten gerekli verimi almak mümkün değildir .
Yetiştirdiğim iz insanı vatan sevgisiyle, millet sevgisiyle, bayrak sevgisiyle, ana baba sevgisiyle,
saygısıyla, Allah korkusuyla teçhiz etmeliyiz. Bunu
yapmadığımız içindir ki,
manevi kalkınmanın,
maddi kalkınmanın eserlerine sahip çıkmalarına
imkan olmadığını geçmişte çok acı bir şekilde
görmüş durumdayız. Bu bakımdan bizim düşün
cemiz vatandaşımızı bir taraftan maddi kalkınma ile
refahını,

mutluluğunu artırmaya çalışırken,

diğer

taraftan da dini hizmetleri gereğ i gibi vermek, buna
imkanları
hazırlamak
suretiyle vatandaşı mızın
manevi açıdan da kalkındırılmasını ve güçlenmesini
sağlamaktır.
Bu azim ve gayret içerisinde
çalışmalarımızı bugüne kadar sürdürdük. Bundan
sonra da sürdürmeye Allahın izniyle devam
edeceğiz .
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EMİNÖNÜ ŞUBEMİZ
16 DAİRELİK
DİN GÖREVLİLERİ

LOJMANI YAPIYOR

Mayıs

Eminönü Şubesince 6 milyon liraya satın alınan arsa üzerinde yapılacak 16 dairelik l'ojman
inşaatının temeli 25.4.1986 günü
düzenlenen bir törenle atıldı.
Takriben 90 milyon liraya
mal olacak bu lojman inşaatının

1986

temel atma törenine, Diyanet
işleri Başkanı Dr.Tayyar Altıkulaç,
Başkan Yardım c ısı Halit Güler,
Vakfımız Genel Müdürü Kemal
Güran, Eminönü Müftüsü ve kalabalık bir davetli topluluğu katıldı.

TÖRENDE YAPILAN KONUŞMALARDAN ÖZETLER
Em inönü Müftüsü/Mehmet DOGRU
Cami bir İslam cemiyetinde toplumun merkezidir. Camileri imar konusundaki emri ilahi hepinizce malumdur. Camileri imar, sadece taş ve
duvarını imar deği l şüphesiz. Camileri imar, camide
görev yapacak insan unsuruyla yakından ilgilidir.
Bu bakımdan meşruta çalışmalarına hız
verdik, bugüne kadar satınalma, inşa etme ve hibe
yoluyla 31 daire satın aldık . Kış ve yaz, sabah ve
yatsı
vakitlerinde görevlilerimizin
görevlerini
huzurlu bir şekilde ifa edebilmeleri. camiye yakın
yerlerde ikamet etmelerine bağlıdır. O bakımdan
Eminönü sınırları içerisinde bunu halletmeye
çalıştık . Ne yazık ki,
Eminönü'nün iş muhiti
olması, meskun sahanın az olması nedeniyle arsa
bulmakta güçlük çektik. Fakat Cenab - ı Hak bu
gayretlerimize bir lütufta bulundu bu arsayı buldük
ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak 6 milyon liraya
satın aldık. Şu gördüğünüz şantiyede takriben 75
m 2 lik 16 daire inşa edeceğiz . Böylece 16 görevlimize huzurlu olarak görevlerini yapma imkanı
sağlamış olacağız .

T.DiyanetVakfı Genel Md. / Kemal GÜRAN

Türkiye Diyanet Vakfı olarak bizim için bugün
çok mutlu duygulara vesile olan bir gündür. Türkiye Diyanet Vakfı her türlü diyanet hizmetlerini
dini, hayri hizmetleri ülke çapında desteklemek
üzere kurulmuş bir vakıftır. Bugürı, iki şubemiz ,
güzel İstanbul'umuza birer müftülük binası
kazandırmak suretiyle Vakfım ızın kuruluş amacına
çok değerli iki katkıda bulunmuşlardır. Burada, şu
anda, huzurlarınızda, yine bir başka vakıf şubemiz
milletimize mihrapda, minberde, kürsüde hizmet
eden çok değerli din görevlisi arkadaşlarımıza
mesken temin etmek, onların görevlerini daha
huzurlu ve · başarılı bir şekilde yapabilmelerini
sağlamak amacıyla inşa edilen bir lojman temelini
atmak üzere bizi buraya çağırmış bulunuyor. Bu
da, Vakf ı mızın ve şubelerimizin, dini-hayri hizmetler a lanında toplumumuza, milletimize, din

hizmetlileri

camiasına sunduğu

bir

başka

hizmet

örneğidir.

Türkiye Diyanet Vakfı, 500'den fazla şubesiyle
1985 yılında dini-hayri hizmetler
alanında meydana getirilen eserlere 2 milyar 600
milyonluk bir maddi katkı sağlamak suretiyle bu
hizmetleri desteklemiştir. Bu yıl, bu rakam sanıyorum 4 milyarın üzerine çıkacaktır. istanbul'daki
şubelerimizin 2 milyar 600 milyonluk katkıda çok
önemli payı vardır . Bugün bize çok değerli iki eseri
kazandıran,
bir diğer eserin temelini atma
mutluluğunu taddıran üç şubemizi, diğer İstanbul
şubelerimizi ve bu vesile ile Türkiye sathında
hizmet veren 500'den fazla şubemizi huzurunuzda
tebrik ediyorum .
geçtiğimiz

Türkiye Diyanet Vakfı Haber Bülteni

Diyanet İşleri Başkanı/Dr.Tayyar ALTIKULAÇ

Türkiye Diyanet Vakfı, Diyanet i şleri Teşkilatı
için ve yalnız onlar için değil pek çok hayri-sosyal
hizmetler icin halkımızdan ald ığı güç ve destekle ve
Cenab -ı H~k'kın inayetiyle geniş çapta faaliyetler
yapan, bu hizmetleri ülke çapında yaygın hale
getiren bir kuruluştur .
1975 yı lında bir kaç ar kadaşım la birlikte
kurduaumuz bu Vakfın kuru l uş çalışmalarına
takaddüm eden günleri hatırlıyorum. Bize dediler
ki, bir ilk akçe lazım , bir vakfın kurulabilmesi için
bir sermaye laz ı m. Bizim maaşlarımız, o y ı llarda 2-3
ortaya
Maaş l ardan
civarındaydı .
lira
bin
koyacağım ız fedaka rlıklarla, 3 er 5 er yüz liram ı zı
bir araya getirmek suretiyle vakfı kurmam ı z mümkün değ ildi . Kapıla r çaldık, şehirler dolaştık.
Mübala ğa etmiyorum, derdimizi anlatmakta o gün
icin basarılı olamadığımızı söylemek isterim . Bir
~akıf k~racağız, büyük projelerimiz var, büyük
hizmetler ifa edeceğiz. Memleketimizde bilhassa
dini sahada büyük boşl uğu dolduracak din görevlilerinin , hiç bir düşünce ayrımı ol maksızın bir araya
gelmelerini, mesai, fikir, gönül birliği yapmalarını
sağlayacak pek çok ciddi projeler, çok ciddi hizmetler ifa edecek bir vakıf kuracağız. Hadi bize
yardımc ı olun diyoruz. inandırıcı olamadık. Kimseyi
kötülemek istemiyorum. Şu veya bu suretle,
150.000 lirayı bu vakfın kuruluş akçesi olarak bir
araya zor. getirebildik. Sene 1975, aradan 11 yıl
geçti. Bugün çok şükür bizim 150 bin lirayı bulabilmek için çaldığ ı mız kapıların herhalde onbin katı
fazla kisi bugün bizim kap ı mızı çalıyor . Nedir kapı
çalma s~bepleri. Cami yapacağız bize yardım edin.
Bugün Vakfı mızın Üniversite kampüsü içinde
edilecek, üniversite gençliğinin istifade
edeceği bir cami ve kültür merkezi için teberruu 150
Diyanet Vakfı ne
milyondur. Camiden başka
yapar, Kur'an Kursu yapar, İmam - Hatip Lisesi
inşaatların ı destekler, akabinde müftülük işlerini

insa
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destekler, bir de işte böyle şubeleriy le personelin
lojman ih t iyaçlar ı n ı karşılamaya çalışır . Ankara ' nın
en mü"stesna yerinde Kocatepe Camii minarelerini
yükseltme, kubbesini yükseltme, külliyesi ile
cumhuriyetin tacı, gelecek nesillere emanet etme
serefi de bunları n icindedir. Devr a l a lı dan bu yana
Vakıf bu camiye 3. milyardan fazla para harcadı.
Bugün 3 bine ya klaşan üniversite gencimiz her
ay gelip bizim veznemizden tahsil bursu . almaktadı r . Yalnız bu gençlere ayda ödenen burs ücret i
20 milyon un üzerindedir. 11 yıl önceki 150 bin
lirayla başladık. Ama bugün hangi seviyeye geldik.
Gerek eğitim alanında gerek kültür a lanında . Pek
cok kütüphaneye, hapishaneye, cezaevine, askeri
garnizona dini neşriyatım ızda_n her yıl 20-30, hatta
50 milyon lira civarında kitap almak suretiyle
desteğ imiz olmuştur . İ şte kültür hizmeti budur,
sosyal hizmet budur, dini hizmet budur. Allah'a
sayıs ız şükürler ediyorum.
Aziz

kardeşlerim,

Gercekten sevindiğim bir başka noktaya, beni
mesud ~den noktaya gelmek istiyorum. Türkiye
Diyanet Vakfı bir sosyal, hayri ve dini hizmet
müessesesi olarak Diyanet işleri mensuplarının
kaynaşmasını ara l a rı ndaki ufak tefek kırgınlıkların,
ayrı l ıkların her teşkilatta olabilen cinsten ihtilafların
bertaraf edilmesini ve bu yüce din hizmetini yapan
kadronun, neslin yek vücut olarak bir araya gelBirlikten, dayanışmadan,
sağlamıştır.
mesını
meydana gelmiştir . Huzurkuvvet
kaynaşmadan,
larınızda Edirne'den Kars'a, Sinop'tan Anamur'a
kadar uzanan mubarek vatan sathı üzerinde ulvi
hizmeti ifa eden, şahsı için hiç bir menfaat hesabı
yapmadan dinı, hayri ve sosyal hizmetleri desteklemeyi mihraptaki görevi kadar ulvi sayan bütün
imam,
gönü ldaşlarım ıza,
mensuplarımıza
Kur'an öğretmeni,
müftü, vaiz,
rtıü ezzin,
murakıp, memur bütün arkadaşlarımıza huzurl arınızda en içten teşekkürlerimi sunuyorum.

Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Fındık bu c ağı
köyünde meydana gelen çatışmalar ve
baskınlarda altısı köy koruyucusu , üçü asker ve
ikisi çocuk olmak üzere 11 kişi şehit edilmişti.
Şehit vatandaşla rımızın geride b ıraktıkla rı ailelerine yardım toplamak amacıyla Siirt Valiliğince
aç ılan kampanyaya Vakfımız Mütevelli Heyeti,
5.000.000.-TL. yardım ile katılmayı kararlaştırdı. Bu
bağış, Nisan ayının ilk haftasında T. C. Ziraat Ban~
neydo
Gü
eşkiyanın
Geçtiğim iz Mart ayında
kası Siirt Şubesinde açılan 18216 nolu hesaba
geride
vatandaşlarımızın
katlettiği
gönderildi.
ğu 'da hunharca
kalan ailelerine Vakfımız tarafından 5.000.000 TL.
Vakfımızın bu bağışı Siirt Valil iği ve yöre
yard ı m yapı ld ı.
halkınca büyük bir memnuniyetle ka rşılan d ı.

11 ŞEHİT AİLESİNE
5.000.000.-TL
YARDIM
YAPILDI

Ağaçyurdu

TÜRKİYE
iV. DİNi

YAYINLAR
FUARI
AÇILDI
Vakfımız

tarafından
1983
beri her yı l açılmakta
olan "Dini Yayınlar Fuarı"nın iV.
sü 16 Mayıs 1986 tarihinde
lstanbul Sultanahmet Camii son
cemaat avlusunda açıldı.
yılından

Fuarın aç ı lışı

münasebetiyle düzenlenen törene; Devlet Bakanı
Kazım Oksay,
Diyanet işleri
Başkanı o·r . Tayyar Altıkulaç,
Diyanet işleri Başkan Yardımcısı
Halit Güler, Mütevelli Heyet il.
Başkanımız Yakup Üstün, bazı
parlamenterler ve il ve ilçe müftüleri katıldılar.
Sultanahmet'in Ramazanla
renklenen
ihtişamlı
mimarisi
içinde Vakfımız öncülüğünde
düzenlenen "iV. Dini Yayınlar
Fuarı"
60 Yayınevinin 5.000
çeşite yakın yayınıyla adeta kitap
bahçesini andırıyor.
Büyük ilgi ve alaka gören
"Dini Yayınlar Fuarı"nın önümüzdeki yıllarda diğer şehirleri
mizde de açılması isteniyor.

TÜRKİYE
DİNi YAYINLAR FUARLARI
Bilindiği gibi Türkiye'de ilk
defa Vakfımız tarafından tertiplenen ve 24 Haziran-5 Temmuz 7983
tarihleri arasında Ankara'da 35 Yayınevinin iştirakiyle açılan " Türkiye I. Dinı Yayınlar Fuarı" basın organları, yayıncılar ve halkımız tarafından ilgiyle izlenmiş ve tahminlerin üstünde alaka görmüştü.
Binlerce insanın gezip binlerce kitabın satıldığı bu fuarın
gördüğü ilgi üzerine "il. Dı;ryı Yayınlar Fuarı" İstanbu/'da 52
Yayınevinin iştirakiyle
Sultanahmet Camiinin avlusunda
açılmıştı.

Günde ortalama 25.000 kişinin gezdiği "il. Dini Yayınlar
büyük ilgiden dolayı 20 Haziran da bitmesi
gerekirken 26 Haziran Kadir Gecesine kadar uzatılmıştı.
"il/. Dini Yayınlar Fuarı" ise Mübarek Ramazan ayında iki
büyük ilimizde birden açıldı. 24 Mayıs - 4 Haziran tarihlerinde
Ankara'da (Odalar Birliği Salonlarında), 31 Mayıs - 16 Haziran
tarihleri arasında da İstanbul Sultanahmet Camii avlusunda
Fuarı" gördüğü

