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· · Türkiye Diyanet Vakfı Yurtiçi ve Yurtdışında yürüttüğü
' . 1•
hizmetlerle halkımızın takdirlerini kazanmıştır.
,;;_·'
Halkımızdan aldığımız maddi ve manevi destekle ' ~
· yine halkımızın istediği yönde faaliyetlerimize devam ~
e deceğiz. Vakfımıza bağışta bulunarak bizi destekleyen
hayırseverlerce bağışlanan vakfiyelerin
..1'•I,,,.1"\'• ._ hayr a hizmette kullanılacağını belirtiyor ve
kendilerine teşekkür ediyoruz.
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Mustafa
-

ONBAŞI

Abdullah Necati BAYCAN

Konya'nın

Onbaşı,

Çumru ilçesinden Mustafa
üzerinde cami olan 1536.40 m2

lik arsasını

Vakfımıza bağışladı.

S . İbrahim BENLİER
- Konya'nın Selçuklu ilçesinden S. lbrahim Benlier, tamamı 309.65 m2 sahalı
olan apartmanın zemin katındaki depolu
mescidi Vakfımıza bağışladı.

- Adana'nı n Bahçe ilçesinden Abdullah
Necati Baycan tarafından 9830.23 m2
ilk arsa cami yapılmak tizere Vakfımıza
bağışlandı. Tahmini bedeli 150 milyon
TL.dir.

Mehmet - Mustafa SAKA
- K.Maraş, merkezden Mehmet ve Mustafa Saka tarafından 255 m2 lik arsa
Vakfımıza bağışlandı.

Cemile ÖZKAN
- Malatya'nın Darende llçesinden Cemile
Özkan tamamı 523.81 m2 olan arsanın 5/
2 hissesini bağışladı.

Mehmet

BAŞAR

..

- Afyon merkezden Mehmet Başar, tamamı
717.35 m2 sahası olan gayrimenkulün üzerindeki 7 adet depo vasfındaki bağımsız bölümlerin tamamını
Vakfımıza bağışladı. Tahmini piyasa değeri ı . 750.000.000.-TL.dir.

Mehmet Ali TURAN
- Trabzon'ıın Vakfıkebir llçesinden Mehmet Ali Turan, tama,mı 60 m2 sahası olup
üzerinde Kur'an kursu ve lojman inşaatının devam ettiği arsanın zilyediliğini
Vakfımıza bağışladı .

Mustafa ALNIAK
- Kütahya merkezden Mustafa Almak, tamamı 86.60 m2 sahası olup üzerinde
Kur'an kursu binası mevcut, tahmini bedeli 300 milyon Ti. olan arsasını Vakfı mıza bağışladı.

Tevfik Özcan
- Giresun'un Bulancak ilçesinden Tevfik Özcan tarafından, üzerinde cami
olan 632,36 m2 lik arsa Vakfımıza bağışlandı .

Ahmet

Yıldırım

- Çanakkale'nin Gökçeada llçesinden
Ahmet Yıldırım tarafından 679 ıp2 lik
arsa Vakfımıza bağışlandı.

Yaşar ÇETİNEL
- Nevşehir Merkezden hayırsever Yaşar
·Çetinel, 9 bağımsız bölümden müteşekkil apartmanını Vakfımıza bağışladı . Apartmanın 8 bağımsız bölümü
Kur'an kursu olarak, 1 bağımsız bölümü
ise dükkan olarak kullanılmaktadır. Binanın yüzölçümü 234 m2 dir.

Van Camii Yaptırma ve

..

Yaşatma Derneği

- Van Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği, üzerinde cami, altında 90 dükkan
bulunan 2134 m,2 lik arsayı Vakfımıza
bağışladı.
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BORNOVA
LİSESİ

1994 - 1995 YILINDA
EGiTİME BAŞLIYOR

Vakfımız tarafından lzmir Bor·
nova'da faaliyete geçirilmesi plan·
lanan özel okul, tüm hazırlıkları ta·
mamlanarak, 1994-1995 öğretim
yılında eğitime başlayacaktır.

"TDV ÖZEL BORNOVA LiSESi"
adıyla açılan bu özel okul, Anadolu
Liseleri statüsünde olup lngilizce öğ·

retim yapacaktır. Okulda, ortaokul l .
sınıftan itibaren isteğe bağlı olarak
ikinci yabancı dil olarak Almanca
okutulacaktır.

960 toplam öğrenci kapasiteli
olan okulun, 360 yatılı erkek öğ·
rencisi olacak ve karma öğretim ya·
pılacakıır.

Okulda, modern araç-gereçle do·
natılmış 24'er kişilik sınıffarda ders
yapılacaktır. Okul laboratuarları,
bazı derslerin özelliklerine uygun
ders araçları ile donatılmış özel
amaçlı sınıfları, ders dışı zamanların
değerlendirileceği oyun, spor ve ge·

Bir yabancı dili
en üst seviyede
okuyup anlamayı
ve düşündüklerini
o dilde
ifade edebilmeyi
amaçlayan
Bilgisayar Destekli

dil

eğitimi.

3

Okul binası, eğit im için gerekli
sakin ve huzurlu ortamı
oluşturması bakımından 20.000 m2
lik yeşil bahçe ile çevr ilmi ştir .

çamaşırhane, revir, mescid gibi bö-

lümlerden

meydana

gelmektedir.

ve ödeme şartları ve gerekse konumu
ve tefrişi açısından çok farklı ve iyi

olduğu

rahatlıkla

Bornova Lisesi, benzer okullarla mu-

durumda

kayese edildiği zaman gerek ücreti

rülebilecek imkanlar sağlanmıştır.

gö-

o
zinti alanlarının bulunduğu 20.000
m2 lik bahçesi, kantini, kütüphanesi
ile en iyi şekilde eğitime hazırlanmıştır.
Pansiyon bölümü, öğrencilerin
huzur ve rahatları düşünülerek,
taban ve koridorlar halı döşeli 5'er
kişilik odalar, yemekhane, mutfak,

Beşer kişilik yatak odaları,

aile yuvasının sıcaklığını aratmayacak rahatlıkta yurt hizmetleri;
en iyi şekilde değerlendirebileceği çeşitli imkanlar.

öğrencilerin boş zamanlarını

Al,

Modern ders araç-gereçleriyle donatılmış Fen Bilimleri Fizik-Kimya-Biyoloji Laboratuarlan

TÜRKİYE DİYANET VAKFI
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Türkiye Diyanet Vakfı Öğrenci Yurtları
Kayıtları B aşladı.

YURTLARIMIZDA KALAN ÖGRENCİLER BASARiLi
,
Türkiye Diyanet Vakfı'nın Konya, Kastamonu ve
Ankara-Altındağ yüksek öğrenim öğrenci yurtlarında

!anması için yurt yönetimlerince azami dikkat sarfedilmektedir.

kalan öğrencilerin, okullarında çok başarılı oldukları
belirlendi.
ı

Yurtlarda kalan öğrencilerle yakından ilgilenen
yönetim, öğrencileri n velileri ve okulları ile de sıkı iş
Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yürütülen sayısız birliğ i yaparak bu öğrencilerin eğitimlerinde başarılı
hizmetlerin yanı sıra, bir eğitim ve kültür hizmeti ola- olmasını sağlamaktadır.
rak açılan yüksek öğ renim öğrenci yurtlarında kalan
Yurtlarda kalan öğrenc ilerden % 90'ın ın sınıflarını
eğitim
yı lı sonunda geçtiği, geri kalanları n da ikmal
öğrencilerin, her bakımdan iyi yetişmeleri için gesınavları
sonucu bir üst sın ı fa geçtiği gözönüne al ı
reken tüm tedbirler al ınmaktadır.
nırsa yurtta, öğrencilerin eğitim ve öğretim i için geÖğrencilerin kendilerini bir aile ortamında sıcak reken tüm tedbirlerin alındığını söyleyebiliriz. Bütün
ve güvenli hissetmeleri, huzur içinde derslerine ça- bunlar Vakfım ıza ait yurtlarda verilen hizmetlerin belı şmaları, sağ l ıklı bir şeki lde beslenmelerinin sağ- lirgin bir göstergesidir.

Güvenli Bir Aile Ortamı
illetimizin eğitime verd iği önemi hepimiz
biliyoruz. Durumu ne olursa olsun her
ana-baba çocukl arını okutmak için fedakarlığa hazırdır. Bir de çocukları üniversite sı navlarında başarılı olup yüksek okula g irmeye hak kazanırsa mutluluklarına diyecek
yoktur. Fakat bu mutluluk beraberinde bir takım
korkuları, endişeleri de getirir. Çocukları ilk defa
yuvadan uzaklaşacaktır, tanımadığı, bilmediği bir
şehirde yepyeni bir hayata başlayacaktır. Nerede
kalacak, ne yiyip-içecek, nasıl arkadaşları olacak? Yanlış yollara sapmadan, kötü alışkanlıklar
edinmeden okullarını başarı ile sürdürebilecekler
midir? Bütün bu sorular her ana ve babanın kafasını kurcalar. Çocuklarının güvenilir, iyi bir yerde
barındıklarına emin olmadıkça gönülleri rahat
etmez.

M

işte...

Türkiye Diyanet Vakfı öğrenci yurtlarında ailenin, öğrencinin ve eğitim kurumunun beklentilerine cevap verilecek şekilde hizmetler organize edilmiştir.
Öğrenci aileleri ve M.E. Müdürlükleri tarafından
beğenilen

Ankara, Kastamonu ve Konya' da bulunan ve bu yıl Kayseri Yurdunun da aralarına katılacağı Yurt hizmetlerini kısaca tanıyalım.

Madalyonun diğer yönüne bakacak olursak,
her öğrenci Devlete milyonlarca liraya malolmaktadır. Öğrencilerin başarısızlığı bu maliyeti
daha da artırmaktadı r.
Bütün bunlardan yola çı karak, ailelerin gözleri
akrada kalmadan çocuklarını gönül huzuru içerisinde emanet edebilecekleri, öğrencilerin de huzurlu, sağlıklı bir ortamda barınabilecekleri yurtların önemi bir kez daha ortaya çıkıyor.

Yurtlordo çolışon personele bilgisoyor ~itimi verildi.

HABER BÜLTENi
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Altındağ

Yüksek

s

••
Oğrenim
Kız

••

Oğrenci

Yurdu
Ders çalışma ortamının müsait olneticesinde bu yıl fakültelerini başarı ile bitiren öğrencilerimize Vakfımız
birer teşekkür belgesi verdi ve onları çeşitli kitaplarla ödüllendirdi.
ması

Bu öğrencilerden dört örnek;
- Ferahnaz Coşkuner, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Birincisi,
- Yıldız Meral İşcan, Gazi Üniversitesi Mesleki
Eğitim Fakültesi Giyim Öğret. ikincisi,

hizmet veren

- Embiya Süzer, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kız Sanat Eğitim Birincisi,

Ankara-Altındağ Kız Öğrenci Yurdu, 200 öğrenci kapasitelidir.
Altındağ Kız Öğrenci Yurdu, Ankara'nın en temiz ve sağlıklı yurt-

- Elmira Tütüncüoğlu , Ankara Üniversitesi Zi·
raat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü ikincisi,

1989

larından

yıl ı nda açılan

ve

öğrencilere beş yıldır

biridir.

Yurt, 5 katlı, kaloriferli ve asansörlüdür. Yatak odaları üç kiolup, zemin ve koridorlar halt kapl ı d ı r. Kız öğrenci yurdunun
mutfağı, yemekhanesi, kantini, okuma odaları, kütüphanesi,
mescidi, ziyaretçi salonu ve reviri vardır.
şilik

Katlarda dahili telefon,
ankesörlü telefonlar vardır.

ayrıca şehirlerarası kartlı

ve jetonlu

Öğrenci odalarında çalışma masası, aynalı vestiyer, ayakkabılık bulunmaktadır.
Suları devamlı

akmakta, banyo için haftada üç gün sıcak su

verilmektedir.
Yurtta kalan öğrencilerin sosyal yönden eğitilmeleri için
azami itina gösterilmektedir.
Yurt Müdürü M.Ali Yiğit, her eğitim yılı başında tamamen
dolan yurda gösterilen ilginin sebebini bize şöyle açıkladı:
"Ankara için 200 öğrenci kapasite çok az olmakla beraber,
sebep yurdumuzun, güvenli, temiz, ders çalışma imkanı müsait, yemekleri kaliteli, öğrenciye sunulan hizmetin seviyeli olmasıdır. Bu durum, her vesile ile velilerimiz ve Milli Eğitim Müdürlüğümüzce yapılan denetlemelerde ifade edilmektedir.
Bundan dolayı kız öğrenci yurdu, gerek fiziki yapısı ve gerekse
sunduğu hizmetler yönünden 1. sınıf yurt statüsünde görülmektedir."
asıl

Altındağ Kız Öğrenci Yurdunda kalan çeşitli fakültelere mensup 75 öğrenci bu yı l mezun olmuştur. Bu öğrencilerin her
zaman olduğu gibi ayrıl ı rken de ifade ettikleri şu sözler yurt görevlilerine şevk vermekte: Altındağ Kız Öğrenci Yurdu, An·
kara'da güvenli, temiz, çalışma ortamı son derece müsait bir
aile yuvası dır. Yurt Müdürü Yiğit, kendilerini ''çok fertli bir aile"
gibi gördüklerini de ekliyor.

Giitteııei 'B i,ı Aiee Yııtta.3 ı
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KONYA YÜKSEK ÖÖRENİM

Erkek

••

Oğrencl

Yurdu

1992 öğretim yılı
met vermektedir.

K

onya'da 1989 yılında açılan
~00 öğrenci kapasiteli Erkek
Oğrenci Yurdu 5 yıldır hizmete devam etmektedir.

Yurt binası, yatakhane ve sosyal tesisler olmak üzere iki bölümdür. Yatakhane bölümü 9 kat olarak yapılmıştır.
Her katta 14 oda olmak üzere toplam
126 yatak odası vardır. Her odada 4 öğ
renci kalmaktadır.
Yatakhanelere bir ana merdiven ve
3 ayrı asansörle çıkıl maktadır. Her odanın müstakil ayakkabılığı, lavabosu, banyosu, tuvaleti vardır. Her sabah yatak
odalarına sıcak su verilmekte, sabah o
8-1 O saatleri arasında da katlardaki özel
banyolarda sıcak su bulunmaktadır. Ayrıca haftada iki gün de saat 21 .00-24.00
a rası banyo ve diğer ihtiyaçlar için yatak
odalarına sıcak su verilmektedir.
Sosyal tesis binası üç katlı ve 800
m2 oturma sahasına sahip olup mutfak,

yemekhane, kafeterya, kantin, kütüphane bölümlerinden oluşmakta,
bodrum katta, kalorifer dairesi, çamaşırhane, atölyeler, soğuk hava tesisi
ve depolar bul unmaktadır. Zemin katta,
idare, revir, okuma salonu; birinci katta
lavabolar, mescit ve ders çalı şma salonları vardır.

1550 m 2 oturma sahasına sahip
olan yurt binası toplam 11 .400 m2 inşaat sahasına sahiptir.
Yurt, en kaliteli malzeme ile tefriş
edilmiş olup, odaları ve diğer çalı şma
alanları ferahtır. Geniş bahçesinde öğ
rencilerin boş zamanlarını değerlen
dirmesi için futbol, voleybol, basket sahaları, iç salonlarda ise pinpon masaları
vardır. Katlarda dahili telefon şebekesi
ve şeh i rlerarası ankesörlü telefonlar vardır.

Yurdun, öğrencileri üniversite kampüsüne götüren özel otobüsü 1991 -

başından

itibaren hiz-

Yurt öğrencileri, spor, bilgi ve kompozisyon yarışmaları, konferanslar, paneller, gezi ve incelemelerle sosyal yönden de eğitilmektedir.
Yurtta en güzel hizmeti verebilmek

için müdür ve yardımcısı ile 3 yönetim
memuru, bir kütüphane memuru, diğer
hizmetler için 19 personel görev yapmaktadır.

Yurtta sular devamlı akmakta, ayrıca
bol suyu olan özel artezyen kuyusu ile
de su takviyesi yapılmaktadır. Her türlü

yatak, battaniye, yatak takımı, yurt tarafından temin edilmekte, kirlendiğinde
değiştiri li p yıkanmaktadır. Ayrıca elektrik
kesildiğinde devreye giren jeneratör
mevcuttur.
inşaatı tamamlanmış olan yurt personel lojmanları da 1994-1995 öğretim
yılında hizmete girmiştir.

r
r
I
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KIZ OGRENCI YURDU
KASTAMONU YÜKSEK ÖGRENİM
,_.,

1987 yılında açılan ve 8 yıldır
hizmet veren yurt 250 öğrenci
kapasite! idi r.

eş katlı ve kaloriferli olan bina 7001 m2
alan üzerine kurulmuştur. Müstakil yatak
odaları, banyo ile tuvaletler mevcuttur.
Yurt, geniş okuma salonu, kütüphanesi,
yemekhanesi, oturma alanları, revir ve
kantini ile öğrencilerin ihtiyacına cevap vermektedir. Yurt, yol üzerinde olduğu için ulaşımı
kolaydır. Haftada en az üç gün sıcak su verilmekte
ve suları devamlı akmaktadır. Yurdun bahçesinde
dinlenme ve oyun alanları vardır.

B

Yurtta 1 müdür, 1 müdür yardımcısı, 2 yönetim
memuru ve diğer hizmetler için 13 personel çalışmaktadır.

Giitıeııet 13 iıt Atee Yıttıtt3t
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KAYSERİ YÜKSEK ÖÖRENİM

ÖGRENCİ YURDU
1 EKİM'DE AÇILIYOR

i

-!

K

ayseri'de 1991
inşaatına

yılında

başlanan

Yüksek Öğretim Kız
Yurdu, 1 Ekim
1994 Cumartesi günü hizmete başlıyor.
Öğrenci

1386 m 2 lik arsası, Kemal
İmamtorunu isimli hayrrsever
vatandaşımız tarafından bağışlandı. Yurdun inşaatına
önemli ölçüde maddi katkıda bulunan bu hayırsever

-~ il

i
i
i i
i Ü i
il i
i
i
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i 1

Allah kendisinden razı olsun, baştan
sona inşaatın başından hiç
ayrılmamıştır. Bu sebeple,
Kendisini takdirle yadediyor
ve iki cihan saadeti diliyoruz.
vatandaşımız,

Yurt
binasının
çevresindeki Vakfımıza ait arsanın ve arada kalan belediyeye ait yeşil alanın da
yurt hizmetine ayrılması so-

-

nucu

geniş

bir bahçeye kavuşan yurttan 340 öğrenci
istifade edecektir.
4 ana, 1 asma ve zemin
kattan oluşan binada, ana
katlarda 11 'er yatakodası ,
banyo ve tuvaletler; asma
katta kütüphane, revir,' dinlenme salonları, kantin;
zemin katta. yemek ve spor
salonu ile mutfak ve mescid
bulunmaktadır.

TÜRKiYE DİYANET VAKFI
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TÜRKİYE Dİ YA NET VAKFI MÜTEVELLİ HEYETİ

••

Balkan Ulkeleriu:i
on yıllarda Balkan ülkelerinden ülkemize
dini ve siyasi görüşmelerde bulunmak üzere
gelen çeşitli heyetlerin ısrarlı davetleri sonucu, Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti, incelemelerde bulunmak amacıyla Bulgaristan,
Romanya, Arnavutluk ve Makedonya'yı ziyaret etti.
Gezi programında yer almasına rağmen, heyetimizin Yunanistan'a girmesi engellendi.

S

Bu bölgelerde yaşayan soydaşlarımızla görüşen
Mütevelli Heyetimiz, oradaki sosyal, kültürel, dini
yaşayışı inceledi, ihtiyaçlarını yerinde tesbit etti.
Daha önce komünizm rejimi ile idare edilen Balkan ülkelerinde, bu rejimin yıkılması sonucu halkın
dini, sosyal ve kültürel yönden yeni ihtiyaçları
doğdu. Bu devletlerden ülkemize gelen siyasi ve
dini heyetler, Türkiye Diyanet Vakfı'nı ziyaret ederek bu konularda kendilerine yardımcı olunmasını
istiyorlardı.

Bu heyetler; İslam'ı yeniden öğrenmek istediklerini, bu nedenle ülkelerine din görevlileri ile
dini yayınlar gönderilmesini, öğrencilerin ülkemizde dini eğitim görmesini, cami ve okullarının
tamir ve tefriş edilmesini, bazı büro malzemelerinin

Zİyare-t

Etti.

tamamlanmasını

Vakfımızdan istemişlerdir. Son
milletimizin bu konuda gösterdiği duyarlılık ve fedakarlık duygularına aracı olan Türkiye
Diyanet Vakfı, bu istekleri karşılamaya çalışmıştır.

yıllarda

Türk ve Müslüman toplulukların ziyaret edilerek
ihtiyaçların yerinde tesbit edilmesi amacıyla Vakfımız Mütevelli
Heyeti Bulgaristan, Romanya, Arnavutluk ve Makedonya'yı içine alan bir ziyareti gerçekleştirdi.
karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesi,

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı
Mehmet Nuri Yılmaz, il. Başkan Halit Güler, Mütevelli Heyeti Üyeleri Yakup Üstün, Hayrettin Şallı,
!.Ethem Alimoğlu, İsmet Selim ve Mustafa Bayraktar'ın katıldığı gezi, 16 Temmuz 1994 Cumartesi
günü başlayıp 26 Temmuz 1994 tarihinde tamamlandı.

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti'nin Bulgaristan, Romanya, Makedonya ve Arnavutluk gezisini tamamlayarak ülkemize dönmesi üzerine,
gezi izlenimlerinin kamuoyuna anlatılması amacıyla Vakıf Genel Merkezi'nde bir basın toplantısı
düzenlendi.

BALKANLAR UYANIŞ İÇİNDE
Balkan ülkelerini içine
alan geziden yeni döndük. Balkan ülkeleri hakikaten cennetten bir
nişan, Osmanlı bütün
gayretini oralara sarfetmiş, camiler yapmış,
köprüler kurmuştur. Osmanlının

Diyanet işleri Başkanı ve Vakfımız
Mütevelli Heyeti

Başkanı

Mehmet Nuri

Yılmaz, basın toplantısında
yaptı. Yılmaz şunları

bir konuşma

söyledi:

büyüklüğünü,

cihan devleti olma özelliğini tescil etmiştir. Balkanlarda Osmanlı medeniyetini görebilirsiniz.
Osmanlı
oraya medeniyet götürmüş bir
cihan devletidir. han,
hamam, cami yapmış,
sevgiyi götürmüş;
giden sanatlar...

bakırcılık, oymacılık

Komünizm döneminde bölgede bulunan tarihi eserlerin çoğu yıkılmış. Bize

bazı yerleri gösterdiler. Burada iki minareli 3 kubbeli cami vardı, yıktırdılar,
hanlar, medreseler, külliyeler tahrip edilmiş. Kiliselere pek dokunulmamış ama
camilerin büyük kısmı yıktırılmış. Kalan
tarihi camilerin büyük bir kısmı depo,

resim galerisi olarak kullanılmış; bu nedenle varlıklarını korumuşlar. Komünizm
döneminde
imamlara
fazla
dokunulmamış, yine bazı camiler açık bı
rakılmış; ama dinin öğretilmesine müsade edilmemiş, okullarda ateizm
okutularak bir nesil yetiştirilmiştir. Müslümanlar inançlarını, dini duygular,
düğün, ölüm ve diğer merasimler vasıtasıyla yaşatabilmişlerdir. Şimdi inkarcı felsefe yıkıldı, zihinlerden atıldı.
Müslüman ve Hristiyanlar dinlerini öğ
renmeye çalışıyorlar.

il

o

bölgelerde ibadet yerlerine hiç
Dinimiz tüm mabetlere saygı gösterilmesini emretmiştir. Oysa camilere hiçbir saygı
gösterilmemiştir. Osmanlı eserlerinden
çoğuna haç dikilmiştir.
saygı gösterilmemiştir.

Gerekli girişimlerimizi yaptık. Arnavutluk, Romanya, Bulgaristan ve Makedonya da eski vakıf eserlerin Vakıflara bırakılması ve bu Vakıflar
aracılığı ile cami, külliye ve diğer eserlerin inşa ettirilmesini belirttik.
Balkan ülkelerinde yaşayan Müslüman azınlıkların istediği bir hususda
okullarına öğretmen gönderilmesi. Çok
güzel okullar yapmışlar. Bu okullarda
hem dini ilimlerin hem de müsbet ilim·ıerin öğretilmesini istiyorlar. Diğer ülkelerden gelenlerden memnun değiller.
Yine ilahiyat fakültesi ayarında okul
yapmışlar. Balkan Ülkelerine de, Türk
Cumhuriyetlerine gönderdiğimiz gibi
öğretim üyelerini Türkiye Diyanet Vakfı
aracılığı ile göndereceğiz.
Ayrıca

kitap istiyorlar. Biz zaman
zaman Diyanet işleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak kitaplar gönderdik. Yine ihtiyaçları kadar göndereceğimize söz verdik.
Dini İdareler, din görevlilerinin ücretlerinin ödenmesine yardımcı olmamızı istemektedir. Müslüman cemaatin birlik ve beraberliklerini
muhafaza etmeleri çok önemlidir. Müslüman grupları karşı karşıya getirmek
için bazı oyunlar düzenlenmektedir.
Dini duygular bu bölgelerde insanları
bir arada tutan amildir.

Müslümanların güçlüklerinden biri
de göç hareketidir. Cemaat bu göçe
karşı çıkıyor. Doktorumuz, sanatçımız,
fikir adamlarımız gitti. Biz de karşı çı
kıyoruz. Bu insanların baba ve dedelerinin mezarları oralarda. Bu mezarları bı rakıp, o muazzam kültür
eserlerini bırakıp gelmesinler. Buraya
gelenler de oradaki insanları unutuyorlar. Başka ülkelerden gelenler
çocuk yuvası, cami, okul yaptırıyorlar
ama ülkemizdekiler oralara yardım etmiyorlar.
Değerli Basın Mensupları,
Gördüğümüz üzücü hadiselerden
biri; özellikle Arnavutluk'ta Müslümanların
Hristiyanlaştırılmasıdır. Bugün ısmarlama
yoluyla din değiştirenler vardır. Ortodoks
ve Katolikler, misyonerler insanlara yardım yaparak din değiştiriyorlar. Bu da
oradaki Müslümanları rahatsız ediyor.
Biz bunu doğru bulmuyoruz. Bizim dinimizde baskı ve şiddet yoktur. insan
kendi iradesiyle dini kabul etmelidir. Bu
Hristiyanlaştırma karşısında oradaki din
adamları
mücadele
ediyor.
Arnavutluk'ta hakikaten fakirlik var.

O güzel yurtları, Osmanlının o bölgelere götürdüğü, verdiği hizmeti, şa
hadet parmağı gibi göklere ser çeken
minareleri görünce insan hayrete düşüyor. Kendi kendime dedim ki: O şe
refli mazi meğer masalmış, nerden nereye geldik.

Bir de oradaki insanlara ezan okunmüsade etmiyorlar, hopörlerle
ezan okumak yasak. ilgili makamlara
ilettik. Belediyelerin yasakladığını söylediler. Yetkililerle yaptığımız görüşmelerde
Müsaade edeceklerini söylediler.
masına

Yunanistan'a giremedik. Daha
önce Batı Trakya'dan bir heyet geldi ve
bizi davet ettiler. Önce müsade edildi,
biz seyahatteyken yasakladılar. Yunan
Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığına gelerek Yunanistan'a girmemizin iyi olmayacağını bunun için Yunanistan'a
girmememizi istemiştir.
Biz sadece oradaki dini hayatı ve
görmek için gidiyorduk.
Oranın huzurunu bozmak istemiyoruz.
Zaten biz gittiğimiz yere huzur götürüyoruz. Biz bir kavgayı başlatmayı
da düşünmüyoruz.
soydaşlarımızı

Balkan

ülkelerinde Devletle-din
bir sorunu yok. Cemaatler
veya dini komiteler kendi din adamlarını
seçiyorlar, Devlet de bunu onaylıyor;
bir aheng ve huzur içerisinde sürdürüyorlar. Yalnız Yunanistan cemaat
ve komitelerin seçtiği müftüye değil de
kendi tayin ettiği müftüye itaat edilmesini istiyor. Tabi bundan müslüman
cemaat arasında bir huzursuzluk doğuyor. Biz bu huzursuzluğu körüklemek
için oraya gitmeyecektik. Biz bu konulara da girmeyecektik. Sadece cemaati ziyaret edip dönecektik.
adamlarının

TÜRKİYE DİYANET VAKFI
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Mütevelli Heyetimiz,
Bulgaristan Müftüsü
Fikri Salih tarafından
(solda) Demirköy'de
karşılandı.
Şumnu'da (sağda)

Şerif

Halil

Paşa

Camii ve Külliyesi'ni
gezdi.

Vakfımız tarafından
çeşitli ihtiyaçları karşılanan

imam-Hatip Okulu yemekhane ve
yatakhanesi ile

-

Nuvab Medresesi.

Mütevelli Heyeti Üyelerimiz
Bulgaristan'da
Şumnu,

Rozgart, Ruscuk,

Babadağ,

Tulça, Mecidiye,

Köstence, Soyfa, Filibe,
Kırcaali, Mestanlı

ve

Köstendili
ziyaret etti.
Söfya'da
Hak ve Özgürlükler Hareketi
önde gelenleri

-

ile görüştü.

-

-

.-

.

•

HABER BÜLTENi

Mütevelli Heyetimiz

Köstence'de bulunan
Türk Birliği ile
Tatar Birliği Federasyon
olarak

birleşmişler,

Mütevelli Heyetimiz
bu federasyon üyeleri
ile

görüştü.

13

Bükreş'te

bulunan Türk

Şehitliği'nde

1524 yıl ı nda Gazi Ali

Paşa

Camii ve

Sarı

Saltuk Dede'ye ait türbe

TÜRKİYE DİYANET UAKFl
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Mütevelli Heyetimiz,
Makedonya
İslam Mesihatı yetkilileri tarafından

Makedonya sınırında

karşılanarak

-

Üsküp'teki Mesihat Merkezi'ne gitti.

Diyanet işleri Başkanı ve Vakfımız Mütevelli Heyeti
Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz ve
Mütevelli Heyeti Üyeleri, Yahya Paşa Camiinde
Cuma namazı kıldı.
Başkan Mehmet Nuri Yılmaz cemaate hitap etti.

Mesihat

başkanı

Süleyman Recebi ve
Mütevelli Heyetimiz
Mesihat Merkezinde görüşme yaptı.

Mütevelli Heyetimizin
Balkan ülkeleri gezisine
bu ülkelerin
basın-yayın organları

büyük ilgi gösterdi.
Bu ülkelerde
basın toplantısı düzenleyen
Mütevelli Heyetimizin
ülkemiz ve gezi ile ilgili
soruları
cevapladı.

.t

l

HABER BÜLTENİ
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Makedonya'dan Arnavutluğa
hareket eden Heyetimiz,
sınırda

müftülük yetkilileri

tarafından

karşılandı.

Elbasan üzerinden
Tiran'a geçen
Mütevelli Heyetimiz,
Arnavutluk Müftüsü

.

Sabri Koçiş Efendi ile
sohbet etti.

Mütevelli Heyetimiz,
daha önceleri
35 camisi bulunan
şimdi

tek camisi kalan

Tiran'da, bu camiyi
gezdi.
Daha sonra özel bir liseyi
gezen heyetimizin
dikkatini çeken husus
bu lisede bulunan

-

Türkçe

Durus şehrinde
Fatih Sultan Mehmet
Camii'nde
akşam namazı kılan

Mütevelli Heyetimiz
kalabalık

cemaatle

.

tanıştı .

çocukların

konuşmalarıydı.

TÜRKİYE DİYANET VAKFl
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Ülkemizde Dini Hayatı Görmek Üzere Vakfımızca Davet Edilen

ÖRiiMENİST

Dini Heyeti

ÜRiiİYE'ye Geldi
Türkmenistan Müslümanlarının Kadısı Nasrullah lbni ibadullah başkanlığında, dini idarenin önde gelenlerinden oluşan 15 kişilik heyet, Vakfımızın davetlisi olarak ülkemize
geldi.

cennet vatanın tanıtılması amacıyla Türkmenistan Dini idaresi
yetkililerini ülkemize davet etti.

Türk Cumhuriyetlerinde komünizmin esaret zinciri altında
yaşamış o lan insanlar dinlerini, Allah'a olan sevgilerini ve
Kur'an'a olan bağlılıklarını kaybetmediler. Ancak, bu duygu
küllendi. Bunu açığa çıkartmak ve bu insanlara dinlerini ye·
niden öğretmek gerekmektedir. irşat, tebliğ ve tahsille olacak
bu hizmetleri götürmek bizim için bir görevdir.

kanlığındaki heyette, Türkmenistan Müsl ümanlarının Kadı

Türkiye Diyanet Vakfı, büyük alimlerin yetiştiği ve Anadolu' nun Türkleşmesi ve lslamlaşması na vesile olan o mübarek ve feyizli topraklarda yaşayan insanlara, Türk in·
sanının gönül borcunu ödemesinde aracı olmaktadır.
Ayrıca, bağımsızlığını yeni kazanan Türk Cum·
huriyetlerinde, Türkiye a leyhinde menfi propaganda ya·
pılmaktadır. Oysa, bugün lslam'ı en güzel şekliyle yaşayan
ve yaşatan ülke yine Türkiye'dir. Dünyanın neresinde olursa
olsun müslümanların çektiği acı ve sıkıntıyı, Anadolu insanı
yüreğinde hissetmektedir.

Türkiye Diyanet Vakfı, ülkemizdeki dini ve sosyal hayatın
gerçek şekliyl e gösterilmesi, tarihi ve turistik yörelerimizle bu

2 A!)ustos 1994 Salı günü gece Ankara'ya
gelen heyet üyelerinin basın mensuplarına tanıtılması amacıyla 3 Agustos Çarşamba günü bir
basın toplantısı düzenlendi.
Vakıf Genel Merkezinde yapılan basın toplantısında Vakfımız Mütevelli Heyeti Başkanı ve Diyanet işleri Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz bir konuşma yaptı ve heyeti basın mensuplarına tanıttı.

Mütevelli Heyeti üyelerimizden Halit Güler,
Yakup Üstün, Hayrettin Şallı, !.Ethem Alimo!)lu,
Mustafa Bayraktar ve Vakıf Genel Müdürü Şevki
Ozkan'ın da katıldıgı Basın toplantısında Mütevelli
Heyeti Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz; "Ülkemizin
tanıtılması için geçmişte heyetlerin Türkiye'ye
davet edildi!Jini, bundan sonra da bu davetlerin
devam edece!)ini, ülkemiz hakkında yapılan menfi
propagandanın giderilmesi için gereken çalışmaların yapılacagını" söyledi.
Türkmenistan'm Başkenti Aşkabad'da ve
Cumhurbaşkanı
Saparmurat TOrkmenbaşı'nın
köyü Saparmurat'ta birer cami yaptırıldıgını belirten Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Nuri Yıl
maz, Türkmenistan'da ilahiyat fakültesi açıldıgını,
imam-hatip okulunun açılacagını. TOrkmenistan1ı
ö!)rencilerin TOrkiye'de egitim gördüguno Türk

2 Ağustos 1994 Salı günü lstanbul'a inen Türkmenistan

Müslümanlarının

Kadısı Nasrullah

İbn

ibadullah

baş

Yardımcısı Durdu Kılıç Huda, Hazaroğlu, Aşgabat Şehri Baş
imamı ve Hz. Ömer Mescidi'nin imam Hatibi Hazretkulu
Hanov, Mescidi Aksa Mescidi'nin Mütevellisi ve Mescidi Aksa
Medresesi'nin Müdürü lshankulu Mecidov, Lebab Vilayetinin
Dini idare Temsilcisi Asır Muhammed Saymanov, Ahal Vi·
!ayeti Tcen Etrafının Baş imamı Bayram Sahat Begov, Kı
zılarvat Şehrindeki Mescid'in imam Hatibi Molla llgeldiyev,
Balkan Vilayetinin Dini idare Temsilcisi Bayram Durd ıyev,
Dasavuz Vilayetinin Aktepe Etrafındaki Kuteyban lbni Müslim
Mescidi'nin imam Hatibi Sıddık Abdurrazakov, Mari Vilayetinin Vekilbazar Etrafındaki Hoca Saip Mescidi'nin imam
Hatibi Abdulhamit Berdinazarov, Mari Vilayetinin Dini idare
Temsilcisi Asır Akmiradov, Dini idare görevlisi Me·
redmuhammed Cariyarov, Yüksek Din Kurul Danışman ı
Bozar Ballıyev, Dashavuz Vilayeti Dini idare Temsilcisi Tokay
Recepov, Öğrenciler Konseyi Dini işler Başkan Yardımcısı Kakageldi Vepoyev bulunuyor.

HABER BÜLTENİ
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Basın toplantısını

izlemeye gelen,
basın yayın mensuplarını

sürpriz bir ikram bekliyordu.
Türkmenistan
Müslümanları Kadısı

Nasrullah lbnı ibadullah,
ülkesinden

getirdiği

kavunları

keserek

özel

basın mensuplarına

ikram etti.

Cumhuriyetlerinde fıkhi ve ameli bOWnlü!)ün sa1)1anması gerekti!)ini söyledi.

tirdi!lini, ülkemizdeki dini ve sosyal
göreceklerini söyledi.

Türkmenistan Müslümanlan Kadısı
Nasrullah lbni ibadullah, davetten dolayı
Türkiye Diyanet Vakfı'na teşekkür etti1)ini,
Cumhurbaşkanı
Saparmurat
T0rkmenbaşı'nın kardeş Türkiye'ye selamını ge-

Heyet, Ankara'da A.Ü. ilahiyat Fakültesini, Merkez imam-Hatip Lisesini, Kocatepe Camii ve Hacı Bayram Camii'ni.
M.E.Bakanlı!)ı Din Ö!)retimi Genel Mod0rl01)ü'nü. Anadolu Medeniyetleri MU-

hayatı

zesi'ni ziyaret ederek yetkililerden bilgi

aldı.

Heyet için daha sonra Konya, Antalya,
Bursa ııe lstanbul'u içine alan bir gezi düzenledi. Bu illerimizde il mOftOI0klerini ziyaret eden heyet, tarihi ve turistik yerleri
de gezdiler. Ülkemizden çok memnun olarak aynldılar.

18

Vakfımızın

davetlisi olarak
ülkemize gelen
Türkmenistan Dini Heyeti,

-

Mütevelli Heyetimizle
görüştü.

Türkmenistan Heyeti,
Ankara Merkez İmam Hatip
Lisesi'ni ziyaret ederek
Okul Müdürü
H.İbrahim Oral'dan
imam-hatip okulları hakkında
bilgi aldı .

.

Türkmenistan'da açılan
İlahiyat Fakültesinin
geliştirilmesi

konusunda

araştırma

Türkmenistan'lı

yapan
Heyet,

Ankara Üniversitesi
ilahiyat Fakültesi'ni
ziyaret ederek
okul yöneticilerinden

-

bilgi aldı.

HABER BÜLTENi
Türkmenistan Heyeti,
Türk-İslam tarihinde önemli bir yeri bulunan,

sevgi ve şefkat dendiğinde akla gelen
Hz.

Mevlana'yı barındıran

Konya şehrini gezdi.
il Müftülüğünü de ziyaret eden
konuk heyete gezisi boyunca
Dış İlişkiler Uzmanları

Abdurrahman Kaya ve Osman Özdemir

.

rehberlik yaptı .

Ankara, Konya, Antalya, Bursa ve İstanbul
şehirlerini gezen konuk heyete,

bu

şehirlerin

dini ve kültürel zenginlikleri
gösterildi.

Tarihi camilerde ibadet de yapan heyet üyeleri
ülkemize olan hayranlıklarını gizlemedi.

HAYRA HİZMET

•••

HALKAH

TÜRKİYE DİYANET VAKFI TARAFINDAN
YAPILAN BAZI YARDIMLAR

- Diyanet işleri Başkanlığı'nın

yurtdışı hizmetleri,
Din hizmetleri müşavir ve

ateşeliklerinin çalışmaları her
yönden desteklenmektedir.
Pariste faaliyette bulunan
Diyanet i şleri Tür k lslam
Bi rliği'ne hizmet binası

alması amacıyla

2.320.000.000.-TL
yardım yapıldı.

Vakfımızca Ocak - Temmuz 1994 tarihleri arasında camilerin, Kur'an kurslarının. Müftülük hizmet

-

binalarının. öğrenci yurtlarının. eğitim

merkezlerinin.

-

imam-hatip liselerinin inşası ve onarımı ile selatin
camilerin temizliği için yapılan yardım toplam
5.294.375.CXXl.-TL. 'dir.

ihtiyaç içinde bu-

lunan

vatandaşların

öğrencilerin
karşılamak,

ve

ihtiyaçlarını
onları

giy-

dirmek, doyurmak, muhtaç ve hasta vatandaşların
tedavilerini

yaptırmak

Türkiye Diyanet Vakfı'nın
amaçladığı

sındadır.

hizmetler ara-

Bu amaç doğ

rultusunda nakdi,

sağlık,

giyecek, yiyecek, yakacak
ile afetzedelere

yardımı
yapılan

yardım

Ocak-

Temmuz

1994 tarihleri

arasında

2.059.897.545.-

TL.yi

bulmuştur.

:MET
-

•••

Bilindiği

HAKKA HİZMETTİR ...

gibi Türkiye Diyanet

Vakfı'nın

kuruluş amaçlarından biri de Diyanet iş
Başkanlığı'nın

leri

dışında yürüttüğü

maktır.

yurtiçinde ve yurthizmetlere yardımcı ol-

Bu amaç

doğrultusunda

Ocak

1994'den - Temmuz 1994 tarihine kadar
Diyanet işleri Başkanlığı

Eğitim

Mer-

kezlerine, Genel Merkez'in ihtiyaç duyduğu

araç ve gereçlerin

metlerine,
görevlilerine
dım

yurtdışına

alımına, irşat

hiz-

gönderilen

din

katkı amacıyla yapılan

yar-

toplam 6.714.009.012.-TL.'dir.

Kırgızistan'da

meydana gelen depremde zarar gören
depremzedelere ulaştırılmak üzere
Kırgızistan Büyükelçiliği'ne

630 adet battaniye verildi.

Eskişehir yolu üzerine inşa edilen Diyanet işleri Başkanlığı'nın hizmet binasının
çalışmalarını yerinde incelemek üzere Diyanet İşleri Başkanı ve
Vakfımız Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz, Mütevelli Heyeti il. Başkanı
Halit Güler, Mütevelli Heyeti üyeleri Yakup üstün, Hayrettin Şallı, Mustafa Bayraktar,
İ.Ethem Alimoğlu, ismet Selim ve Vakıf Genel Müdürü Şevki Ôzkan inşaatı gezdi.
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NAHCIVAN'LI
Çocuklar

Kur'an
Öğrendiler
ürklye Diyanet Vakfı tarafından Azerbaycan'a öğ
retmen olarak gönderilen
Ali Aslan ve Hayrullah Gündoğdu, Azerbaycan'ın Nahcıvan ilinde (Reyonunda) kız ve erkek
öğrencilere Kur'an-ı Kerim, Arapça ve
temel dini bilgileri öğrettiler.
25 Haziran - 5 Ağustos tarihleri
arasında Nahcıvan 6 nolu ilahiyat Te-

T

mayüJlü (imam Hatip-Lisesi) okulda
açılan yaz dönemi kursuna 110 öğ
renci iştirak etmiştir. Nahcıvan tarihinde ilk defa açılan kursa ilgi çok
büyük olmuştur.
Kurs öğretmenleri; "gösterilen bu
büyük ilgi bizleri daha fazla onlara
hizmet etmeye sevkediyor. Yıllardır
dininden, imanından, kutsal kitabından uzaklaştırılmaya çalışılan bu

kardeşlerimiz, bugün dinlerini, öğ
renebilmek için büyük gayret gösteriyor. Bu din kardeşlerimize böylesi
kutsal bir hizmeti vermenin bizlere
nasib olmasından dolayı Yüce Allah'a
şükrediyoruz ve bundan dolayı da
çok mutluyuz. Bu kursların önümüzdeki yıllarda da devam etmesini
temenni ediyoruz." dediler.

Kubbe ve Minareleri Boyanan

KocATEPE

CAMii

IŞIL IŞIL
ocatepe Camii kubbe ve minare brüt betonlarının yüzeylerinde
ıslanma-kuruma,
donma-çözülme, sıcaklık değişim i, güneş ışınları ve kirli hava nedeniyle bozulmalar olduğu için yeniden

K

boyandı.

Yurtdışından özel olarak getirilen,
gün ışığı ve suni aydınlatmada parlamayan, her türlü dış etkilenmeye
karşı daya nıklı olan boya, 1O yıl firma
garantisi altındadır.
Ankara'nın "göğe

parmakları"

yeni

uzanan

şahadet

boyasıyla artık ışıl ışıl.

HABER BÜLTENİ
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AŞKALE Şubesi

Faaliyetleri
Vakfımız Aşkale Şube Yönetim
Kurulu Başkanı ve ilçe Müftüsü
Ali Tosunoğlu, Haber
Bültenimize yazılı olarak verdiği
bilgide, Şube olarak yeni
yapılan Cami, Kur'an Kursu gibi
yerlere yardımcı olduklarını, üç
katlı Müftülük binasını Vakfa
kazandırdıklarını , hizmet aracı
satın aldıklarını, yapılan 4
Kur'an Kursu'na maddi ve
manevi destek sağladıklarını
belirtti.

ETİMESGUT
Şube Çalışmaları
Türkiye Diyanet Vakfı Etimesgut
Şube Yönetim Kurulu Başkanı
Muslihiddin Kartal, Haber
Bültenimize yaptığı açıklamada,
Şube olarak hizmetlerde
kullanılmak üzere bir binek
aracı alındığını, yeni müftülük
hizmet binasının tefriş edildiğini,
fax, daktilo ve dolapların temin
edildiğini söyledi.

ALAÇAM

Şubesi

Alaçam Müftüsü ve Vakfımız
Şube Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Bulut, müftülük
hizmetlerinin daha iyi
yürütülmesi için, din
görevlilerinin çabalarıyla
Türkiye Diyanet Vakfı Alaçam
Şubesine bir hizmet aracı
alındığını bildirdi.

GÖMEÇ'te Hizmet
Yeni Başlıyor
Kısa süre önce ilçe olan
Gömeç'te faaliyetine yeni
başlayan Vakfımızın Şube
Yönetim Kurulu Başkanı ve ilçe
Müftüsü lsmail Yalçın, Müftülük
sitesi inşaatına Eylül ayı içinde
başlayacaklarını belirterek,
Gömeç ve Ayvalık'ta iki arsanın
hayırseverlerce Vakfa
bağışlandığını, Yaya ve Yeni
Camii'nin müştemilatı ile
beraber Vakfımıza
devredildiğini bildirdi.

Vekalet Yoluyla Kurban Kesilmesi
Kampanyası

Büyük İlgi Gördü

T

ürkiye Diyanet

Vakfı tarafından

yürütülen yurtiçinde ve
vekalet yoluyla kestirmek isteyenlere yardımcı olmak amacıyla Diyanet işleri Baş
kanlığı'nca düzenlenen kampanya başarı ile sonuçlandı. Kampanyaya iştirak eden 4052 vatandaşımızın kurbanları usulüne
uygun olarak yurtiçinde ve yurtdışında kesildi.

·

yurtdışında

kurbanlarını

Diyanet işleri Başkanlığı tarafından 1993 yılında da aynı kampanya açılmıştır, bu kampanyaya vatandaşlarımız coşkulu bir şe 
kilde katılmıştır. Kampanya sonucunda kestirilen kurbanların bedelleri Bosna-Hersek ve Azerbaycan'a gönderilmiştir.
Daha önceki uygulamaya gösterilen yoğun ilgi dikkate alınarak,
Türkiye Diyanet Vakfı aracılığı ve organizesi ile kurbanlarını vekalet
yoluyla kestirmek isteyen vatandaşlarımıza yardımcı olunması
amacıyla yeni bir kampanya açıldı.
Kampanya ile ilgili çalışmaları yürütmek üzere Vakfımız Mütevelli Heyeti Üyesi İ.Ethem Alimoğlu, Genel Müdürümüz Şevki
Özkan ve Dış Hizmetler ve Bağlı Kuruluşlar Koordinatörü Niyazi
Baloğlu'ndan oluşan "Kurban Kestirme Daimi Komisyonu" kuruldu.
Kampanyanın halkımıza duyurulması amacıyla il ve ilçe müftülüklerimize genelge gönderildi. Va'z ve hutbelerde konu ile ilgili
bilginin halkımıza duyurulması sağlandı. Kampanya ile ilgili ilan
bazJ gazetelerde yayınlandı.
13

Mayıs

1994 günü mesai bitimine kadar kampanyaya 4052
Yurtiçi ve yurtdışından kampanyaya katılan
4052 vatandaşımızın kurbanları, Azerbaycan, Nahcıvan, Taşkent,
Kırım ve ülkemizde Et ve Balık Kurumu kombinasında kestirildi.
Özellikle yurtdışında yapılan kurban kesimi büyük coşku oluş
turmuş, Azerbaycan'da cephede moral desteği vermiştir. Et ve
Balık Kurumu kombinasında kesilen kurbanların bedelleri BosnaHersek'te hayat mücadelesi veren kardeşlerimize ulaştırılmak üzere
Bosna-Hersek Büyükelçiliğine verilmiştir.
vatandaşımız katıldı.

Kampanyaya katılan vatandaşlarımıza yapılan çalışmalar konusunda bir yazı gönderilerek bilgi verilmiş ve gösterdikleri ilgi için
kendilerine' teşekkür edilmiştir.

TÜRKİYE DİYANET VAKFI
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Türkiye Diyanet Vakfı'ndan
Gelibolu'nun Yeniden

Ağaçlandırılmas ı Çalışmalarına

500 Milyon

G

eçtiğimiz

günlerde bir

Gelibolu
Parkı'ndaki

Yarımadası
ormanın

yangınla

kül olan
tarihi
Milli
yeniden oluş

turulması amacıyla başlatılan yardım kampanyasına
Vakfımızca

500 milyon TL.

bağışladı.

Diyanet İşleri Başkanı ve Vakfımız Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz'ın, Orman Bakanı
Hasan Ekinci'ye bağış çekini sunması sebebiyle
Orman Bakanlığı'nda bir tören düzenlendi.
Tören münasebetiyle bir konuşma yapan Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz, İslamın
ormana ve yeşile verdiği önemi anlattı. Yılmaz, ormanların millet hayatı üzerinde önemli bir yeri olduğunu, bir ülkenin sahip olduğu zenginliklerin başında geldiğini belirterek "Ormanlar medeniyettir,

Katkı

kitaptır, masadır, bebeklerimizin beşiğidir, ölenlerimizin tabutudur. Tek kelimeyle insanlar ormanla
bütünleşmiştir" dedi.

tahrip etmenin büyük suç ve vatan
Dini'nin de bunu büyük
suç saydığını söyleyen Yılmaz "Ormanlar bize
Allah'ın emanetidir. Bu emanete ihanet · etmemek,
hassasiyetle korumak gerekir. Hz. Peygamber bir hadisi şeri_finde "Yarın kıyamet kopacağını bilseniz elinize bir fidan alıp dikin" buyurmuştur" dedi.
Ormanları

hainliği olduğunu, İslam

Konuşmasından

sonra Diyanet İşleri Başkanı ve
Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Nuri Yıl
maz 500 milyon TL.'lik bağış çekini Orman Bakanı
Hasan Ekinci'ye sundu.

Vakfımız
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KAYSERİ Şubemizden

Tarihi Hunat Camii'ne Büyük Destek
236 yılında Selçuklular tarafından yapılan Hunat Camiinin çatısının bakır ile
kaplanması
çalışmaları
Kayseri Şu
bemizce yapılıyor.

ugüne kadar 3.185.426.400.-TL. harcama yapılan tarihi caminin korunması
için yapılan bakım onanm işleri tamamlanana
kadar şubemizce devam ettirilecektir .

•

GÜDÜL Şubesinin Faaliyeti

(j

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan

üdül Müftüsü ve Vakfımız Şube Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Erfidan, Vakfımız Haber Bültenine
yaptığı açıklamada, Şube tarafından

14120 m2 arsa alındığını ve bu arsa
üzerine imam-hatip lisesi inşa edildiğini belirtti.
Hasan Erfidan, Güdül Şubesi olarak Kur'an
kursları inşa ettiklerini, Kur'an kursu öğ
rencilerini teşvik amacıyla yarışmalar düzenlediklerini, camilerin yapım, onarımı ve tefrişine çok büyük katkılarda bulunduklarını
anlattı. Son bir yıl içerisinde bir camiyi ibadete
açtıklarını iki caminin de temelini attıklarını belirtti.

Müslüman

soydaşlarımızın dini yayın ih-

tiyaçlarını karşılamak amacıyla Diyanet işleri

Başkaniığı'nca bastırılan 33 bin adet ''Özbekçe

Kur'an Okumaya

Giriş"

ve 20 bin adet "Re-

simlerle Namaz" adlı kitap Özbekistan'a gönderilmeye başlandı.

TÜRKİ YE DİYANET VAKFI
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Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Tokyo Camii'nin temeli atılıyor .
usya'dan

R

Japonya'nın

gelen Kazan Türkleri

Başkenti

tarafından

Tokyo'ya

1938

yılında

yapılan Tokyo Camii, doğal afetler sebebiyle

hasar görmüş ve 1986 yılında yıkılmıştı. Uzun

yıllar Türklerin dini ve milli varlıklarını korumada büyük

rol oynayan Tokyo Camii'nin yeniden inşası Diyanet işleri
Başkanlığı tarafından yapılacak.

Tokyo' da inşa edilecek cami ile ilgili görüşmelerde bulunmak üzere Diyanet işleri Başkan Yardımcısı Sami Uslu
ile Yüksek Mimar Mühendis Hilmi Şenalp, Temmuz ayında
Japonya'ya gittiler.
Tüm hazırlıkları tamamlanan Tokyo Comii'nin temeli
Eylül ayı içinde Diyanet işleri Başkanı Mehmet Nuri Yıl 
maz tarafından atılacak. Tokyo Camii' nin tüm harcamaları Diyanet işleri Başkanlığı'nca karşılanacak.

FETHİYE MÜFTÜLÜK SiTESi HiZMETE AÇILDI
Fethiye Müftülük Sitesi düzenlenen bir törenle hizmete
açıldı . Fethiye Müftüsü ve Vakfımız Şube Yönetim Kurulu
Başkanı Halil Arık'tan alınan bilgiye göre, törene Diyanet
işleri Başkanı ve Vakfımız Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz, Muğla Valisi Dr. Lale Aytaman, Diyanet
işleri Başkan Yardımcıları Halit Güler ile Mahmut Gürgür,

Vakfımız Mütevelli Heyeti Üyeleri Yakup Üstün, I.Ethem
Alimoğlu, Mustafa Bayraktar, Vakfımız Dış Hizmetler ve
Bağlı Kuruluşlar Koordinatörü Niyazi Baloğlu, Vakfımız

Genel Müdürü Şevki Özkan ve kalabalık bir topluluk katıldı.
'
1023 m2 lik kapalı olanı bulunan, 1993 yılı birim fiyatlarına göre 1.318.000.000.-TL. ye malolan Müftülük
hizmet binasının müştemilatında; toplantı salonu, kütüphane, misafirhane ile müftülük hizmet birimleri bul unmaktadır.
Ahşap işleri Vakfımızın iştiraklerinden Gintaş tarafından yapılan Müftülük hizmet binasının açılışını,
Muğla Valisi Dr. Lale Aytaman ile Diyanet işleri Başkanı ve
Vakfımız Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz
yaptılar.

AKHiSAR ŞUBEMiZiN KÜLTÜR HiZMETi
Akhisar Müftüsü ve Vaktimız Şube Yönetim Kurulu Başkanı lbrahim Çetin, Akhisar ilçe merkezinde, mülkiyeti Vak~mıza ait
gayrimenkul üzerine iki katlı bina inşa ederek, Diyanet işleri Baş
kanlığı ile Vaktimız yayınlarını tanıtmak ve halka ucuz kitap satışı
yapmak amacıyla inşa edilen binayı kitap sahş yeri olarak hizmete açtıklarını belirterek, kitap satış yerine halkın büyük ilgi gösterdiğini söyledi.

HABER BÜLTENİ
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MİHALIÇÇIK ŞUBESİ
Türkiye Diyanet Vakfı Mihalıççık
Şubesi ve müftülük personelinin
katkılarıyla 91 model şahin marka
bir hizmet otosu satınalındı.
Mihalıççık Müftüsü ve Vakfımız
Şube Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Metin'den aldığımız bilgiye
göre satınalınan hizmet aracının
mülkiyeti Vakfımıza ait olup, intifa
hakkı Şube Yönetim Kurulu kararı
ile Müftülüğe verilmiştir.
bağlı 54 köye gömüftülük hizmetlerinde
kullanılacak hizmet aracının alın
ması, ilçede takdirle karşılandı.

ilçeye
türülecek

NALLIHAN ŞUBESİ
Nallıhan Müftüsü ve Şube Yönetim Kurulu Başkanı
Yunus Bıçakcı Vak~mız Haber Bültenine yaptı91 açık
lamada, ilçede 16 derslikli bir imam-hatip lisesi inşa
ederek e9itim ve ö9retime açtıklarını, ilçe merkezinde

YAHYALI

bir cami inşa ettiklerini belirtti. Yunus Bıçakcı, imam·
hatip lisesinin yanına bir cami inşoasına boşladıkları nı
do ifade ederek, Müftülük hizmetlerinde kullanılmak
üzere hizmet otosu ile bilgisayar aldıklarını do anlattı.

Şubemiz

Müftü,ük Sitesi ve Kur'an Kursu
ahyalı

Y

Müftüsü

Vakfımız Şubesi

ve
Yö-

netim Kurulu Başkanı
Hüseyin
Erdoğan,
Haber Bültenimize yaptığı açık
lamada Yahyalı Şubesi olarak ilk
defa kendi binamızda Kur' an
Kursu yapılarak, eğitime baş
lanıldığını söyledi.
Yahyalı-Seydili

Mahallesinde

yaptırılan beş katlı müftülük si-

tesinde yer alan ve bu yaz faaliyete başlayan Kur' an Kursunda
kız ve erkek öğrenciler için iki
bölüm ve 6 sınıf bulunmaktadır.

Yaptı.

TÜRKİYE DİYANET VAKFI

28

DOGU-BATI
VE

21. YÜZYIL
ÜÇGENİNDE

İSLAM

ORTA

ASYA'DA
.ISLAM'IN
......

•

YENiDEN
DOGUŞU

Yazarı

Dr. Abdulbaki

Yazarı

KESKİN

Halit GÜLER

10.Sx18.5 cm.
296 Sayfa, 1. H arı ur Kag ıt

12.5x18.5 cm.
300 Sayfa, 1 Ham. Kağıı

Batı ...lkiyüz yıllık aşkımız! Ama nereye kadar süreceği belli olmayan
tek taraflı bir aşk! Dr. Abdulbaki KESKIN'in çeşitli tarihlerde kaleme aldığı
makalelerinden oluşan eseri bu konuda ufuk açıcı bir kitap...
Makalelerde, batılı dünya görüşünün ve hayat tarzının içinde yüzmekte olduğu çifte standardın, lslam'ı nasıl bir kıskaç altına aldığı çok
açık ifadelerle ortaya konuyor.
Kitapta; Amerikan politikasında din faktörü, devlet-kilise ilişkisi, Yahudiler, Müslüman imajı, Batı toplumunun ahlak ve aile yapısı, lsrail'de
din-devlet ilişkisi, yeni dünya düzeni, 21. yüzyıl nelere gebe ve Bosna
Müslümanları gibi hemen hemen bütün güncel konular bir bir ele alınıyor.
Dr. Keskin, olayları din, tarih ve sosyoloji perspektifinden inceliyor ve bu
durum onu daha da önemli ve radikal sonuçlara götürüyor.
Müslümanların gündelik meselelerinin değerlendirilmesinde, konumları, güçleri, dünya kamuoyunda işgal ettikleri yer geniş bir perspektiften. ele alınmadıkça, yani meselelerin arka planları irdelenmedikçe sağlıklı sonuçlara varmak imkansızdır. .
Son bir kaç yıldan beri, Avrupa'nın göbeği Bosna-Hersek'te sergilenen vahşetin sorumluluğu, hiç şüphesiz sadece kana susamış
Sırp canavarının ve fırsatçı, hain Hırvat katilinin değil, bu hunharlık
karşısında dünya komuoyunu yanıltmaya matuf bir takım boş diplomatik manevraların dışında faciaya son verecek ciddi tedbire yanaşmayan, ancak ağızlarını her açışlarında insan haklarından , demokrasiden ve yeni dünya düzeninden söz eden, hatta 21. yüzyılın
liderliğine talip olan Batı'nın omuzlarındadır.
Herşeye rağmen inanıyoruz ki, eşiğinde bulunduğumuz 21. yüzyıl; lslam ülkelerindeki halkın, batıl ideolojilere angaje olmamış, bilgili,
samimi ve hoşgörülu gençlerin liderlibinde, dahili ve harici çetin engellemelere rağmen tüm insanlığı Allah'ın iyali kabul eden, Hakk'a ve
halka saygılı gerçek demokrasiyi yeniden kurduğu bir yüzyıl olacaktır.
Batı'nın nazarındaki müslümanların yeri ve gelişen olaylar karşısında ortaya konan tavırlara Dr. Keskin'in bakış açısı , hem bilgilendiren hem de bilinçlendiren bir perspektif olma özelliği bakımından çok önemlidir. Yazarın bu konularda değişik zamanlarda
yazdığını bildiğimiz makalelerinin de en kısa zamanda kitap halinde
yayınlandığını görme d~eğiyle ...

,_t
!

~ Halit GÜ\.E~

Orta Asya... Türk Yurdu... Yıllardır Rus zulmü altında inleyip durdu.
Ama biliyordu ki her gecenin bir sabahı, her kışın bir baharı vardı. Ve
şimdi o uyanan bir bahar.
Halit GÜLER Orta Asya'daki bütün Türk yurtlarını dolaştı. Kadın
erkek, genç-ihtiyar herkesin coşku içinde lslam'a koştuklarını gördü.
Kur'an-ı Kerim'e uzanan ellerin, her türlü zulüm ve baskıya rağmen
iman ışığı sönmeyen gönüllerin arasında yaşadı.
Gördüklerini, izlenimlerini tarih için, bizim için yazdı. Türk yurtlarındaki lslamı uyanışa tanıklıklarını bizim için kayda geçti. Temelde
dili, dini, kültürü aynı olan bu toplulukların siyaseten nasıl zayıf düşürüldüklerini ve bütün değerlerinin ellerinden nasıl alındığını çok açık
ifadelerle anlattı.
Bir zamanlar dış Türklerden bahsedenler, Orta Asya kültürünü
yazıya, filme ve resme alanlar Turancılık'la suçlanırdı. Eğer yabancıların yaptığı "ipek Yolu Belgeseli" gibi TV. dizileri olmasaydı,
belki de pek çoğumuzun Volga kıyılarında, Tanrı ve Tiyenşen Dağları
eteklerinde ve diğer beldelerde de Türklerin yaşadığından haberi bile
olmayacaktı. O günlerden bu güne gelmiş olmak gerçekten sevinç ve
gurur duyulacak bir merhale. Eğer Orta Asya için bu beslediğimiz
duygular, Komünist Rusya'nın bu toprakları işgal ederek başta Kırım
ve Ahıska Türkleri olmak üzere binlerce Müslüman soydaşımızı ölüm
vagonlarıyla Sibirya içlerine sürdükleri zaman gösterilmiş olsaydı, şu
andaki sonuç müsbet anlamda daha değişik olurdu. Keşke yıllar önce
bu konuda fikir ürettikleri için hep suçlanan ve şu anda bir çoğu hayatta olmayan Türk münevverleri, çilesini çektikleri ve fikir temellerini
oluşturdukları davanın bu gün ne hale geldiğini görebilselerdi. Onların
dünya Türklüğüne gösterdikleri ilgi ve hassasiyetin ne kadar isabetli
bir davranış olduğu şimdi daha iyi anlaşılıyor.
Yazarın Özbekistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Tataristan, Kazakistan, Dağıstan ve Başkırdistan gözlemlerini okurken, Taşkent,
Buhara, Semerkant, Bakü, Mohaçkale, Ufa, Kazan, Almaata ve Biş
kek gibi Türk medeniyetinin merkezleri ile imam Buhari, Hoca Ahmet
Yesevi ve Şah-ı Nakşibendi gibi maneviyat erlerinin türbelerinin bulunduğu bu toprakları tanımanın zevkini tadacaksınız.
"Orta Asya'da lslam'ın Yeniden Doğuşu" ölmez bir aşkın nostaljisiyle yüklü. Bu nostaljiyi paylaşmamak mümkün mü?

HABER BÜLTENİ
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19. Yüzyılda Batı her alanda materyalizm ve pozitivizmin
bütün aşırılığına mahkum olurken, ekonomide Kari Marks, felsefede Aguste Comte ve biyolojide Darwin bu akımı temsil
eden popüler isimlerdi. O zamanlar, Rus yazar Oostoyeviski
bile Batı medeniyetinin gidişinden endişe etmiş ve yazdığı
"Batı Çıkmazı" adlı eserinde bu görüşlerine geniş yer vermiştir.
Aynı asırda, başka kıtalarda yeni. sömürgeler edinmeye
başlayan Batı ülkeleri, Şarkiyatçılık (Oryantalizm=Doğubilimcilik)
adı altında -genelde- lslam'ı tahribe yönelmişlerdir.
19. Yüzyı l filozof ve tarihçilerinden Ernest Renan da pozitivist akımı benimsemiş düşünürlerdendir. lslam ve ilimler konusunda verdiği konferans ve makaleleri, devrin Müslüman
alimlerince -haklı olarak-· tepkiyle karşılanmıştır. Namık Kemal
ve Cemaleddin Afgani'nin bu konuda Renan'a yazdığı reddiyeler oldukça ünlüdür.
işte o dönemde Rusya'da yaşayan Müslümanların en
önde gelen liderlerinden Ataullah Beyazidof da, Renan'ın fikirlerine reddiyeler yazmıştır. Bu kitapta Beyazidof'un yazdığı
reddiyeler sadeleştirilerek ve açıklayıcı notlar konarak bir
araya getirilmiştir.
Kitabın birinci bölümünde doğrudan Renan'ın iddialarına
cevap verilmiş, ikinci bölümünde ise lslam'ın aklı ilimlerle ilgili
görüşleri açıklanmıştır.
Renan, Müslümanların

durumunu

Batı

ülkelerinin kal-
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Dr. M. Fatih KESlfR

Her Peygamber, Allah'ın emir ve yasaklarını yaşadıkları
zamanın insanlarına ilahi bir mesaj olarak getirmiştir. Zaman
içinde bunların insanlar tarafından tahrif edilmesi sonucunda
yeni peygamber ve mesajlar gönderilmiştir. Her peygamberin
tebliğ ettiği mesajlar temelde aynı nitelikte olduğundan hiç biri
diğerine aykırı bir şekil arzetmemiş, aksjne her biri diğerini

doğrulayıp tasdik etmiştir. Dinimiz lslam da dinlerin en sonuncusu ve mükemmeli olarak, Kur'an-ı Kerim'de Yahudi ve
Hristiyanları "Ehl-i Kitap" olarak telakki etmiştir. Ne var ki, Yahudi ve Hristiyanların çoğu tevhid dinindeki bu devamlılık ve
bütünlüğü görmemezlikten gelerek sadece kendi kitaplarına
inanmışlar ve hatta onları da tahrif etmişlerdir.
Kitapta yazar, "Ehl-i Kitap"a atfedilen sözleri, Tevrat ve
lncil'in nasıl tahrif edildiğini incelemekte, onların Kur'an-ı Kerim
ve Hz. Muhammed'e inanmaksızın sadece kendi -tahrif ettikleri- kitaplarına ve peygamberlerine iman ederek gerçek
mü'min olup olmayacaklarını ele almakta ve bu konudaki spekülasyonları tartışmaktadır.

Yazar bu çalışmasında, Yahudi ve Hristiyanların lslam'ın
kutlu mesajı karşısında ne tür iddialarda bulunduklarını ve
Kur'an'ın bunlara verdiği cevapları, bizzat ilk el kaynaklara inerek incelemekte ve "Ehl-i Kitap"ın gerçek yüzünü gözler önüne
sermektedir.
Bu bakımdan kitap derli toplu ve yetkin bir çalışmadır.

kınmalarıyla karşılaştırarak, İslam Oini'nin fen bilimlerine ve

akli ilimlere karşı engel olduğunu iddia etmektedir. işte bu kitapta yazar, gerek Renan'ın, gerekse aynı paralelde düşüncelere sahip kişilerin lslam hakkındaki bu olumsuz değerlendirmelerinin ne kadar haksız ve gerçek dışı olduğunu
ispat ederek, bunlara noktası noktasına cevap vermektedir.
Batılı hayat ve düşünce tarzı, başlangıcından günümüze

9J aylVlQa!Utnlô l,
uUüMüQü~Qehde, yaymm1Qehtmt3de

değişmemiş, çeşitlenerek İslam düşmanlığını sürdüregelmiştir.

Bu yüzden kitapta iddialara verilen cevaplar hala

güncelliğini

korumaktadır.

ve geç~tvı

~itapçıQaıtda

buQabiQ[hgiııti0 .
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1964 yılında Karaman'da doğdu. 1970-1975
yıllarında Karaman İstiklal llkokulu'nu, 1975-

1982 yıllarında Karaman imam-Hatip Lisesi'ni
ve 1982-1986 yıllarında İstanbul Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünü bitirdi. 1986-1987 yıllarında Maliye
Bakanlığı teşkilatında Mercan Vergi Dairesi ve
Marmara Bölge Bilgi işlem Merkezi'nde görev
yaptı. 1 Şubat 1989 tarihinde Vakfımız Teftiş
Kurulu'nda Müfettiş Yardımcısı olarak göreve
başladı ve 1991 yılında Müfettiş'liğe atandı.
1 Temmuz 1994 tarihinden itibaren Temsaş
Genel Müdürü olarak göreve başlayan Mehmet
Özeren evli ve 3 çocuk babasıdır.

Mehmet ÖZEREN - Genel Müdür - TEMSAŞ

1959 yılında Erzincan'da doğdu. Atatürk tı
kokulu'nu bitirdikten sonra orta ve liseyi Erzincan
İmam-Hatip okulunda tamamlqyarak 1979 da mezun
oldu. Aynı yıl Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksek l-'Okulu'nda eğitimine
devam etti. Bu okuldan 1985 yılında mezun oldu.
lışmalarını

yılında başladığı reklam ve pazarlama ça1987 yılına kadar sürdürdü. Askerliğini

yaptıktan

sonra 1989

1983

yılında

Türkiye Diyanet

Vakfı

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nde göreve başladı. 04.2.1991 tarihinden 3.3.1994 tarihine kadar Basın Yayın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği

Selahattin AYVAZ.

Basın Yayın ve Halkla ilişkiler Müdürü

görevini vekaleten yürüttü.

23.3.1994 tarihinde Basın Yayın ve Halkla İliş
kiler Müdürlüğü'ne atandı.
Bazı gazete ve dergilerde yazıları yayınlanan
Selahattin Ayvaz evli ve bir çocuk babasıdır.

1958 yılında Niksar'da doğdu. ilkokulu Niksar'da, imam-hatip lisesini Tokat'da bitiren Koç,
1978 yılında Tokat'da Maliye Yüksek Okulu Sevk
ve idare Bölümünü bitirdi.
01.1.1979 - 28.12.1979 tarihleri arasında Diyanet işleri Başkanlığı Bütçe Muhasebe Mtidürlüğü'nde memur,
28.12.1979 - 01.7.1985 tarihleri arasında Tokat
il Müftülüğünde Şef,
01.07.1985 - 02.10.1989 tarihleri arasında Türkiye Diyanet Vakfı Hayır işleri Müdür Yardırncısı,·02.10.1989 - 23.3.1994 tarihleri aras ında Türkiye Diyanet Vakfı Levazım Müdür Yardımcısı,
23.3.1994 tarihinden buyana Türkiye Diyanet
Müdürü olarak görev yapan Koç, evli
ve üç çocuk babasıdır.
Vakfı Levazım

Ömer KOÇ - Levazım Müdürü

VAKFIMIZDA YAPILAN ATAMALAR

31

Mehmet Oğuz ERTUGRUL - Emlak Müdürü
1958 yılında Nevşehir'de doğdu. ilk ve Orta
tahsilini aynı ilde tamam l adı. Gökçeada Atatürk
Öğretmen Lisesi' nden mezun olduktan sonra, Erzurum Atatürk Üniversitesi Fen Fakü ltesi Matematik-Fizik Bölümünü kazanarak, bu unı
versiteden ' 1984 yılında mezun oldu. Askerliğini
Muş-Malazgirt'te yedeksubay olarak tamam l adı.
Vakfı mız Emlak işleri Mümemur olarak göreve başladı. Emlak
Şefliği, Emlak Müdür Yardımcılığı ve Emlak Müdür
Vekili olarak aynı yerde hizmete devam etti. Halen
Vakfı mız Emlak Müdü rlüğü görevini yürütmekte
olan Mehmet Oğuz Ertuğru l evli ve iki çocuk ba-

1987

yılında

dürlüğü'nde

basıdır.

1956 yılında Karasu'da doğdu. ilkokulu 1967
yerde, imam-hatip lisesini 1974 yı
lında Sakarya'da bitirdi.

yılında aynı

1974-75
bu lundu.

y ıll arında

imam-hatiplik görevinde

Suudi Arabistan'da İslam Üniversitesi'nden
1981 y ı l ı nda mezun oldu. 1982-83 yılları arasında
Askerlik görevini yedek subay olarak yaptı.
18.5.1984 yılında Vakfımızda Uzman olarak göreve baş l adı. 1 yıl müdür yardımcısı olarak Levazım Müdür vekilliği yaptı. 22.8.1989- 17.6.1994
tarihleri arasında Hac ve Umre işleri Müdürl üğü
yaptı. 18.6.1994 tarihinde Personel ve idari işler
Müdürlüğü'ne atandı.

A.ihsan Sarımert evli ve üç çocuk babasıdır.

A. İhsan SARIMERT
Personel ve idari İşler Müdürü
1958 yılında Çaykara'da doğdu. i lkokulu
1969'da Çaykara'da, ortaokulu 1973'de Karabük'te, Boyabat imam-Hatip Lisesini 1977 yı
l ı nda bitirdi. Ankara Üniversitesi Dil ve· Tarih,
Coğrafya Fakültesi'nden 1983 'te mezun oldu.
1977 yıl ı nda imam-hatiplik, 1980-1 990 yıl
ları arasında D iyanet işleri Başkanl ığı'nın çeşitli
kademelerinde görev yaptı.
04.05.1990 - 17.6.1994 tarihleri arasında
Vakfım ı zda Personel ve idari işler Müdürü ola-

rak görev yapt ı. 18.06.1 994 tarihinde Eğitim ve
Kültür Müdürlüğü'ne atandı·.

Yusuf ERDOGDU
Eğitim ve Kültür Müdürü

"Ülkeler Coğrafyası" adında yayınlanan bir
de eseri bulunan Yusuf Erdoğdu evlidir.
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İlim ve fikir adamlarımız
yakın

dönem Türk tarihi üzerine .

yapılan çalışmaların azlığından,

niteliksizliğinden yakınırlar.

Bu yakınmalarda büyük oranda haklılık payı vardır.

Yakın

dönem tarihimiz hala önyargılann mahkumu.

Bablılaşma olgusu çerçevesinde siyasi ve

kültürel tarihimizi Prof. Kuran'ın açtığı ufuktan izlemek çok
cepheli önyargılann sis perdesini kaldıracaktır. Ç~kü Ercüment Kuran bat1lı anlamda gerçek bir tarihçi,
içimizden biri, bu topraklann yetiştirdıği seçkin bir aydın ve fikir adamıdır. Olaylara vukufiyeti, ilmi
metodu, ulaştığı kaynaklar, bakış açısı ve titizliği bunun bir kanıbdır.

Türkiye 'nin Batılılaşması ve Millı Meseleler işte böyle bir çalışma. Zevkle takdim ederiz.
İsteme Adresi: TÜRKİYE DİYANET VAKFI YAYIN MATBAACILIK VE TİCARET İŞLETMESİ
Bayındır Sokak No: 55 06650 Kızılay/ANKARA Tel: (312) 425 27 75 Fax: 417 00 09
YAYINMfRIMIZ: SIIIIIYE: (312) 229 73 38 KOCAlfPE : (312) 41712 35/595 ÜSKÜIIAR: (218) 334 73 84 CASAl.061.U: (212) 51144 32 FATiH : (212) 532 78 89
AYBIN: (258) 213 50 49 DIYARBAKm: (412) 224 40 91 ADANA: (322) 352 6918 IZMIR: (432) 44182 04 TBABZON: (462) 32617 47

Yeni Dele,jcıınınız İle lılün Tealzllk
Ol<ulla11, Hastaneler~ Vu11t1a11, Bü11olar, Lol<antalaı1
Heı1 eve, Heı1 lsyerine
::,

Temizlik malzemesi üretiminde teknoloji, bilgi ve tecrübe birikimi ile oluşturulan kaliteli ürünleri ile,
tüm alanlarda temizlik ve hijyen sorunlarını çözebilen, Sağlık Bakanlığı onaylı geniş ürün Y.elpazesi ile Pürtem;
Okullar, Hastaneler, Yur~ar, Bürolar, Lokantalara; Her eve, Her işyerine ekonomik kaliteli temizliği sunuyor.
Siz de test edin.

lrl•ın

TEMİZLİK ÜRÜNLERİ
"E ı, o no mi d e K a I i I e D ev, i "

Üretim
:Temsaş Temizlik Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ.
Genel Müdürlük :Çobançeşme Sanayi Cad. No: 36 Yenibosna/lSTANBUL. Tel:(212)653 92 45-46 Fax:(212) 653 53 49
Fabrika
:Osman YILMAZ Mah. Küçük Ahmet Kuyusu Mevkii-GEBZE. Tel&Fax: (262) 641 43 28
Türkiye Genel
İstanbul Avr.Yak. ve Trok. Blg.
lstanbul Anad.Yak. ve İzmit Blg .
Ankara Bölgesi

ANABAYİLERİMİZ :
: DİVANTAŞ
Diyanet Vakfı Neşriyat ve Pazarlama AŞ. Tel: (212) 653 92 45
: TEM-SAN
Tel: (212) 575 37 16 Fax: 556 96 54
: TEMPA
Tel&Fax: (216) 388 88 93
: KARTEK Tel: (312) 417 57 56 Fax: 418 54 71

TEMSAŞ A.Ş. bir TÜRKİYE DİYANET VAKFI kuruluşudur.
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ANKARA -ALTINDAG YÜKSEKÖGRENIM
KIZ ÖGRENCI YURDU

KASTAMONU YÜKSEKÖGRENIM
KIZ ÖGRENCİ YURDU

Huzurlu ve güvenli bir yuva
Sağlıklı

beslenme

Verimli çalışma ortamı
Sosyal ve psikolojik destek
Yurt yönetimi, okul ve aile işbirliği
başarının anahtarıdır.

TÜRKİYE DİYANET VAKFI ÖGRENCİ YURilARI,
bu üstün vasıflanyla değerU öğrencilerimize
hizmet vermeye hazır.

KONYA YÜKSEKÖGRENIM ERKEK ÖGRENCİ YURDU

KAYSERİ YÜKSEKÖGRENİM KIZ ÖGRENCİ YURDU

YURRARIMIZIN MÜRACAAT ADRESLERİ:
ANKARA - ALTINDAÖ KIZ ÖÖRENd YURDU
Etlik (ad. Ziraat Mh. l S. Sk. No: 21 - 0611 O
Dııkopı / ANKARA
Tel: 13121341 21 30 (3 Hat)
KONYA ERKEK ÖGRENd YURDU
42100
Selruklu / KONYA
Tel°: (332) 3SOl 4S
Aydınlıkevler Mh. Gühepe Sk. -

KASTAMONU KIZ ÖÖRENd YURDU
37200
Sinonderesi / KASTAMONU
Tel: 13661 214 23 94

Taşköprü Yolu lnönü Mh. No: 6 -

YURTTA KALMA ÜCRETİ
3.000.000.-TL
Ankara Kız Öğrenci Yurdu
2.000.000.-TL
Kastamonu Kız Öğrenci Yurdu
2.000 .000. -TL
Kayseri Kız Öğrenci Yurdu
2.000 .000.-TL
Konya Erkek Öğrenci Yurdu

KAYSERi KIZ ÖÖRENd YURDU
Delikliloş Mh. Deliklitaş Cod. No: 19- 38050
Melikgazi / KAYSERi
Tel: (352) 225 02 60 - 225 46 SS

