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VAKFIMIZ ANNE VE ÇOCUK
SAGLIGI HİZMETLERİNDE
HARCANMAK ÜZERE
5 MİLYON TL. BAGIŞLADI
Daha önce sağlık konusunda başlatılan çeşitli kampanyaüçüncüsünü oluşturan "Ana ve Çocuk Sağlığı" kampanyası geçtiğimiz 25 Mart 1986 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın
Kenan Evren taraf ı ndan başlatı l mışt ı .
ların

10 projeden oluşan bu kampanya ayrı ayrı tarihlerde olmak
üzere uygulamaya konulacak. 2 yıl boyunca sürecek olan bu
kampanyada çocuk sağlığı ile ilgili 6 proje, anne sağlığ ı ile ilgili ise 4 proje gerçekleştiri lecek .

PAKİSTAN BAŞBAKANI

Bu kampanyaya Vakfımızca da yardım yapı l ması kararın
dan sonra bir açıklama yapan Genel Müdürümüz Kemal Güran;

MUHAMMED HAN CUNECO
KOCATEPE CAMİİ'NDE
CUMA NAMAZI KiLDi

" Tıp dilinde ana ve çocuk sağlığı diye bilinen sağlık hizmetlerini ciddi bir milli mesele olarak kabul etmemiz gerekir.
Çocuklar ve gençler bir m/Jletin geleceğidir. Güçlü millet ancak; insanlarının sağlıklı ve güçlü olması ile vücut bulur.
Nüfusunun büyük çoğunluğu, genç, dinamik, sağlıklı ve

Haberi 2. sayfada

hasta, yaşlı, sakat, inmilletler, ekonomik, teknik, askeri, siyasi ve sair yönlerden ne kadar güçlü olurlarsş olsunlar,
er veya geç tarih sahnesinden silinmeye
mahkümdurlar. Çünkü her şeyin temeli
güçlü

doğmayan,

sanları çoğunlukta bulunan

•

DERTLiLERE DEVA

/

Yakup ÜSTÜN
MütevelliHeyet
il. Başkanı

D

ünyada sağlıklı, 111hat ve mutlu yaşamak her insanın
en tabii hakkıdır. Bu hak doğuştan vsrdır. Allah'ın şeref
li ya111tığı insana bir lütfu ve ihsanıdır. bununla beraber günlük
hayatımızda genç olsun, ihtiyar olsun fakat muzdarip ve mutsuz bir çok insana rastlarız. Bu insanlar sokaklarda, hastahanelerde, şurada veya burada dertlerine deva arama çabasındadır
lar. Bu durumu ortadan tamamen kaldırmak, bütün insanları
memnun ve mutlu yaşatmak elbette mümkün değildir. Bununla
beraber ızdırapları dindirecek veya hafifletecek birtakım çareler
mevcuttur. Dünyanın her yerinde devletin imkanları yanında birtakım hayır kurumlarının, insanların imdadına koştuğu, çareler sunduğu bilinen bir husustur.

Milletimiz temeli İsi.im nizamına dayalı en güçlü medeniyetleri kurmakla gururludur. Bu medeniyetin temelinde her zaman, insan sevgisi, insanın :nırdımına koşma, onun ızdırspları
nı dindirme gelir. Ulvi duygular vardır. Yolda kalmışlar için inşa edilen hanlar, kervansaraylar, sağlık arayanlar için kurulan
Devamı

2. sayfada

insandır.

bu açıdan
çocuk doğuran, mnıe
timize genç, dinamik ve sağlıklı nesiller
veren analarımızı saygıyla selamlamalı
yız. Doğum öncesinde ve sonrasında,
anaların sağlıklarının korunması için ferd
olarak, aile ve millet olarak büyük dikkat
ve titizlik göstermeliyiz. Ana olma şerefi
ne eren. bu mutluluğu tadan kadınlarımı
zın milletimize verdiği çocuklarımızın beden ve ruh bakımından sıhhatli, güçlü,
gürbüz ve dinamik insanlar olarak toplumumuza kazandırılması için her türlü fedakarlığı yapmalıyız " dedi.
Milletimizin

yarınlarına

baktığımız zaman

Vakfımız ın Ana ve Çocuk Sağ l ığı hiz·
metlerinde kullanı l mak üzere Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanlığı emrine verdiği
5 milyon l iralı k çek , Bakanlık Müsteşarı
Dr. Adil Olcay'a teslim edildi.
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DERTLİLERE

DEVA

Baştarafı

PAKİSTAN BAŞBAKANI

1. sayfada

şifahaneler,

fakr-u zaruret içinde kıvranan insanlar, hatta hayvanlar için meydana getirilen Vakıflar, güçlü gelenekler halinde
günümüze kadar gelmiştir.

Baştarafı

Vakfım ızca inşaatı yürütülen Kocatepe Camii yerli v_e yabancı grupların ziyaretlerine mazhar olmaktadı r. Özellikle ülkemizi ziyaret eden
devlet adamları da Kocatepe Camii'ni ziyaret etmektedirler.
Geçtiğimiz ay Başbakan Turgut
Özal ' ın resmi davetlisi olarak ülkemize gelen Pakistan Başbakanı Muhammed Han CUNECO Cuma namazını Başbakan Özal ve beraberindeki heyetle birlikte Kocatepe Camii'nde kıld ı .
Cuma Hutbesini Diyanet İşleri
Başkan Yardımcısı ve Vakfı mız Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Abd ülbaki Keskin okudu. Dr. Keskin , ayrıca
Pakistan Başbakanı ve beraberindeki heyet için hutbenin Türkçe metin
kısmını İngilizce olarak tekrarladı .

Türkiye Diyanet Vakfı, Vakıf geleneğimizin günümüzdeki
en güçlü uzantılarından biridir. Vakfımız güçlü eğitim ve sosyal
yardımlar yanında tedavi kurumlarına ve şahıslara da önemli yardımlarda bulunmaktadır.

Gün geçmezki sağlık kurumlarından araç-gereç yardım talebi gelmesin. Hemen her gün çocuğunu kalp ameliyatı yaptır
mak isteyen babalar, kolunu veya ayağını kaybeden kazazede-

ler, görme veya duyma organı arızalanmış kimseler
himmetine sığınıyorlar, yardım talep ediyorlar.

1. sayfada

Vakfımızın

imkanlar ölçüsünde yapılan bu yardımların yüzlerden meydana getirdiği tatlı bir tebessüm, durmak üzere olan bir kalbin
atışlarını devam ettirmesi, bu küçiik yardımla bir sakatın yere
basması, bir başkasının dünyayı görmesi Vakfımız için büyük
bir şereftir.
Bütçemiz ve mali imkanlarımız ölçüsünde bu yardımlar devam edecektir.

SAKARYA MÜFTÜLÜK SİTESİ
HİZMETE GİRDİ
Mülkiyeti Vakfımıza ait olan Sakarya Müftülük Sitesi.Devlet
Sn. Kazım Oksay tarafınd a n hizmete a9 ıldı .

Bakanı

Türkiye Diyanet Vakfı Sakarya Şubes i
lan site 120 milyon liraya mal oldu .

tarafınd a n yaptırı

Temeli 28.1.1984 tarihinde Vakfım ı z Şeref Başkanı Dr. Tayyar Altıkulaç tarafından atılan ve 2066 m2 '1ik bir alana yapılan
site, bodrum katıyla birlikte 5 katl ı olarak i nşaa edi.ldi . Gelecekteki müftülük i htiyaçları da dikkate alınara k i nşaa edilen
sitede, 500 k i şi l i k konferans salonu , haf ı zlığı nı tamamlayan öğ 
, Jnciler ve Aşere takrip kurs l arı ile meslekiçi eğ i tim ku rsları
için kullan ıl acak 50 kiş ilik bir yatakhane, yemekhane, mescit
ve misafirhane de bulunuyor. Siten in cenaze muhafaza yeri
(morg) de bulunmaktad ı r.

Yaz ı lşlerı
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Türkiye Diyanet Vakfı Adına Sahibi

Kemal Güran
Genel Müdür

Halil Kaya
Basın-Yayın

Halkla

Dızg i

Müdürü ve

Yayına Haz ırlayan

ve

ilişkiler Müşavırı

•

Dr. Mediha Eldem Sok., 89
Tel: 25 08 31 - 18 97 46
Kocatepe - ANKARA

Türkıyc

Diyanet

Vakfı

Elektronik
Dızgı Tesıslerı

•

Baskı
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KİTAP VE TAKVİM SEVKİYATI

kendi diliyle yazıl m ış bir kitap ve derginin ne ifade e tt iğin i pekala bil irler.

Yu rtd ışındaki vatandaşları m ız ı n

za hitap eden
vermekte ve

yurda bağlılıklarını güçlendirmek, dini bilg ilerini art ı rmak için yurtdışına
ihraç çalışma larımız devam ediyor.
Diyanet İşleri Başkanlığ ı ' n ı n Vakfı 
m ı z ve diğer dini-milli muhteval ı yay ı n yapan yayınevlerin i n yapt ı k l arı
yayı n lardan seçilen dini yayın l ar ,
Vakf ı mızca yu rtdış ı na sürekli şeki lde
gönderilmektedir.
Bu faaliyete 1978 y ı lında 30.000
adet Diyanet İşleri Başkanl ığı namaz
vakitleri takvimi ile 58.700 adet dinimilli kitap göndererek baş l anılmışt ı.
Bu sayı , bugün 685.000 adet Diyanet Takvim i, 649.177 adet kitap olmak üzere toplam 1.334.177 adete
u l aşmı şt ı r .

Av r upa 'da meml eketi nden
·uzak. dillerini. kültürlerini. dinlerini
unutma tehlikesiyle karşı karşı ya bu-

V akfımız yurtd ışınd a ki çoc u klarım ı 
yayı nlara
f ayda l ı

da ağ ı rl ı k
sonuç lar

al m a ktad ı r .

Y ı l lara
yurtd ışına

adetleri

,-

·-,

;·

Ytll

lunan

vatandaşlarım ı z .

Vakfı m ı zın

dini-milli yayın l arı heyecanla beklemektedirler. Çeş i tli dini
dernekler vasıtasiy l a Avrupa 'nı n
muhtelif merkezlerinde vatandaş la
rı m ı z ı n istifadesine s u nu l maktad ı r .
Yurtd ışına gidenler. yadellerde
bir namaz vakitleri takvim inin veya

aşağ ı da g öste r i l m i şt i r .
-·- -
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gönderd i ği

göre vakf ı mız ta rafı n da n
gönderilen kitap ve takvim
.

-

...

ADEDi
-

-,

-·-,
,

- -

.,

-=-:

KiTAP TAKViM .TiR '
1978 ı
1979
1980
1981
1982 '
1983
1984
1985
1986

58. 700
30.000 1
3.000
50.000
1
75.874 ' 50 .000 1 3
75.000
92.268
128.355 120.000
33.464 120.000 I
55.871 120.000 1
101.125 120.000
100.520

1 ut'

D't:11 ,

1

1/,

685.000

30

KİMSESİZ FERİHA ANA'YA VAKFIMIZ 100.000.-TL YARDIM YAPTI
Gülveren Yukarı Musluk Mahallesinde, başkasına ait bir gecekonduda oturan 50 yaşlarındaki ama Feriha Öner'in ev ki rasının , yiyecek ve
giyeceğ i n i n tamamen komşu l arı tarafından ka rş ıl an d ı ğ ı öğren i l d i. Vakfı
m ı zca mahallinde yaptırılan incelemeden son ra kendisinin yardıma muhtaç o l duğu anlaşıld ı ve şimd i l ik 100.000. -TL. yard ı m yap ıl mas ı
kararlaşt ı rı l dı .

A n kara' nın Gülveren semtinde oturan , iki gözü görmeyen, ya l nı z ve
kimsesiz Feriha Öner'e Vakfımız tarafından yapı l an yard ı m mahalle halkı tarafından memnuniyetle karşı l andı.

ve dilsiz olan
Ali Tandoğan 'ı n geçi rdiğ i
sebebiyle bir ayağ ı da

Doğ u ştan sağır

Sakarya ' l ı
hastalık

kesi lmişt i .

Kimsesiz ve fakir olan bu vatankesilen ayağın ı n yerine
Vakfımızca 350.000.-TL. harcanmak
suretiyle bir takma ayak yaptırı ldı. 20
yaşında ki bu genç, takı l an ayağı ile
ş imd i yürüyebilmektedir.
daş ı mıza
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VAKFIMIZI TANIYALIM

VAKFIMIZIN ORGA.N LARI
Vakfımızın organları, Vakıf

nedimizin 6. maddesinde şu

se-

şekilde

gösterilmiştir :

a)
b)
.c)
d)

Mütevel!i Heyeti,
Genel Kurul,
Vakıf Genel Müdürlüğü,
Denetim Kurulu.

Mütevelli Heyeti kendi üyeleri
ile bir ikinci baş
kan seçer. Mütevelli Heyeti Başka
nı Vakfı temsil eder. 2. Başkan Baş
kan bulunmadığı zamanlarda mütevelli Heyeti toplantılarına başkanlık
eder.
Diyanet İşleri Başkanı Vakfın
arasında bir başkan

Şeref Başkanıdır.

MÜTEVELLİ HEYETİ:
Vakıf

Genel Kurulu tarafından
iki yıl için seçilecek 7 üyeden meydana gelir. Bu 7 kişiden en az üçü
Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluşun
da görevli olmayan Genel Kurul üyelerinden olur. En az biri Başkanlık
personeli dışından olmak üzere 2 de
yedek üye seçilir.

Mütevelli Heyetinin Başlıca
Görev ve Yetkileri Şunlardır:
a) Vakfın gayesinin gerçekleş
mesi için faydalı olan her türlü tetbirleri almak,
b) Vakıf çalışmalarının gerektiryapmak ve ödeme
usullerini tesbit etmek,

diği harcamaları

c) Her türlü menkül ve gayrimenkül mallar ile paralan, nakdi değeri olan hakları, hisse ve alacak senetlerini ve benzeri kıymetli evrakı
temellük ve tasarruf etmek,
d)

Vakıf işlerinde çalıştırılacak

Vakıf Genel

Müdürü ve ihtiyaç duyulacak diğer personelin tayini ile görev ve yetkilerini , sorumluluklarını,
bu personele verilecek ücretleri tesbit etmek, lüzumlu görülen hallerde
bunların Vakıfla i lişkisini kesmek,
e) Vakfın bütçe ve bilançoları ile
kar-zarar cetvelini ve faaliyet raporl arını hazırlamak,

f) Vakfın kuracağı tesisler için.lüzumlu talimat ve yönetmelikleri hazırlamak , yürürlüğe koymak ve hükümlerini yürütmek.
Devam Edecek

TÜRKİYE DİYANET VAKFI MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTISI (Kasım 1982)

Soldan sağa: Ahmet UZUNOGLU (D.l ,B. Hukuk Müşaviri), Rıza SELİMBAŞOGLU (D.I.B. Hac Dairesi Başkanı),
İsmail Hakkı YILANLIOGLU (Emekli Subay), Tayyar AL Ti KULAÇ (Diyaııet İşleri Başkanı),
İsmet SELİM (Ordu Müftüsü}, Kemal GÜRAN (Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü)
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MEVZUAT KÖŞESİ

VERGİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1- VERGİNİN TANIMI :
"Verg i, devletin , kamu giderlerini karşılamak üzere belirli bir hizmet karşılığı olmaksızın, yasaya dayalı olarak kişi ve kurumlardan aldı
ğı parasal değerlerdir . "
11- MÜKELLEF ve SORUMLU :
Mükellef, vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu terettüb
eden gerçek veya tüzel kişilerdir.
Vergi sorumlusu , yasalarla bir
başkası adına verginin ödenmesi ile
ilgili biçimsel yükümlülükleri yerine
getiren kişidir.
Vergi sorumlusu, mükelleften
farklı niteliğe sahiptir. Vergi sorumlusu asıl vergi borçlusu olan mükellef adına vergi keserek ilgili vergi dairesine yatıran kimsedir.

Vergiyi kestiği veya tahsil ett i ği
halde vergi dairesine yatırmayanla
rı zorlamak ve bu görevlerini yerine
getirmelerini sağlamak için, alım satıma taraf olanlar ve hizmetten yarar- ·
!ananlar müteselsilen sorumlu tutulmuş ve gerçek yükümlünün bu görevin i yapması sağlanmıştır . Örneğ i n : Tüccardan zirai ürün satın alan
bir sanayici , toptanc ı ve ihracaatç ı,
zirai ürüne ait stopajın yap ılı p yapıl
madığını , yapılmışsa vergi dairesine
yatırılıp yatırılmadığını araştı_racak ve
mutlaka yatırılmasını sağlayacaktır .
Aksi takdirde bu vergin in yatırılma
sından müteselsil sorumlu olacakt ı r .

. YA

KDV'nin

yatırılıp yatırılmadığından

sorumlu tutulmasında da
durum sözkonusudur.

tarafların
aynı

111- VERGİ TEVKİFATI :
Şubelerimizin

çalışmalarında

olmak üzere gerekli olan vergi tevkifatına tabi ücret, kazanç ve
iratlar ile vergi nisbetleri aşağıda
kolaylık

açıklanmıştır :

1) Ücret Ödemelerinde:
Hizmet erbabına ödenen ücretler ile G.V.K. 61. Md.'de yazılı olup
ücret sayılan ödemelerden (103. ve
104. maddelere göre istisnadan faydalananlar ile G.V.K. 94/2-a, b, c fık
ralarında sayılaf'!lar hariç) vergi tevkifatı yapılır .

2) Serbest Meslek Kazancı
Ödemelerinden Yapılacak Vergi
Tevkifatı:
Yapmış oldukları serbest meslek işleri dolayıs ı yla bu işleri icra
edenlere yapılan ödemelerden vergi tevkifatı yapılır . Kazançları götürü usülde tespit edilen serbest meslek erbabı ile noterlere serbest meslek faaliyetleri ile ilgili olarak yapılan
ödemelerden ise vergi tevkifatı

yapı l maz.

Gelir Vergisi Kanununun 18.
maddesi kapsamına giren serbest
meslek kazançları dolayıs ı yla hak
sahiplerine yapılacak ödemelerden
%10, 18. madde kapsamı dışında
kalan diğer serbest meslek işlerini
yapan mükelleflere yapılan ödeme-

!erden de tam ve dar mükellef ayrı
mı yapılmaksızın %15, oranında gelir vergisi kesintisi yapılması gerekir.
3) Senelere Sirayet Eden İnşa
at ve Onarım işlerinde İstihkak Bede ilerinden Yapılacak Vergi
Tevklfatı:

Senetlere sari inşaat ve onarma
yapanlara (Kurumlar dahil)
ödenen istihkak bedellerinden ötedenberi olduğu gibi %5 oranında
vergi tevkifatı yapılacaktır .
4) Gayriınenkul Sermaye İra
dı Ödemelerinde Yapılacak Vergi
işlerini

Tevkifatı:

Gelir Vergisi Kanununun 70.
maddesinde yer alan mal ve hakların kiralanması karşılığında yapılan

kira ödemelerinden yapılacak vergi
tevkifatı nisbeti %25'den %20'ye indirilmiştir . 1 Ocak 1986 tarihinden itibaren yapılacak kira ödemelerinden
%20 nisbetinde verg i tevkifatı
yapılacak1ır.

Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan dernek ve vakıflara ait
gayrimenkullerin kiralarından vergi
tevkifatı yapı lmaz . Vergi muafiyeti olmayan vakıf ve derneklere ait gayrı
menkullerden dernek ve vak ı flara
ödenecek kira bedeli üzerinden % 1O
oranında vergi tevkifatı yapılır .
5) Çiftçilere Yapılan Ödemelerde Vergi Tevkifatı:
Çiftçilerden satın alınan hayvanlar ve bunların mahsulleri ile kara ve
su avcılığı mahsullerinden % •, diğer
zirai mahsüllerden %7 oranında vergi tevkifatı yapılır .

v, N LARIMIZI ·T~N iTiYORUZ
: DiNi BiLGiLER (Bizim Aile islamıÔğreniyor)
Aile yaşantısı içerisinde tiyatro tekniği ile lstfım 'ın esaslannı ôğretilmeye çalışıldığı
kasetten meydana gelmektedir.
1. KASET: Namaz, 2 . KASET: Oruç, 3. KASET: Hac, 4. KASET: Zekat

ADI

SESLİ

serisi dört

: MEVLID-İ ŞERİFLER VE İLAHİLER
Sesli yayınlarımızın 5 nefsi olan Mevlid-1Şerifler ve İl/lhiler 4 kasetten meydana gelmektedir.
1. KASET: Bursa 'nın ve Mevlid'in tanıtımı, Kur'an-, Kerim (lsmail Biçer) , ilahiler (Ankara I.H.L. Korosu), Tav hid
bahri (Amir Ateş) , Viladeı bahri (H. İbrahim Çanakkaleli) , Kur'an-, Kerim (Süleyman Arabulan). 2. KASET: Merhaba
bahri (İsmail Doruk) , Kur 'an-ı Kerim (Hasan Yeşiller), ilahiler (Ankara I.H.L. Korosu}, Mirac-1 (İsmail Coşar), Mirac-2 ve
Münacaat (Yusuf Gebzeli), Dua (Adem Erim) . 3. KASE1: Aydın Tarı ilahi grubundan seçilmiş ilahiler. 4. KASET: Amir
Ateş ilahi grubundan seçilm iş ilahiler.

ADI

~ AYINLARIMI Z

" Dini Bilgiler"
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Türk mil1etine asırlardan beri maddimanevi güç kaynağı olmuş müesseselerin başında hiç' şüphe yokki Vakıflar gelmektedir.
Medeniyet tarihimizin temel taşlarından birini teşkil eden ve asırlar boyunca sosyal hayahmızda önemli yerlerden birini işgal eden Vakıf müessesesi, hiç bir millette Müslüman
Türk milletinde olduğu kadar büyük, yaygın
ve manalı olmamıştır.
Açları doyurmak, muhtaçlan gözetmek,
insanımızı kötülük ve çirkinliklerden korumak, düşkünün elinden tutmak mefküresini
benimseyen Türkiye Diyanet Vakfı, kuruluşundan günümüze kadar geçen zaman içerisinde hayırsever milletimizin ilgi ve destekleri
ile yurdumuzda önemli ve büyük bir hayır kuruluşu olmuştur. Yürütülen bu hizmet ve faaliyetler hakkında geniş bilgi almak üzere Vakfımız Genel Müdür Yardımcısı Sn. Mustafa
Bayraktar'la görüştük.

- Sayıh Hocam, şu anda Vakfımızdan kimlere burs verilmekte, halen kaç kişi burs almaktadır. Bu burslar nasıl
veriliyor?
- Tahsil çağ ınd aki gençlerimizin büyük çoğunluğu müsait
olmayan şartlar altında tahsillerine devam etmekte, maddi imkanlarının kısıtlıl ığı sebebiyle bilhassa büyük şeh i rlerde çeşitli
güçlüklerle karşılaşmaktadırlar.
Gençlik konusunda duyarlı olmak, onların meselelerine çözüm aramak, resmi veya özel her kurum ve kuru luşun üzerinde önemle durması gereken bir husustur. Vakfımız. öğrenim
çağındaki gençliği n ihtiyaç ve problemlerini değerlendirerek ku·
ruluş yıllarından itibaren orta ve yüksek öğrenim gençliğ i ne
burslar vermekte ve öğrencilerimizin mali sıkıntılarına kendi mütevazi imkanları ile, nisbi de olsa bir çare bulmaya çalışmaktadır.
1985-1986 öğretim yılında Vakfımızdan orta ve yüksek ö~renimde okumakta olan 2500 öğrenciye burs verilmektedir. Vakfımızdan burs almak isteyen öğrencilerin 1-31 Ekim tarihleri arasında müracaatları alınmakta ve Vakfımı z Mütevelli Heyetince
seçilen bir komisyonca bu öğrencilerin müracaatl arı değerlen
dirilmektedir. Komisyonca belirlenen ölçülere göre öğrencil e
rin durumları ıesbit edilmekle. sosyo-ekonomik yönden yapı
lan tesbiller Mütevelli Heyetimize sunulmakta ve Mütevelli heyetimizce bu öğrencilerden uygun görülenlere burs
bağlanmaktad ır.

Orta öğren imde okuyan öğrenci le r 8 ay süreyle ayda 3000.·
TL. , Yüksek öğren i mde okumakta olan öğrencilere ise yine 8
ay süreyle ayda 7000.-TL. karşılıks ız olarak burs verilmektedir.
Burs verilen öğrencilerde aranan niteliklerin baş ında ihtiyaç sahibi olma hususu gelmektedir.
Müracaat form larındaki bilgiler değerlend i ri li rken öksüz
olanlar, ailelerinin gelirleri düşük ve yetersiz olanlar tercih

"İnsanların en hayırlısı İnsanlara faydası
dokunandır."
Hadis-i

Şerif

edilmektedir.
Müracaat edenlerin tamamına burs vermemiz mümkyn olmuyor. En muhtaç olanları sıralıyor, onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bursları bunlara tahsis ediyoruz.
Burs verilen öğrencil eri n burslarının müteakip yıllarda devam edebilmesi için her yıl sınıflarını geçmeleri şarttır. Sın ı fta
kalan öğrencilerle, fakülte değiştiren öğrencilerin ve qaşka .ku
ruluştan burs veya kredi aldıkları tesbit edilenlerin bursları
kesilmekıedi r.
- Bildiğim kadar ile İmam-Hatip Lisesi birincilikle bitirip İlahiyat Fakültesine giren öğrencilerle lisanını geliştir
mek isteyen ve özel lisan kurslarına devam eden İlahiyat Fakültesi öğrencilerine Vakfımızın maddi yardımları var. Bu konuda bilgi verir misiniz?
- İmam-Hatip Liselerini birincilikl_e bitirip İlahiyat fakültelerine giren öğrencilerin 1985-1986 Öğretim yılından itibaren
tahsil masrafları Vakfımızca karşılanmaktad ır. Bu maksatla her
ay bu öğrencilere 20.000. -'er TL. ödeme yapılıyor. Bu öğrenci
lerin sayısı halen 150'ye ulaşm ıştır. Vakfı mızın bu kararı ile hedeflediği amaç; çalışkan, zeki ve başarılı öğrencil erin ilahiyat
fakültelerine girmelerini temin etmek ve bun ların iyi vasıflı birer din adamı olarak yetişmeler ini sağlamaktır. Mütevelli Heyetimiz bu konuda fevkalade duyarlı davran m aktad ır.
Vakfımız , orta ve yüksek öğreni m öğrenci lerine bursların
dışında zekat fonundan da maddi yardımlar yapmaktadır. Bu
öğrenciler, doğrudan Vakfım ız a bir dilekçe ile müracaat etmektedirler. Alınan bu müracaatlar değerlend i rilmekte, ihtiyaç içerisinde oldukları tesbit edilen öğrencilerimize zekat fas lından
yardım lar yapılmaktadır.

Vakfımız, ilahiyat fakültelerimizde araştırma görevlisi sta-

tüsünde

çalışanlara

da burs vermektedir.

Anılan

fakültelerde

Türkiye Diyanet. Vakfı Haber Bülteni
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doktora öğrenimi yapanlara da Vakfımızca karşılıks ız burslar
veriyoruz. Ayrıca İlahiyat fakültelerimizden 10'ar öğrencin in , özel
dershanelerin lisan kurslarından yararlanabilmeleri için gerekli
masraflar Vakfımızca karşılanıyor.
- Vakfımızın Doktora ve Mastır Öğrencilerinin bu çalışmalarındaki maddi katkıları nelerdir?
- Bu soruyu iki bölüm halinde değerlendirebi li riz .
Yurtiçinde doktora ve mastır yapmak isteyen İlahiyat Fakültesi mezunları bizzat durumlarını bildirir bir dilekçeyle Vakfımıza müracaat ederler. Alınan dilekçeler ilgili komisyonca incelenerek maddi durumu m astır ya da doktora yapması na imkan vermiyorsa bunlara 2 yıl süreyle ayda 10.000.-TL. burs olarak ödeni r.
Yurtdışında doktora ve mastır yapmak isteyen öğrenciler:
Bilindiği gibi din ilimleri sahasında yetişmek isteyenlerin
mevcut şartlarda kendi imkanlarıyla bu işi başarmalar ına imkanları olmadığ ı, bu konuda destek verilmesi gerektiği açıkt ır.
Türkiye Diyanet Vakfı olarak açtığımız .mülakata 250 .llahiyat Fakültesi mezunu katılmış, bunların içerisinden 10 tanesi başarı
lı olarak tesbit edilmiş ve bu başarılı öğrencil er 3 ay süreyle
Vakıf Genel Merkezinde lisan kurslarına alınm ı ştır. Bu kursun
sonunda 6 kişi İngi ltere'ye, 3 kişi Batı Almanya'ya, 1 tanesi de
Fransa'ya olmak üzere toplam 10 öğrenci doktora yapmak üzere
Avrupa'nın değişik ülkelerine gönderilm iştir. Bu öğrenc iler geçtiğ imiz yı l lisan çalışmalarına baş lamışlard ır. Bunların maliyetleri fevkalade yüksek olmakla birlikte yapılan bu işin fevkalade
verimli ve başarılı olacağına ina n ıyoruz.
- Birde ilahiyat Fakültelerinde öğretim elemanlarının
lisan çalışmaları var, bu konuda neler söylemek istersiniz?
- İlahiyat fakültelerimizdeki öğretim elemanlarının kariyerde ilerlemelerini temin maksadıyla üç yı ldan beri üç ayrı batı
dilinde de lisan kursları açılmaktadır. Bu kurslara iştirak eden
öğretim elemanlarının taleplerine göre düzenlenen söz konu-

su kursların fevkalade yararlı olduğu, girmiş oldukları imtihanlarda başarılı oldukları öğrenilmiştir. Bu sebeple bu yıl da aynı
kurslar 32 Kişinin iştirakiyle yürütülmektedir. Bu kursiyerlerin
lisa!'l kursu giderleriyle birlikte her türlü iaşe ve ibateleri de Vakfımızca karşılanmaktadır. Geçen yıllarda 4 ay süreli olarak açı
lan kurslar öğretim elemanlarının fakültelerindeki görevleri dikkate alınarak bu yıl 3 ay süreli olarak açılmıştır.
Kurs sonunda ise; yukarıda belirtilen kurslara katı la n öğ
retini elemanları ile söz konusu kursa kat ılmamı ş aynı statüdeki öğretim eleman ları için açılan imtihanda başarılı olanlara 3
ay süreyle gitmek istedikleri ülkelere gönderilmekte, her türlü
masrafı Vakfımızca karşılanmak suretiyle ayrıca orada lisan pratiklerini de yapmaktad ırlar.
- Vakfımızın Sağlık hizmetlerini destekleme faaliyetleri hakkında da bilgi verir misiniz?
- Bilindiği gibi Vakfımız , bilhassa sağlık konularında fevkalade hassas davranmaktadır. Sağlığı bozulmuş, kendi imkanlarıyla tedavi olamayan vatandaşlarımızdan Vakfı mıza müracaat
edenlerin müracaatları alınmakta ve bunlarla ilgili gerekli sosyoekonomik araştırmalar yapıldıktan sonra fakir o ldukları ve herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan sağlık yardım ı almadıkları tesbit edilenlerin sağlık giderleri Vakfım ızca karş ıl anmak
tadır. Bilhassa bu konuda en yoğun müracaatlar ameliyat masrafları çok paha lı olan kalp hastalarından gelmektedir. Bu hastalar için gerekli olan malzemeler Vakfımızca sat ın alınarak hastanelere teslim edilmekte ve bu hastaların ameliyatında kullanılmaktadır. Sadece 1986 yılınd a söz konusu kalp hasta la r ı n
dan 9 kişi nin ameliyatı yaptırılm ı şt ır. Her bir ameliyat masrafı
asgari 1 milyonla 3 milyon lira aras ınd a değişm ektedir. Ayrıca
hasta vatandaşlarımızdan mali gücü zayıf olanların reçetelerinde
yazılı olan ilaçlar alınmakta ve bunlar kendilerine verilmektedir.
- Teşekkür ederim efendim.
......- Ben teşekkür ederim.

BÜYÜKCAMİLİ
ANAMURLU
KÖYÜ YENİ BİR . .
NURCAN
CAMİYE KAVUSTU : 1 KONUSABİLECEK
•

Çorum ili Alaca ilçesinin Büyükcamili köyü yeni bir camiye kavuş
tu. Aynı köylü olan hayırsever yurttaş Yusuf Kargılı tarafından yaptırı
lan ilkokul, öğretmen lojmanı ve yı
kılmak üzere olan camiinin onarımı
gerçekleştirilerek hizmete açıldı.
Düzenlenen törende Diyanet İş
leri Başkan Yard ı mcısı Lütfi Şentürk,
Genel Müdürümüz Kemal Güran, Diyanet İşleri Başkanlığı Atama İşleri
Müdürü Emrullah Aksarı, Çorum
Müftüsü İbrahim Acar, Alaca Kaymakamı ile Belediye Başkanı ve kalabal ı k bir davetli topluluğu katıldı.
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Sakat bir anne ve babadan dünyaya gelen, konuşamayan ve duyamayan 10 Yaşındaki Nurcan Tuğrul,
Vakfımızın 153.000.-TL.ya aldığı işit
me cihazı sayesinde konuşmaya ve
duymaya başladı.
Anamur'lu Nurcan, 2,5 yaşında
geçirdiği menenjit hastalığı sonucu
duyamaz ve konuşamaz olmuştu .
Vakfımız , anne ve babasının da sakat olması nedeniyle 1O yaşına kadar ilgilenilmeyen Nurcan'a sahip
çıktı . Ankara'da muayene ettirildikten sonra ihtiyaç duyulan kulak cihazı satın alınarak Nurcan'a taktırıld ı.

AMASYA ·SUBEMİZ

FİLM GÖSTERİLERİ
DÜZENLEDİ

Amasya'da her yıl geleneksel
olarak düzenlenmekte olan "1 2 Haziran Amasya Atatürk Festivali" nde
Vakfımız da temsil edildi.
Bu yıl festivale ilk defa işti rak
eden Amasya Şubemi z, festivalde
Vakfım ızın sesli, görüntülü ve basılı
yayın larını sergiledi. Özellikle Vakfı
mızın teşhir reyonunda "Türkiye'de
İslam Gerçeği" ve " Süleymaniyede
Bayram Sabah ı" filmlerinin Video
kasetleri büyük ilgi gördü.

••

•

KOCATEPE CAMll'NIN
ÇEVRESİ AÇILACAK
Başbakan Turgut Özal, "Kocatepe Camii'nin çevresinde yer alan
binaların istimlak edilerek, Camiin Muhteşem görüntüsünün meydana çıkarılması gerektiğini" söyledi.
Günlük basında yer alan haberlere göre Başbakan Özal, Konya'dan Ankara'ya yaptığı uçak yolculuğu esnasında "Kocatepe Camii'nin havadan görünüşünü beğendiğini ve görünüşü daha da güzelleştirmek gerektiğini " söyledi.
"Kocatepe'nin çevresini biraz açmakta fayda var. .. Camii daha
güzel şekilde ortaya çıkar. .. Bu işin üzerine gidelim." dedi. ·
Ankara' nın semalarını taçlandıran muhteşem Kocatepe Camiisinin etrafının Camiin büyüklüğüyle orantılı olarak yeniden düzenlenmesi için Sayın Başbakanımız Turgut Özal'ın gösterdiği yakın ilgi takdirle karşılandı.

HAKKARİ'DE
HACISAİT CAMİİ'NE
25 MİLYON TL.

TOPLAN Dl
Mülkiyeti Vakfımıza ait olan
Hakkari İli Hacı Sait Camii inşaatın
da harcanmak üzere İl Müftülüğün
ce ·açılan yardım kampanyası büyük
ilgi gördü.
Hakkari .Yatılı Bölge Okulu'nda
Vali, Tugay Komutanı ve İl Müftüsünün de katıldığı bir toplantıda alınan
karar gereğince açılan kampanya
sonunda 25 milyon TL. para topland ı. Hakkari'nin en büyük camii olan
"Hacı Sait Camii" için İl Müftüsü Habib Gören'in gayretleriyle sürdürülen
kampanyaya vatandaşlar ayrıca 200
civarında koyun, kerestelik kavak ve
15 kamyon kum bağ ı şladılar.

SAMSUN/BAFRA'DA
VAKFIMIZ YARARINA
'KIBRIS KARTALLARI'
PİYESİ OYNATILDI
Vakfımız Bafra Şubesi'nce kurulan bir komisyonca ilçedeki bazı fakir vatandaşlarımıza 800.000.-TL.
yardım yapıldı.

Ayrıca Vakıf yararına istanbul 'dan getirilen "K ıbrıs Kartalları" adlı
piyes oynatıldı. 850 kişilik salonda 6
seans oynayan "Kı brıs Kartalları'_'
adlı piyesi 5500 kişinin seyrettiği
bildiriliyor.

DEMİRCİ KUR'AN KURSU'NUN

TEMELİ ATILDI
Mülkiyeti Vakfımıza ait Demirci Kur'an Kursu'nun temeli atıldı.
Temel atma töreninde Mütevelli Heyet il. Baş
kanımız Yakup Üstün, Diyanet İşleri Başkanlığı Din
Eğitim Daire Başkanı Şükrü Öztürk, Manisa Müftüsü A.Zeki Erturan, Dem irci Müftüsü Emin Arık ve
Demirci Kaymakamı Fahri Keser hazır bulundular.
Yapılan konuşmalardan sonra dualarla temele ilk
harç kondu .
3000 m2 arsası bulunan Kur'an Kursu , 400
m2'lik bir alana i nşa edilecek.
130 yatılı ve 30 gündüzlü öğrencinin tedrisat
yapabileceği kurs binası, 6 dershane, yatakhane,
mescid, yemekhane ve geniş bir salondan meydana gelecektir.

