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DiYANET VAKFI 
MART 1987 HABER BÜLTENİ 7 

VAKFIMIZIN ALTINCI 
GENEL KURUL TOPLANTISI 
ANKARA"DA 

YAPILDI 
Vakfımızın Altıncı Genel Kurul 

Toplantısı 28.3.1987 günü Ankara'
da yapıldı. 

Genel Kurul Toplantısı saat 
10.00'da başladı. Diyanet İşleri Baş
kan Yardımcısı ve Vakıf Mütevelli 
Heyet Başkanı Dr. Abdülbaki Kes
kin 'in açış konuşmasından sonra Di
van Seçimine geçildi. Divan başkan
lığına Diyanet İşleri Başkan Yardım
cısı Dr. Fahri Demir, başkan yardım
cılığına Konya Müftüsü Süleyman 
Tekin, katipliklere Hayrettin Şallı ile 
Fikri Gültekin seçildiler. 

Divan Başkanı Dr. Fahri Demir, fa
aliyet raporunu okumak üzere Mü-

tevelli Heyet Üyesi ve Vakıf Genel 
Müdürü Kemal Güran'a söz verdi. 
Genel Müdürümüz Güran, kısa bir 

İNSAN CANINA KIYMAK 
iLKEL BİR DA VRANIŞTJR 

Kemal GÜRAN 
Genel Müdür 

Y üce Allah içinde yaşadığımız alemi insanla şereflendirmişür. 
insan yaratılmışlann en olgunudur. Beden ve ruh zenginlik

lerinin tamamına sahipür, ber çeşit sevgi ve saygıya layıktır. Bütün 
yaratıkların insanın emrine ve hizmeüne verilmiş olması, onun bu 
sevgi ve saygıya layık kişiliğinin sonucudur. lnsaalann malı, canı, 
ırz ve namusu, her türlü tecavüzden korunmuştur. 

insan canına kıymak, medeni ve olgun bir insanın yapacağı iş
lerden değildir. Toplumlann fazilet önderleri olan Peygamberler, 
bizleri insan canına kıymaktan, onun malına, canına, ırz ve namu
suna saldırmaktan uzaklaştırmışlardır. AJJab'ın en şerefli mahluku 
olan insam öldürmek, olgun kişiye yakışmaz. Olgun insana kin ve 
husumet yaraşmaz. Ona ancak sevgi, saygı, dostluk, kardeşlik, acuna 
duygusu gibi ber biri cihandeğer ruh zenginlikleri yakışır ve yaraşır. 

Devamı 2. Sayfada 

girişten sonra Vakfımızın 1.1 .1985 -
31.12.1986 tarihleri arasını kapsa
yan iki tam bütçe yılına ait faaliyet ra
porunu okudu. Denetim Kurulu adı
na Denetçi Şaban Erkilet Denetim 
Kurulu raporunu okudu. 

Daha sonra raporların müzakere· 
sine geçildi. 

İlk sözü Niyazi Baloğlu aldı. Ba
loğlu, Vakfın dinimize ve ülke kültü
rüne çok yararlı hizmetler verdiğini, 
devlet-millet bütünlüğünün oluşma
sında çok yararlar sağladığını ifade 
etti. Hazırlanan faaliyet raporunun 
aydınlatıcı bir şekilde hazırlandığını 
belirtti. 

ismet Selim söz alarak, " Bölge 
yatılı Kur'an Kurslarına önem veril
mesini, bu okullardaki çeşitli eksik
liklerin giderilmesini, bu arada yurt
dışında özellikle Avrupa'nın en has
sas bölgelerinde ve Türk vatandaş
larının yoğun bulunduğu Hamburg 
şehrinin mer:kezinde bir bina satın 

' 
Devamı 2. Sayfada 
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İN f\J CANINA KIYMAK iLKEL BİR DAVRANIŞTIR 

Yüce Allah buyuruyor: 
Baştarafı 1. sayfada 

"Her kim bir cana kıymamış, yer yüzünde fesat çıkarmamış olan 
bir insanı öldürürse, bütün insanları öldürmüş gibidir." 

''Her kim bir mü'mini kasten öldürürse, onun cezası, içinde ebedi 
kalmak üzere cehennemdir.Allah Onun üzerine gazablanmış, ona 
lanette bulunmuş ve onun için pek büyük bir azap hazırlamıştır." 

Hal bu iken; bugün yeryüzünde insanların birbirlerini hayvan 
boğazlar gibi öldürmeleri, mal ve can güvenliğinin çeşitli tehdit ve 
tecavüzlere maruz bulunması, savaşların, ihtilallerin, suikastların, 
terörizmin insanlığı kasıp kavurması, insanlann korku ve endişe için
de bulunması insanlık adına hüzün vericidir. 

insandaki bencil duygular, onu her zama.n acımasızlığa, sevgi ve 
saygı yokluğuna, yakıp yıkmaya, tecavüz ve vahşete sevketmiştir. 
insanlar bencillikleri sebebiyle birbirlerini hayvanlar gibi boğazla
mışlar, harblerle, toplu öldürmelerle, mal, can, ırz ve namusları 
ayaklar altına almak suretiyle çiğnemişlerdir. Bunlar, tarih sayfa
larını karartan o/aylardır. Günümüzde, dünyanın çeşitli yerlerinde 
işlenen cinayeiler, insanlığın yüz karasıdır. Son aylarda ve her ge
çen gün hızım artırarak ülkemizde devam eden ve milletimizin bah
tım karartan öldürmeler de yüreğimizi parçalamaktadır. 

VAKFIMIZIN ALTINCI GENEL KURUL 
TOPLANTISI ANKARA'DA YAPILDI 

Baştarafı 1. Sayfada 

alınarak oradaki vatandaşlarımıza 
hizmet verilmesi gerektiğini" belirt
ti. 

Rıza Se/imbaşoğlu, " Vakıf, insan 
yetiştirmeye, insana yönelik yatırım
lara çok önem vermeli, süratle kabi
liyetli kadro yetiştirmelidir. Avrupa'
da argo kelimelerle dolu, seviyesiz 
ve ahlaksız video yayınları büyük 
tahribat yapmaktadır. Bu yayınların 
yerine vakfımız milli kültürümüze uy
gun video kasetleri yayınlamalıdır." 
dedi. 

Üyelerden Şükrü Öztürk, "İslam 
Ansiklopedisi merakla beklenmekte
dir. Eğitim ve öğretim konusunda 

ciddi çalışmalara girilmelidir. Vakfın 
takdire şayan prensiplerinden birisi 

Mart 1987 

de binlerce öğrenciye burs vermesi
dir. Fakat bu çocukların eğitim ve ça
lışmalarının takip edilmesi gerek
mektedir. " dedi. 

Son olarak Emekli Diyanet işleri 
Başkanı Dr. Tayyar Altıkulaç söz al
d ı. Dr. Altıkulaç; "Mütevelli Heyeti 
milletin kendilerine emanet ettiği var
lığı hayra harcamıştır. Mütevelli He
yeti geleceğe dönük gelir kaynakla
rının çoğaltılması konusunda büyük 
çaba sartetmelidir. Seçilecek ye
ni Mütevelli Heyetine başarılar 

dilerim" dedi. _,. 

~''"''~ 
\~~ DiYANET VAKFI 

T Ü R K İ Y E 
Yazı İşlen Müdürü ve 
Yayına Haz ırlayan 

Dizgi: 
Şizin Fotodizgi Sistemleri 

Tel: 229 08 88 

HABER BÜLTENl 

Türkiye Diyanet Vakfı Adına Sahibi 

Kemal Güran 
Genel Müdür 

Halil Kaya 
Basın-Yayın ve 

Halkla İlişkiler Müşavirı 

• 
Dr. Mediha Eldem Sok .. 89 
Tel: 125 08 31 - 117 37 06 

Kocatepe/ANKARA 

• 
Baskı 

~OFSET 
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Türkiye Diyanet Vakfı Haber Bülteni 

Bu konuşmalardan sonra Müte
velli Heyet adına Başkan Dr. Abdül
baki Keskin söz aldı.Dr. Keskin, ko
nuşmacılara teşekkür etti. Yapılan 
tavsiyeler üzerinde hassasiyetle dur
duklarını, yeni seçilecek heyetin de 
gerekli titizliği göstereceğine inandı
ğını belirtti. Vakfın Suudi Arabistan 
Toplu Taşım Şirketi ile bir ortak nak
liye şirketi kurduğunu -söyledi. Dr. 
Keskin, İslam Ansiklopedisi çalışma
larının son safhaya geldiğini, örnek 
fasikülün çıkarıldığını, ilgili kurum ve 
kişilerin görüşlerine sunulduğunu, 

neticenin olumlu olduğunu belirtti. 
Dr. Keskin, yurttışında tecrit edilmiş 
çocukların eğitiminin önemini bildik
lerini, bu konudaki bazı planlarının 
gerçekleştiğini ifade ederek, Yök'ün 
diğer fakultelere yaptığı yardımlar
dan mahrum kalan İlahiyat Fakülte
lerinin. yardıma muhtaç olduklarını, 

Vakfın da bu fakültelere yardım yap
tığını belirtti. 

Dr. Abdülbaki Keskin'in konuşma
sından sonra faaliyet raporu ile de
netçiler raporu oy birliği ile ibra edil
di. 

Daha sonra gündemin beşinci 

maddesi gereği seçimlere geçildi. 
Gizli oyla yapılan seçimlerde; 

Mütevelli Heyeti üyeliklerine; 

Dr. Abdülbaki Keskin 
Ahmet Uzunoğlu 

Yakup Üstün 
Mehmet Kervancı 
Kemal Güran 
Halit Güler 
Sami Uslu, 

Yedek üyeliklere ise; 

Lütfi Şentürk 
Arif Özdemir, 

Denetleme Kurulu üyeliklerine; 

Şaban Erki/et 
Hamdi Mert 
Mehmet /fara 

Yedek üyeliklere de; 

Arif Özdemir 
Ahmet Gürtaş, 

seçildiler. 

Dilek ve Temenniler bölümünde 
söz alan Hayrettin Şallı, "Vakfın hiz
metleri yurtdışında hayli yol katet
miştir. Vatandaşlarımızın yoğun bu
lunduğu Hamburg, Berlin ve Frank
furt'a birer merkez binası satın alı
narak DİTİB hizmetlerine tahsis edil
mesi daha yararlı olacaktır" dedi. 

Sefahattin Karahocagil lse:'Türkıye~ 
de bulunan camilere sahip çıkıldığı 
kadar Kur'an Kurslarına da sahip çı
ka/malıdır. Bugün Kur'an Kurslarının 
Vakfımızın desteğine çok-ihtiyacı bu
lunduğunu, bir takım eksikliklerinin 
giderilmediğini, eğitim ve öğretim de 
aksaklıkların meydana geldiğini" 

vurguladı. 

Ahmet Gürtaş da, "Bundan son
raki Genel Kurul Ankara dışında ya
pılmalıdır. Merkezdeki görevlilerin 
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problemleri yerinde görmeleri bakı
mından yararlı olacaktır. Son günler
de basın bir bardak suda fırtına ko
parmaktadır. Eldeki imkanlar nisbe
tinde gerçeği, doğruyu anlatan bir 
günlük gazetenin çıkarılması 

gerekmektedir" dedi. 
Mütevelli Heyetince Genel Kurul 

üyeliğine yapılan teklif müzakere 
edildi. Yapılan müzakere ve oylama
lardan sonra Doç.Dr. Bekir Topaloğ
lu, Doç.Dr. İsmail Erünsal, Prot.Dr. 
Süleyman Hayri Bolay, Süleyman 
Tekin ve Mehmet Çiçek genel kurul 
üyeliğine kabul edildiler. 

Daha sonra Divan başkanının ye
ni Mütevelli Heyeti üyelerine ve Ge
nel Kurul'a katılanlara teşekkür et
mesiyle Genel Kurul sona erdi. 
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- - -- - - - - - - - -

VAKFIMIZI TANIYALIM 
- - - -

VAKFIMIZIN ORGANLARI 

VAKIF GENEL MÜDÜRLÜGÜ 

Vakıf Genel Müdürlüğü Vakfımızın 
Mütevelli Heyetince verilen kararla
rı uygulayan icra organıdır. Başlıca 

görevi Mütevelli Heyetçe verilen-ka
rarları uygulamak ve Heyetçe verilen 
diğer işleri yürütmektir. 

islam toplumlarındaki Vakıflar zin
cirinin günümüzdeki yeni bir halka
sını teşkil eden Vakfımız, günden gü
ne gelişen ve büyüyen iş hacmine 
paralel olarak Genel Müdürlük teş
kilatını.kurduğu hizmet ve destek bi
rimleriyle ve bunların çalışma biçim
lerini belirleyen çeşitli mevzuatlarıyla 
da takviye ederek ciddi bir müesse
se haline getirmiş bulunmaktadır. 

GENEL MÜDÜR 

Vakıf Mütevelli Heyeti ü·yeleri ara
sından veya dışardan Mütevelli He
yetçe tayin edilir. Vakıf Mütevelli He
yetine karşı sorumludur. 

Genel Müdürün Görev ve 
Yetkileri: 

a) Mütevelli Heyet kararlarını icra 
etmek, 

b) Vakıf adına hertürlü taahüdü ta
zammun etmek, 

c) Vakıf leh ve aleyhine açılmış ve 
açılacak bilcümle davalardan dola
yı mahkemelerde, Yargıtay, Danış

tay ve vergi daireleri nezdinde Vak
fı temsil etmek üzere avukatlara ve
kalet vermek, 

ç) Şubelerin ilgili talimatla tesbit 
edilen limit üzerindeki harcama ta
leplerini değerlendirerek uygun gö
rülenlere gerekli izni vermek, 

d) Münferit veya toplu iş akitlerini 
Mütevelli Heyet kararları doğrultu
sunda işveren vekili olarak Vakıf adı
na tanzim ve imza etmek, 

e) Vakıf gayrimenkullerini Müte
velli Heyetçe tesbit edilecek esas ve 
usullere göre kiraya vermek, kira 
mukavelelerini imza etmek, 

f) Vakıf binalarının "Mütevelli He
yetçe verilen yetki sınırları içerisin
de kalan" harcamaları gerektiren ta
mirlerine karar vermek ve gerekli 
harcamaları yapmak, 

g) Vakıf adına kurulmuş veya Vak
fın sermayesine 0/oSO'den fazla işti
raki olan ticari amaçlı işletmeleri ve 
Vakıf şubelerini gerektiğinde veya 
bir program çerçevesinde teftiş 

ettirmek,. 
h) Şube Yönetim kurullarında ya-

TÜRKİYE DİYANET VAKFI 

TEŞKİLAT ŞEMASI 

GENEL M0D0R 

iL YE iLÇE ŞUBELERiMiZ 

pılacak değişiklik tekliflerini değer
lendirmek ve uygun görülenleri 
onaylamak, 

ı) Şubelerin makbuz taleplerini de
ğerlendirerek, uygun gördüğü oran
da karşılmak, 

i) Gerektirdiğinde Vakıf persone
line fazla mesai yaptırmak ve Vakıf 
işleri gereği yurtiçi geçici görevler 
vermek. 

GENEL MÜDÜR 

YARDIMCISI 

Genel Müdür Yardımcısı Genel 
Müdür'e karşı sorumludur. 

Yetkileri Şunlardır: 

a) Genel Müdürce verilecek gö
revleri yapmak, 

b) Gerektiğinde Genel Müdüre ve
kalet etmek, 

c) Birim amirleri arasında koordi
ne ve işbirliğini sağlamak, 

d) Birim amirlerinin yokluklarında 
veya tayin ve terfi durumlarında yer
lerine yeni atanacakları veya veka
let edecekleri belirleyerek Genel Mü
dür'e teklif etmek. 

(Devam Edecek) 

BASIN-YAYIN ve HAlKLA 
iLiŞKiLER MÜŞAViRi 

HUKUK MlJŞAYIAi 
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1500 MUHTAÇ AİLEYE YİYECEK 
YARDIMI 

YAPIYORUZ 
Vakfımız tarafından Ankara'nın çeşitli gecekon

du semtlerinde oturan 1500 muhtaç aileye daya
nıklı kışlık yiyecek yardımı yapıldı . 

VAKFIMIZ 
KIRŞEHİR ŞUBESİ 

11 V ı 

70 OGRENCIYE 
1 

BURS VERiYOR 
Vakfımız Kırşehir Şubesi Kırşehir'deki çeşitli or

taöğrenim okullarında okuyan öğrencilere 2 yıldan 
beri vermekte olduğu burslu öğrenci sayısını bu yıl 
70 adede çıkardı . Kırşehir Şubemiz, 1984-1985 öğ
retim yılında 14, 1985-1986 öğretim yılında ise 27 
öğrenciye burs vermekteydi. 

Çevre halkının büyük alaka ve desteğiyle, Şu

be'de oluşturulan bir fonda toplanan paralarla 
1986-1987 öğrenim yılı müddetince 70 öğrenciye 
3000'er TL. karşılıksız burs verilecek. 

Önümüzdeki yıl burslu öğrenci sayısının 100'e, 
aylık burs ücretinin ise 5.000 TL.- ye çıkarılması

nın planlandığı ifade edildi. 

Geleneksel hale getirilen kışlık yiyecek dağıtı

mıyla bu yıl da 1500 aile sevindirildi. Yardım koli
leri, 5 kg. makarna, 5 kg. pirinç, 5 kg. kuru fa
sülye, 5 kg. şeker, 5 kg. zeytin yağı ve 2 kg. sa
bundan meydana gelmektedir. 

Vakfımızın bu hizmeti, zengin-fakir tüm halkım ız 

arasında memnuniyetle karşılanmıştır . 
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ADALAR'DA 
İKİ KUR'AN KURSU 

· İstanbul İli Adalar İlçesinde bu yıl iki Kur'an Kursu da
ha öğretime başladı . Bu kurslarda birisi 30 kişilik yatılı 
Erkek Kur'an Kursu, diğeri de gündüzlü 38 kişi kapasi
teli Kız Kur'an Kursu olarak hizmet verecek. 

30 yatılı öğrenci kapasiteli Hamidiye Erkek Kur'an 
Kursu öğrencileri ile 38 gündüzlü öğrenci kapasiteli Ha
midiye Kız Kur'an Kursu'nun tüm iaşe ve ibate ihtiyaç
ları Vakfımız Adalar Şubesi tarafından karşılanmaktadır. 

BİRSEN OKULA 
GİDEBİLECEK 
Doğuştan diz kapağı ve sağ kolunun dirsek kemiğinden aşa

ğısı olmayan Birsen artık yürüyebilecek ve okula gidebilecek. 
Sekiz yaşındaki Birsen Şişman'a vakfımız sahip çıkarak ha

yata kazandırdı. 240.000.· TL'ye mal olan diz altı protezi geç
tiğimiz günlerde Birsen'e takıldı . 

Konuyla ilgili olarak küçük Birsen' le görüştük. 
- Bize kendini tanıtır mısın? 
- Adım Birsen Şişman, 8 yaşındayım. Ankara' nın Çamlı-

dere İlçesi Çukurören Köyündeniz. Benden başka iki karde
şim daha var, onların sağlık durumu yerinde. 

- Peki Birsen İlkokula gidiyor musun? 
- Gitmiyorum. Ama artık yürüyebiliyorum, gelecek yıl gi-

deceğim. 

- Ortaokulu, liseyi, üniversiteyi de okumak ister misin? 
- Sağ kolumun dirseğinden aşağısı da yok. Bu kolum en-

gel olmazsa okumak isterim. 
- Okuyunca ne olmak istersin? 
- Çocuk doktoru, ya da ilkokul öğretmeni. 
- Ayak protezin takıldı, hayırlı olsun, yaşantında ne gi-

bi değişiklikler oldu, neler düşünüyorsun? 
- Çok sevinçliyim. Arkadaşlarımın yanına oyun oynamaya 

gidiyorum, rahat yürüyorum. Babam sormuş, koluma da kol 
takılıyormuş, kolum da takılırsa her işi yaparım . Bir de Diya
net Vakfı ' ndaki amcalara çok teşekkür ederim. 

Mart 1987 

KÜCÜK NERMİN 
DUYABİLECEK 

İ!<i yaşında iken geçirdiği ateşli bir hastalık sonucu ku
lakları duymayan Nermin'e Vakfımız tarafından 

644.000.- TL' lık kulak cihazı alınarak taktırıldı. Cihaz sa
yesinde her geçen gün daha iyi duyabilen Nermin Yıl
dız önümüzdeki öğretim yılında ilkokula başlayabilecek. 

ASTIM VE BRONSİT HASTASI 
CEMİL YURTTAS'A 

I 

100.000.-TL. YARDIM YAPILDI 
Eşini 1 O yıl önce kaybeden ve 5 çocuğuyla hiç bir iş 

yapamayan astım ve bronşit hastası Cemil Yurttaş'a 
Vakfımız yardım elini uzattı. 

Hiç bir geliri olmayan ve halen de kız kardeşinin evin
de kalan 57 yaşındaki vatandaşımıza Vakfımızın zekat 
fonundan 100.000.· TL yardım yapıldı . 
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MEVZUAT KÖŞESİ 

EMLAK İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 

İFRAZ, TEVHİD, CİNS TASHİHİ VE TERKİN İŞLERİ 

A) İFRAZ: 

Tapu kütüğünde tek parsel halin
de kayıtlı bulunan gayrimenkulün 
teknik metodlara göre düzenlenen 
haritalarla belli parsellere bölünme
si ve her parselin tapu kütüğünün 
ayrı bir sayfasında tescilini gerekti
ren bir tapu işlenıidir. Yani bir par
selin hukuki geçerlilik taşıyarnk bir
den fazla parçalara ayrılmasıdır. 

Bir gayrimenkulün ifrazı gerekti
ğinde öncelikle Tapu Fen Amirliği ve 
Belediye İmar Müdürlüğü ile temas 
kurulur. imar mevzuatı yönünden 
söz konusu gayrimenkulün ifrazının 
yapılıp yapılmayacağı öğrenilir, da
ha sonra mümkün olduğu öğrenilin
ce gerekçeli bir yazı ile ifraz için Va-

kıt Genel Merkezinden yetki belge
si istenir. Belge geldikten sonra ge
rekli ifraz işlemi yapılır. 

B) TEVHİD: 

Birden fazla gayrimenkülun bir 
araya getirilmesi yani birleştirilmesi
dir. Tapu kütüğünde ayrı ayrı sayfa
larda kayıtlı müstakil vasıfta parsel
ler, tapu kütüğünde uir sayfaya tes
cil yapılmak suretiyle tevhid edilir. 

Vakfa ait bir gayrimenkul için tev
hid işlemi yapılması gerektiğinde if
razda olduğu gibi mahallin Tapu Fen 
Amirliği ~e Belediye İmar Müdürlü
ğü ile temas kurularak tevhid işlemi
nin yapılmasında bir sakınca bulun
madığı öğrenildikten sonra gerekçeli 
bir yazı ile Vakıf Genel Merkezinden 

BEYŞEHİR YENİ BİR 
MÜFTÜLÜK SİTESİNE KAVUŞTU 

Daha önce hizmete elverişli olmayan bir binada hizmet ver
meye çalışan Beyşehir Müftülüğü Vakfımız öncülüğünde 4 katlı 
olarak inşa edilen yeni binasına taşındı. 

Müftülük Sitesinin açılış törenine Diyanet İşleri Başkan Yar
dımcısı Halit Güler, Vakfımız Genel Müdür Yardımcısı Ahmet 
Yayla, Konya Vali Yardımcısı , Konya Müftüsü, civar ilçe müf
tüleri ve kalabalık bir davetli topluluğu katıldı. 

Törenin açış konuşmasını yapan İlçe Müftüsü ve Vakıf Şu
be Başkanımız Ahmet Emin Sağbaş Siteyi şöyle tanıttı : 

"Kavisli balkonları, kemerli pencereleri ile Selçuklu eserle
rini hatırlatan Site, Eşrefoğlu Camii'ni yadetmektedir. 16 ay gibi 
kısa bir zamanda Müftülüğümüz ile din görevlilerimizin gayre
ti ve hamiyyetperver halkımızın yardımlarıyla Türkiye Diyanet 
Vakfı Beyşehir Şubemizce inşaatı bitirilen Sitemizde, Diyanet 
yayınları satış bürosu, Din Görevlileri Derneği, Vakıf şube odası, 

Müftülük hizmet büroları, lojman, Kur'an kursu, misafirhane, 

kütüphane, toplantı salonu, garaj ve mescit bulunmaktadır. " 

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Halit Güler ise açılış me
rasiminde yaptığı konuşmada; "Gururluyuz, sevinçliyiz. Dini
mizi temsil eden, ecdadın eserlerini andıran bu güzel eser gu
rur kaynağımız olmaktadır" dedi. 

Daha sonra söz alan Konya Vali Yardımcıs ı da "Unutulma
yacak bir eser vücuda gelmiştir. Bu eser müslümanlığı temsil 
edecektir. Yüzde doksandokuzu müslüman olan halkımız çok 
daha güzel dinı eserler yaptıracaktır" dedi. 
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yetki belgesi istenir. Ve buna göre 
tevhid işlemi gerçekleştirilir. 

C) CİNS TASHİHİ: 

Vakfımıza ait bir gayrimenkul üze
rinde Cami, Kur'an Kursu, İmam
Hatip Lisesi, Müftülük binası ve ben
zeri binalar mevcut olduğu halde ta
pu kütüğünde arsa olarak gözükü
yorsa veya bunun tersi olarak tapu 
kütüğünde cinsi bina olarak yazılı ol
masına rağmen bu binanın çeşitli se
beplerle ortadan kalkması neticesin
de gayrimenkul arsa haline dönmüş 
ise, bu gibi gayrimenkullerin tapu kü
tüğünde cins tashihi yapılarak hali
hazır durumuna uygun hale getiril
mesine cins tashihi işlemi denir. Bu 
durumda da yine Tapu İdaresiyle te
mas kurulup cins tashihinin yapılma
sına bir engel olmadığı öğrenildikten 
sonra genel merkezden yetki istenir, 
işlem tamamlanır. 

(Devam edecek) 
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•• • • • VAKIF MUTEVELLI HEYETiMiZ 

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIGI 
MÜFETTİŞLERİ İLE 

SOHBET TOPLANTISI YAPTI 
Vakıf Mütevelli Heyeti Üyelerimiz, Devlet Memurları 

Kanunu ve çeşitli mevzuatlarda yapılan değişikliklerle 
ilgili olarak yapılan ve bir hafta süren "Diyanet İşleri Baş
kanlığı 9. Müfettişler Semineri"nden sonra Teftiş Kuru
lu Üyeleriyle bir sohbet toplantısı yaptı. 

Toplantıya Diyanet İşleri Başkan Vekili ve Vakfımız 
Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Abdülbaki Keskin, Diya
net İşleri Başkan Yardımcıları Lütfi Şentürk ile Dr. Fahri 
Demir, Teftiş Kurulu Başkanı A. Özcan Uşan, Mütevelli 
Heyeti il. Başkanı Yakup Üstün, Genel Müdürümüz Ke
mal Güran, Mütevelli Heyeti Üyelerimiz Mehmet Ker
vancı, Ahmet Uzunoğlu, Şemsettin Yazırlı, Diyanet İş
leri Başkanlığı Müfettişleri ile Vakfımız müfettişleri katıldı. 

Toplantıda ilk konuşmayı Diyanet İşleri Başkan Ve
kili ve Vakfımız Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Abdülba
ki Keskin yaptı. Keskin, bir haftalık yorucu takat çok ve
rimli ve yararlı bir seminerden sonra Türkiye Diyanet 
Vakfı'nın bu takdire şayan tavrı ile hazırladığı sohbet top
lantısında bir araya geldiklerinden memnun olduklarını 
belirterek, toplantıya katıldıkları için Teftiş Kurulu Üye- 
lerine teşekkür etti. 

Daha sonra Genel Müdürümüz Kemal Güran Vakfı
mızın faaliyetlerini kısa başlıklarla belirtmek istediğini ifa
de ederek şöyle dedi: 

"Hepinizin bildiği Türkiye Diyanet Vakfı Diyanet için 
vardır. Diyanet işleri Başkanlığımızın hizmetleri için var
dır. Vakfımızın kuruluş senedinin ikinci ve üçüncü mad
desinde bu Vakfın hep din ve Diyanet hizmetlerini des
tekleyeceği ifade edilmiştir. Ağırlıklı hizmet dalımız din 
ve Diyanet hizmetlerini desteklemektir. Türkiye Diyanet 
Vakfı genel merkeziyle ve taşradaki şubeleriyle bu hiz
metler için vardır. 

Türkiye Diyşnet Vakfı 'nın hizmet dalları arasında ve 
en başında Diyanet İşleri Başkanlığı merkez ve taşra hiz
metlerini desteklemek geliyor. Diyanet İşleri Başkanlı
ğının çok önemli bir hizmet dalı olan eğitim merkezleri
nin faaliyetlerini desteklemeye çalışıyoruz. Camiler in
şa ederek, camilerin ihtiyaçlarını karşılamak suretiyle din 
hizmetine yardımcı oluyoruz. D.İ.B. bünyesinde bulunan, 
çok önemli bir eğitim ve öğretim'hizmeti kabul ettiğimiz 
Kur'an Kurslarımızın çalışmalarını da merkezden ve taş-

radan desteklemek, T.D. V. 'nın ana hizmet dallarından 
birini teşkil etmektedir. 

Hepinizin bildiği gibi, neslimizin gelecek nesillere if
tiharla sunabileceği bir mabet niteliği taşıyan Kocatepe 
Camii'ni bütün varlığımızla destekliyoruz. Bu camiyi Baş

kent Ankara 'nın ufuklarına hepimizin göğsünü kabartan 
bir yüce mabet olarak sunmak, T.D:V. 'nın ana hizmet 
kollarından bir tanesidir. 

T.D. V. yayın hizmetlerine, ciddi bir ağırlık vermekte
dir. Kurduğu Yayın-Matbaacılık ve Ticaret lşletmlesiyle 
halkımızın istifadesine sunduğumuz sesli, görüntülü ve 
basılı yayınlar bugün 36 adede ulaşmıştır. Buna ilave 
olarak ciddi bir yayın hamlesi gerçekleştirme arefesin
deyiz. Yerli Müslümanlar tarafından yazılmış bir İslam 
Ansiklopedisi'ni İslam Dünyasına sunmak T.D. V. 'nın 
önemli hamlelerinden, önemli amaçlarından bir tanesi
dir. Bir kaç yıldan beri çalışması sürdürülen bu hizmet 
hamlesinin ilk ·örnek fasikülü, inceleme ve tenkide, eleş
tiriye sunulmak üzeredir. Sanıyoruz 1988 yılı başların

da veya engeç ortalarında bu eleştiriler alındıktan son
"ra fasiküllerini yayınlamaya başlaylacağımız inancında

yız. Müslümanlar için bugün dünyada müslümanlar ta
rafından yazılmış telif bir Ansiklopedinin çıkarılmamış ol
ması bizler için hüzün verici bir olaydır. Ama T.D. V. bu 
hamleyi Türkiye'de başlatmıştır. 



Bulten7.pdf   9 28.2.2015   14:02:13

Türkiye Diyanet Vakfı Haber Bülteni 

OHBET 

Türkiye'de bir İslam Araştırmaları Merkezi kurmak is
tiyoruz. Bu maksatla Çengelköy'de güzel bir mekanı bü
yük fedakarlık yaparak satın aldık, inşaat çalışmaları de
vam etmektedir ve çok kısa sürede bitirilecektir. Her türlü 
dökümana, kitaba, teknik vasıtaya sahip bir İslam Araş
tırmaları Merkezini ülkemizde İslami ilimler alanında ça
lışacak ilim adamlarımızın istifadesine sunacağız. T.D. V. 
bu -konuda hiçbir fedakarlıktan kaçınmamaktadır, kaçın
mayacaktır. Neye mal olursa olsun Mütevelli Heyetimiz 
bunu gerçekleştirme azmindedir. 

Üniversitelerimizde ve orta dereceli okullarımızda oku
yan 3024 öğrenciye burs vermekteyiz. Bunların büyük 
çoğunluğu meslektaş çocuklarıdır. Yani; Diyanet hizmet
lerinde hizmet gören vaiz, müftü arkadaşlarımızın, imam
hatiplerimizin, merkez ve taşra teşkilatımızda hizmet gö
ren din hizmetlilerinin çocuklarıdır. 

İmam-Hatip Liselerini birincilikle bitirip te İlahiyat Fa
kültelerine kaydolan öğrencilerin tahsil masraflarını kar
şılamaktayız. Bu yıl bunların adetleri 250'ye kadar ula
şacaktır. İlahiyat Fakültelerimize orta zeka seviyesinin 
altında zekaya sahip çocuklar gelmeye başlamıştır. Da
ha üst zeka seviyesindeki çocuklar diğer meslek dalla
rını tercih ediyorlar. Halbuki İlahiyat dalı zeki insanla
rın, hatta süper zekaya sahip insanların intisap etmesi 
gereken bir daldır. Bu sebeple; bir teşvik olsun diye 
T.D. V. istisnasız İmam-Hatip Lisesini birincilikle bitirmek 
suretiyle İlahiyat Fakültelerine kayd olan her öğrenci
nin tahsil masrafını karşılamaktadır. 

İlahiyat Fakültelerinde lisan öğreniminin önemini he
pimiz biliyoruz. Vakfımız her İlahiyat Fakültesine 1 0 'ar 
kontenjan tanımak suretiyle lisan öğrenmeye kabiliyet
li, ancak maddi imkanları özel lisan dershanelerinin 
programlarından yararlanmaya müsait olmayan genç
lere, gene kendi fakültelerinin yönetim kurullarından se
çilmek suretiyle özel lisan dershanelerinden yararlan
ma imkanı sağlamaktadır. 

İlahiyat Fakültelerinden mezun 200'ü aşkın genç ve 
zeki dini hizmet erbabı arasından çok titiz bir seçimle 
tesbit edilen 12 İlahiyat Fakültesi mezunumuz, teksifi 
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şekilde 4 aylık bir dil eğitimine tabi tutulduktan sonra 
doktora yapmak üzere İngiltere, Fransa, Almanya ve Mı
sır'a gönderilmiştir. Bunlar, mastır çalışmalarını hemen 
hemen tamamlamışlar, doktora çalışması safhalarına 
gelmişlerdir. Bizim için bu ciddi bir fedakarlıktır, ama ya
pılması gerekli bir fedakarlıktır. Böylece ülkemize batı 
standartlarına göre yetişmiş 11 ilim adamını kazandıra
cağımız inancındayız. Bu adede yeni adetlerin ilavesi 
hazırlığı içindeyiz. " 

Genel Müdürümüz Kemal Güran' ın açıklamalarından 

sonra Teftiş Kurulu üyeleri adına söz alan D.İ.B. Teftiş 
Kurulu Başkanı A. Özcan Uşan duygularını şöyle dile 
getirdi: 

"Vakfımızın kuruluş öncesinde idarede bulunmuş bir 
arkadaşınız olarak içinde bulunduğumuz şartlar içerisin
de Başkanlığımız hizmetlerinin yürütülmesinde ne ka
dar büyük sıkıntılar çeken biri olarak o günleri hatırlıyo
rum. Küçük bir ihtiyacı karşılamak üzere basit çapta bir 
maddi meblağ nereden bulabiliriz, şu ihtiyacı nereden, 
nasıl karşılayabiliriz diye aramızda hayli sıkıntılar çekti
ğimiz zamanlar geçmiştir. Ama bugün görüyoruz ki, Vak
fımızın değerli idarecilerinin, Başkanlığımızın muhterem 
yönetici/erinin ve tüm personelimizin çalışmaları sonu
cunda merkezde ve taşrada ulaştığımız seviye gerçek
ten iftihar edilecek, takdir edilecek bir durumdadır. 

Her hizmetin ötesinde. biraz daha ilerisinde hizmet
ler vardır, olacaktır. Ama erişilen seviye gerçekten tak
dir edilecek bir seviyedir. Bu hizmetlerin Diyanet Vakfı
mızın desteğinde daha ileriye gideceği muhakkaktır. Bu 
vesileyle Teftiş Kurulu Üyelerimizin Diyanet Vakfımızın 
hizmetlerini yakınen bilmesinde, tanımasında ve onla
ra tanıtılmasında yarar görüyorum." 

Daha sonra Vakıf Mütevelli Heyet il. Başkanımız Ya
kup Üstün söz alarak şunları söyledi: 

"Gerçekten Diyanet İşleri Başkanlığı 'nın mensubu ol
mak hiçbir şeyle ölçülmeyecek, hiçbir şeyle değişilme
yecek büyük bir mazhariyettir. Diyanet İşleri Başkanlı
ğımız, devletimizin bekası, milletimizin birliği için bu dev
letin vazgeçemeyeceği en önemli müessesedir. 

Biliyorsunuz din bir mesaj işidir. İnsanları yönlendir
me işidir. Bu yönlendirme elbette ve elbette bir metod
/a, bir teşkilatla, bir disiplinle olacak, herkesin aklına gel
diği gibi, insanların temayüllerine, meyillerine, istihdam
larına, seviyelerine göre olmayacaktır. Binaenaleyh din 
dediğimiz zaman aklımıza bir teşkilaı gelecektir. Şük
redelim, hamdedelim ki, bu millet büyük bir millettir, me
deniyetler kurmuş bir millettir. Bu millet Bangladeş de
ğildir, bu millet Pakistan değildir, bu millet Gana, Gine, 
Uganda değildir. Bu millet hatta Mısır değildir, şu değil

dir, bu değildir. Bu millete biz güveniyoruz. Bu millete 
hizmet ederken Diyanet teşkilatı içerisinde hizmet etmek 
hizmetlerin, şereflerin en büyüğüdür." 

Diyanet İşleri Başkanlığı Baş Müfettişlerinden Rıza 
özsu ise; "T.D. V. 'nın imam-Hatip neslini, İlahiyat nes
lini özenilecek bir nesil haline getirme, kabiliyetli eleman_,. 
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SOHBET SOHBET 
farı yönlendirme konusunda elinden gelin gayreti gös
termesi gerekir. Gelişen dünya şartları içerisinde mille
timizin ve islam aleminin bizden beklediği pek çok şey
ler vardır. Bu sebeple İmam-Hatip neslini, İlahiyat nes
lini özenilecek bir nesil haline getirmemiz gerekir" dedi. 

Daha sonra söz alan Müfettiş Süleyman Coşkun, 
"Bu tür toplantıların, karşılıklı dialogların gelişmesinde 

gerek Başkanlığın, gerekse Diyanet Vakfı'nın hizmetle
ri açısından yararlı olacağına inanıyorum. Vakfın hizmet
lerini takdirle karşılıyoruz. Bu hizmetler yanında özellikle 
büyük şehirlerde okuyan din hizmetlileri çocuklarının yurt 
problemlerinin halledilmesi için de çaba harcanmalıdır. 
Bizler çok çevresi olan, herkesle mecburi teması bulu
nan görevli/eriz. Görevimiz icabı olarak Başkanlığımızın 
ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın çalışmalarını da temasta 
bulunduğumuz kişilere iletiyoruz." dedi. 

Söz alan Müfettiş Salt Tandoğan, "Vakfın çalışma
larını takip etmemiz gerekir. Son günlerde Vakıf hakkın
da bir avuç suda fırtına koparanlara ve kamuoyunu ya
nıltanlara doğru bilgiler vermek bizim için de bir görevdir. 

Türkiye Diyanet Vakfı, Diy;ınet İşleri Başkanlığı 'nın 
toplumu din konusunda aydınlatma görevini daha ba
şarılı olarak yapabilmesi için bu Başkanlığa maddi des
tek sağlamaktadır. Bunu şükranla yad ediyoruz. Çalış
malar elbette Türk Milletinin, Müslüman Türk Milletinin 
yararına olmuştur. " dedi. 

Konuşmalardan sonra tekrar söz alan Genel Müdü
rümüz Kemal Güran, konuşmacılara teşekkür ederek 
yapılan teklifleri, dilek ve temennileri değerlendirecek-

YURTDIŞINDAN 

VAKFIMIZA BAGIŞLANAN 
SAKAT ARABALARI 
İHTİYAÇ SAHİPLERİNE 
DAGITILDI 

Almanya'da çalışmakta olan Cafer Erdemir ad
lı hayırsever vatandaşımız tarafından satın alınan 
ve Vakfımıza bağışlanan 10 adet sakat arabası ih
tiyaç sahiplerine dağıtıldı. 

Bu arabalardan 3 adedi sakat ve hastaların ih
tiyaçlarında ·kullanılmak üzere Ankara Atatürk Sa 
natoryumu Hastanesi Başhekimliği'ne , 4adedi 
merkezi Ankara'da bulunan Türkiye Sakatlar Der
neği'ne hibe edildi. Kalan 3 arabadan 1 adedi To
kat İli Niksar ilçesi Mercimekdüzü Köyü halkından 
Mustafa Gey'e, 1 adedi Ankara Demetevler Ma
hallesinde oturan Murat Toksay'a, 1 adedi de 
Refik Zengin'e verildi. 

Mart 1987 
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!erini ifade ederek, bir iki konuya açıklık getirmek iste
diğini belirtti ve şöyle dedi: 

"Meslektaş çocuklarının ve gençliğimizin yurt ihtiya
cını karşılamak için çalışmalarımız var. Kastamonu'da 
bir öğrenci yurdumuz çok yakın sürede -sanıyorum 
önümüzdeki sömestr başlangıcında- faaliyete girecek
tir. Ödemiş'te yaklaşık 300 öğrenci kapasiteli bir yurt hiz
mete konacaktır. Konya 'da şimdilik 500 Kapasiteli da
ha sonra 1000 kapasiteye ulaşabilecek nitelikte bir yur
dun temeli atılmıştır. Önümüzdeki inşaat mevsiminden 
itibaren temeller yükselmeye başlayacaktır. Ankara 'da 
bir yurt kurmak için arsa araştırması yapıyoruz. Eskişe
hir Yolu üzerinde Ankara Belediyesi mülkiyetinde ve 
imar planında yurt yeri olarak tesbit edilmiş bir arsa ta
rafımızdan tesbit edildi. Belediyeyle temaslarımız devam 
etmekdedir. Bu arsa veya başka bir arsanın temini ha
linde Ankara 'da bir yüksek öğrenim öğrencisi yurdu in
şa edeceğiz. Kastamonu Özel idaresinin bize sembolik 
fiyatla devrettiği, imar planında yurt yeri olarak tesbit edil
miş küçük kapasiteli bir arsayı kız öğrenci yurdu olarak 
inşa etmeyi tasarlamaktayız. İstanbul ve İzmir'de birer 
yurt binası inşa etmeyi, bunlara ilave etmek istiyoruz. 

Şubelerimiz de İmam-Hatip Lisesi öğrencilerine yö
nelik geniş kapsamlı bir pansiyonculuk faaliyetini vakfı
mızın hazırladığı hukuki ortam içerisinde sürdürüyorlar" 
dedi. 

Toplantıya bu konuşmalardan ve birlikte yenilen ye
mekten sonra son verildi. 

ANNE VE BABASINI 
KÜÇÜK YAŞTA 

KAYBEDEN 
KUR'AN KURSU 
ÖGRENCİSİNE 

100.000.- TL. YARDIM 
YAPILDI. 

Küçük yaşta anne ve 
babasını kaybeden, da
yısından başka yakını 

bulunmayan ve Kur'an 
Kursuna devam eden 
13 yaşındaki Fatma Çe
kiç'e Vakfımız 100.000.
TL. yardım yaptı. 
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YESİLOVA CAMİİNİN TEMELİ , 

ATILDI 
Yalova-Çınarcık yolunun 7. kilometresinde, özellikle meşhur çiçek sera

ların bulunduğu Koruköy yakınına Yalova Şubemizce yöre halkının katkıla
rıyla bir Cami ve Kur'an Kursu yapılıyor. 

Koruköy ve Akköy halkının seracılıkla geçimlerini temin ettikleri bir yer 
olan Yeşilova'da halkın 5 vakit namaz kılacağı köy çocuklarının Kur'an öğ
reneceği bu Camiinin arsasını yöre halkından Abdullah BEGİŞ Vakfımıza 
bağışlamıştır. 

4 mayıs 1986 tarihinde temeli atılan bu eser, kubbe seviyesine gelmiştir. 
Vakfımızca hazırlatılan 150 kişilik kubbeli tip cami projesinin tatbik edil

diği bu eserin 1. katı Kur'an Kursu, 2. katı ise Camii olarak kullanılacaktır. 
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BURDUR MÜFTÜLÜK SİTESİ 
EK İNSAATI TAMAMLANDI , 

Mülkiyeti Vakfımıza ait olan ve halen Müftülük hizmet binası olarak kulla
nılan Site'nin ek inşaatı tamamlandı. Mahalli imkanlarla toplam 11 milyon 
liraya mal olan yeni bölüme Müftülük hizmet birimleri taşındı. 

Müftülük hizmet birimlerinden boşalan katlar ise Kur'an Kursu ve misa
firhane olarak kullanılacak. 

ERDEMLİ MÜFTÜLÜK SİTESİ 
HİZMETE G.RDİ 

İçel ili, Erdemli ilçesi Müftülük Sitesi törenle hizmete girdi. Diyanet işleri 
Başkan Yardımcısı Halit Güler ve İçel Valisi Sabahattin Çakmakoğlu tara
fından hizmete açılan Site'nin arsası hayırsever vatandaşımız İbrahim Ön-. 
gel tarafından Vakfımıza bağışlanmıştı. 

Yapımına 1983 yılında başlanan ve yaklaşık 50 milyon liraya mal olan Er
demli Müftülük Sitesinin toplam inşaat alanı 1277 metrekaredir. 3 katlı ola
rak inşa edilen Site'de müftülük birimleri, konferans salonu ve 3 adet din 
görevlileri lojmanı yer almaktadır. 

ÇEKEREKLİ 
iBiŞ KEŞiKÇİ 

GAYRİMENKUL MAL 
VARLIGINI VAKFIMIZA 

BAGIŞLADI. 
Yozgat ili Çekerek İlçesi nüfusuna ka

yıtlı ibiş Keşikçi, bağlık, meyvelik ve ekim 
alanından oluşan 50 dönüm arazisinin ta
pularını Türkiye Diyanet Vakfı Çekerek 
Şubesi aracılığıyla Vakfımıza vermiştir. 

ilçe Müftülüğü'nün hizmetlerini, Vakıf 
Şubesinin gayret ve çalışmalarını takdirle 
izleyen hayırsever Keşikçi, İlçe Müftüsü 
Mehmet Aktoprak'ın da ilgileri ile "Yap
tıklanmın ve yapacaklanmın en iyisini ya
pıyorum, gözüm arkada kalmasın, mal 
varlığım Vakıf olsun" diyerek tüm gayri
menkul tapularını Vakıf Şube Başkanımı
za teslim etmiştir. 

Hayırsever Keşikçi'nin bu cömertçe 
davranışından dolayı Türkiye Diyanet 
Vakfı, İbiş Keşikçi'ye kol kanat gerip bü
tün giderleri Genel Merkezce karşılan
mak üzere, Keçiören Güçsüzler Yurdu'
na yatırmıştır. 

Aniden rahatsızlanarak Hastaneye kal
dırılan hayırsever vatandaşımız, Ankara 
Numune Hastanesi'nde 5 gün yattıktan 
sonra Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. 
Merhumun cenazesi Vakfımızın biram
bulansı ile doğum yeri olan Çekerek'e gö
türülmüştür. 
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Vakfımız Kars Şubesi öncülüğün
de yapımı gerçekleştirilen Müftülük 
Sitesi hizmete girdi. 

Toplam 87 milyon liraya mal olan 
Site'nin açılışını İl Valisi R.Hakkı Bo
rataş yaptı. 

Açılışta bir konuşma yapan İl Müf
tüsü M. Zeki Karakaya Site hakkın
da bilgi verdi. Karakaya "Binamızın 
arsası, 1983 yılında, Serhat Kars ili
mizin fedakar ve hayırsever halkı ta
rafından 3,5 milyon liraya satın alın
mış, 1984 yılında bu arsa Türkiye Di
yanet Vakfı'na bağışlanmış ve aynı 
yıl 300 m2'lik bölümü üzerinde bu bi
nanın temeli atılmıştır. 

Türkiye Diyanet Vakfı Kars Şube
mize Vakıf Genel Merkezimizden 
gönderilen 12 milyon ve Vakıf Şube
mizce muhterem halkımızdan bağış 

SERHAT İLİMİZ 

KARS 
MÜFTÜLÜK 

BİNASINA KAVUŞTU 
olarak toplanan yaklaşık 25 milyon 
lira ile binanın kaba inşaatı 1985 yı· 
lında tamamlanmıştır. 

Daha sonra 50 milyon TL. harca
narak gördüğünüz bina bitirilmiş ve 
Kars İl Müftülüğü artık rahat bir hiz
met imkanına kavuşmuştur" dedi. 

Daha sonra kürsüye gelen Vali R. 

Mart 1987 

Hakkı Borataş, yıllard ı r ihtiyaç duyu
lan bir hizmetin gerçekleştirilmiş ol
masının mutluluğu içinde oldukları
nı belirterek şöyle dedi: 

"Bu eserin, halkımızın, Türkiye Di
yanet Vakfımızın ve Devletimizin iş
birliği ile gerçekleştirilmiş olması da 
ayrıca bir değer ifade etmektedir. 
Demek ki, halkımız, Diyanet Vakfı
mız ve Devlet birleştiği zamanlarda, 
çok güzel eserleri, kısa zamanda 
yapma imkanına kavuşmuş oluyor
lar. 

Bu binanın gerçekleştirilmesinde 
emeği geçenlere, hasseten Diyanet 
Vakfı'na teşekkür ederim. Büyük bir 
teşkilat olan İl Müftülüğümüz, güzel 
bir binaya, bunun içerisinde toplan
tı salonu ve hizmetlerin yürütülece
ği tesislere kavuşmuş olmaktadır. 

Bir milleti ayakta tutan maddi de
ğerler yanında en büyük değerler
den birisi de manevi değerlerdir. Bu 
manevi değerlerin başında da milli 
anane ve kültürlerine ve aynı zaman
da, laik devlet prensibi içerisinde di
nimize bağlı olmak gelir. 

Dünya'daki dinlerin en iyisi müs
lümanlıktır. Müslümanlık, Peygam
berimizin bize AJ/ah-u Teala'dan ge
tirdiği bir dindir. Bu nedenle en mü
tekamil bir dindir. İnsanların doğu
şundan ölümüne kadar her şeyin 
başladığı ve her şeyin bittiği nokta
lardan dönüş büyük Allah 'adır. Oba
kımdan dinimiz, hem en mütekamil 
dindir, hem de manevi değerlerimi
zin başında olan en bağlı olacağımız 
konulardan ve dayanaklardan birisi
dir. " 

Bu konuşmalardan sonra Müftü
lük Binası hizmete açıldı. 

GAZİ ÜNİVERSİTESİ 
EGİTİM FAKÜLTESİ 

MESCİDİNE 

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığınca Fa
külte binası içinde cami yeri olarak ayrılan 500 m2'1ik 
bir kapalı alan Vakfımızca mescit haline getirilecek. 

Mescidin Üniversite camiasına hitap edebilecek fü:el
likte yapılabilmesi için Fakültece hazırlanan teknik ra
pora göre ahşap döşeme, taban halısı, ahşap lambri, 
perde, mihrap, minber, kürsü, ışık ve gerekli ses düze
ni kurulacak. Bu işlerin yapımı için Vakfımızca 

10.200.000.- TL. harcanacaktır. 

10 MiLYON LİRA 
YARDIM YAPILDI 
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Türkiye Diyanet Vakfı Haber Bülteni 

BASiLi 

YAYINLARIMIZ 

Adı : Kur'an-ı Kerim 
Hattı : Resm-i Hattı Osmani 

Hattat: Fahrettin BİLGİÇ 
Basım Yılı ve Adedi : 1985, 30.000 

"Yerde yürüyen hayvanlar 
ve kanatlarıyla uçan kuşlar da 

ancak sizin gibi birer 
toplulukturlar, 

kitapta biz hiç bir şeyi 
eksik bırakmadık; 

Onlar sonra rablerine 
toplanacaklardır . ., 

(En'am 38) 

Kur'an-ı Kerim; İnsanlara doğ
ru inanç vermiş, kalpleri temiz
lemiş, kötülükleri ortadan kal
dırmış, akıllara hayret verecek bir 
sür'atle insanlık aleminde bir in
kılap yapmış, insanlık idealinin 
bütün meziyet ve faziletlerini si
nesinde toplayan hakiki bir me
deniyet kurmuştur. 

Müslümanlar her asırda 

Kur'an-ı Kerim'e son derece 
önem vermişler, yüzbinlerce ha
fız onu ezberlemiş, milyonlarca 
mushaf yazılmış, her müslüma
nın evinde Mushaf-ı Şerif en iti
nalı yeri almış, yazı ve tezhib üs
tadları en üstün kabiliyetlerini 
ona vermişlerdir. 

Vakfımızın basılı yayınları ara
sında yer alan Kur'an-ı Kerim, 
son yılların hat sanatını en güzel 
şekilde işleyen hat ustası Fahret
ti n Bilgiç'e "Resm-i Hattı 

Osmani" ile yazdırıldı. 1985 yı
lında 7 ay gibi kısa bir sürede ya
zılan bu Kur'an-ı Kerim, sayfa tu
tan, "Resm-i Hattı Osmani" hat
tında Türkiye'de yazılan ilk 
Kur'an-, Kerim'dir. 

"Resm-i Hattı Osmani" tar
zında yazılan Kur'an-ı Kerim'ler, 
Hz. Osman (r.a.)'ın ana nüsha
dan çoğaltıp belirli İslami mer
kezlere gönderdiği mushaflar 
esas alınmak suretiyle yazılmak
tadır. 

Vakfımız; hem, hat sanatında-

13 

ki müstesna yerimizi korumak, 
güçlendirmek ve bu halkalara bir 
yenisini eklemek, hem de; diğer 
müslüman ülkelerde bulunan 
mushaflarda birlik sağlanabilme
sini temin etmek maksadıyla 

"Resm-i Hattı Osmani" ile bir 
Kur'an-ı Kerim bastırmanın çok 
faydalı bir hizmet olacağını dü
şünmüştür. Bu maksatla yazdırı
lan Kur'an-ı Kerim Diyanet İşleri 
Başkanlığı Mushaflar İnceleme 
Kurulu'na çok titiz bir şekilde in
celetilereK orta boy ya da Cami 
boyu dediğimiz şekilde 30.000 
adet bıistırılmıştır. Halen üzeri fi
atı 4.000.- TL.'den Vakfımız ya
yınevlerinde, tüm il ve ilçe müf
tülüklerinde satışı yapılmaktadır. 
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e V e 

VAKIF SUBEMIZ ALTINDAG'A YENi . .. ' .. .. . 
BiR MUFTULUK BINASI KAZANDIRDI 

Mülkiyeti Vakfımıza ait olan Altın
dağ l'vıuftülük sitesi hizmete girdi. 

Geçtiğimiz günlerde törenle hiz
mete giren sitenin satın alınması, 
restorasyonu ve tefrişi için 90 milyon 
TL. harcandı. 

Ankara'nın Dışkapı semtinde bu
lunan ve 600 m2 kullanım alanı olan 
Müftülük binasında, Müftülük maka
mı, büyük bir toplantı salonu, idare 
büroları, Vakıf şube merkezi ile 3 
adet lojman yeralmaktadır. 

Sanayi ve Ticaret Bakanı Sn. Ca
hit Aral tarafından açılışı yapılan Müf
tülük hizmet binasının açılış töreni
ne Ankara Valisi Cahit Bayar, Diya
net İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Fah
ri Demir, Altındağ Kaymakamı Mus
tafa Akyol, Ankara Müftüsü Hasan 
Şakir Sancaktar, Vakfımız Genel 
Müdürü Kemal Güran, Altındağ Be
lediye Başkanı Muzaffer Atılgan ka
tı ldılar. 

Tören; Altındağ Müftüsü M.Zeki 
Arslan 'ın "Devlet, millet, vatan ve Al
lah aşkına şehid olan şühedanın ru
hu için davetlilerden saygı duruşu ve 
istiklal Marşı okunmasını" istemiyle 
başladı. 

Daha sonra kürsüye gelen Altın
dağ Kaymakamı Mustafa Akyol ; 
"Millet yaşamımızda yüce dinimizin 
aydınlattığı feyizli, nurlu, faziletli yol
da; birlik, dirlik, kardeşlik, hoşgörü 
içerisinde yürüdüğümüz müddetçe 
yarınlarımız daha aydınlık olacaktır. 
İyiyi, doğruyu, güzeli seçebilen, gön
lü ve kalbi insan sevgisiyle dopdo
lu, tüm benliği, sosyal adalet, fazilet, 
ahlak, hak ve hukuk duygularıyla ya
nıp tutuşan, vatanını, milletini, bay
rağını canından çok seven mümtaz 
vatandaşlar olacağız." dedi. 

Kaymakam Akyol'dan sonra bir 
konuşma yapan Genel Müdürümüz 
Kemal Güran " Türkiye Diyanet Vakfı 
merkeziyle ve 560'a ulaşmış il ve il
çe şubeleriyle bu tür hizmet binala
rını milletimize, dinimize, Diyanetimi
ze kazandırmaktan mutluluk duy
maktadır. 

Milletimiz büyük bir millettir ve mil
letimiz dinine, Diyanetine fevkalade 
saygılıdır. Konu din olunca, Diyanet 
olunca, din ve Diyanet hizmetleri 
olunca halkımızın yapamayacağı fe
dakarlık yoktur. Şu anda açılışını ya
pacağımız ve 90 milyon lira gibi bir 
mali katkıyla gerçekleştirilen bu eser 
ve benzerleri, halkımızın din ve Di
yanet hizmetleri deyince çok kısa za
manda neleri ortaya koyabileceğini 
gösteren müşahhas bir misaldir." 
dedi. 

Törenin son konuşmasını Sanayi 
ve Ticaret Bakanı Cahit Aral yaptı. 
Aral " Devletin katkısı olmadan, 90 
milyon liraya mal olan böyle bir eser, 
hayırlı hizmetler verecektir. 

Bugün Türkiye Diyanet Vakfı 

Türkiye'nin her tarafındaki hizmetle
rinin yeni bir incisini de güzel Altın
dağ 'a hediye etmiştir. Devlet katkısı 
olmaksızın, yörenin gönülden gelen 
katkılarıyla meydana gelen böyle bir 
eser, böyle bir hizmet yuvası elbet
te hayırlı hizmetler için başlatılmış
tır, hayırlı hizmetleri devam ettirecek
tir. 

Müberra ve mübeccel dinimizin 
gelecek nesillere ve mevcut insan
larımıza en iyi şekilde intikalini sağ
layacak Türkiye'deki en muteber or
ganizasyon Diyanet İşleri 
Teşkilatıdır" dedi ve kurdelayı kese
rek Müftülük Binasını hizmete açtı. 



Bulten7.pdf   15 28.2.2015   14:02:14

Türkiye Diyanet Vakfı Haber Bülteni 

VAKFIMIZA 20 MİLYONLUK 
ARSALARINI BAGIŞLADILAR . 

Çankırı ili merkezinde bulunan 20 milyon lira de
ğerindeki arsa Vakfımıza bağışlandı. 

Hayırsever vatandaşımız Mustafa Çolak ve eşi 
Emine Çolak 20 milyon değerindeki arsalarını di
ni ve hayri hizmetlerde kullanılmak üzere Çankırı 
şubemiz aracılığıyla Vakımıza bağışladılar. 

Şube yetkilileri, söz konusu arsaya, içerisinde 
Kur'an Kursu, mescit, kütüphane, toplantı salonu, 
Müftülük hizmet binası ve diğer sosyal tesislerin bu
lunacağı bir Müftülük sitesi yapmayı düşündükle

rini açıkladılar. 

iV. VAKIFLAR HAFTASINDAN 
· YANKILAR 

Baştarafı 16. Sayfada 

500.000.- TL. ve daha yukarı miktarlarda yardım 
yapan şubelerimizin isimleri ile yardım miktarları 
aşa~ıda gösterilmiştir: 

YARDIM YAPILAN YAPILAN YARDIM 
ŞUBE ADI KiŞi SAYISI MİKTARI 
SiVAS 332 2.785.250.· TL. 
NİGDE 230 2.090.000.- TL. 
ÜSKÜDAR 139 1.991.000.- TL. 
ZİLE 440 1.818.750.- TL. 
MERZiFON 120 1.760.000.· TL. 
RİZE 50 1.238.890.- TL. 
BALIKESİR 82 1.213.992.· TL. 
EDiRNE 99 1.186.680.· TL. 
BULDAN 63 1.127.000.- TL. 
AKYAZI 40 1.100.000.- TL. 
EDREMİT 150 1.078.000.- TL. 
KULA 58 1.076.890.- TL. 
KADIKÔY 30 955.000.- TL. 
KONYA 66 933.459.- TL. 
AFYON 48 889.266.· TL. 
KARAPINAR 59 888.000.- TL. 
SİLİVRİ - 805.000.· TL. 
FATSA 26 769.000.- TL. 
FETHİYE 45 750.000.- TL. 
AKKUŞ 35 750.000.· TL. 
EMIRDAG 28 750.000.- TL. 
ANAMUR 32 730.000.- TL. 

15 

HAYIRSEVER 
RECEP ÖZSERBETCİ'DEN 

BİR CAMİ, iKf LOJMAN BAGISI 
Hayırsevar Vatandışımız Recep Özşerbetçi ken

di imkanlarıyla yaptırıp tefriş ettirdiği 160 metre
kare kullanım alan ı bulunan camiyi ve iki dairesini 
Vakfımıza bağışladı. 

Aşağı Ayrancı Kuzgun Sokak'ta bulunan apart
manının iki dairesini ve bodrum katta bulunan ca
miyi Vakfımıza hibe eden Recep Özşerbetçi söz
konusu dairelerin birisinin cami görevlisi için loj
man olarak kullan ı lmasını , diğerinin ise kiraya ve
rilerek Vakfın uygun göreceği dini hayri hizmetle
re harcanmasını arzu ettiğini söyledi. 

ADALAR 125 730.000.- TL. 
İZNİK 33 728.000.- TL. 
EREGLi 30 715.000.· TL. 
UŞAK 45 714.422.· TL. 
AKSARAY 96 700.000.- TL. 
EYÜP 30 692.000.- TL. 
KULU 30 690.500.- TL. 
KASTAMONU 50 668.774.· TL. 
K.MARAŞ 59 656.025.- TL. 
HATAY 60 650.000.- TL. 
ISPARTA 11 0 650.000.- TL. 
SÜRMENE 34 650.000.- TL. 
ERMENEK 94 644.000.- TL. 
MALATYA 28 631 .900.- TL. 
REŞADİYE 32 628.000.· TL. 
BEYKOZ 19 593.000.- TL. 
ŞAVŞAT 42 591 .103.- TL. 
IZMİR 20 580.000.- TL. 
K.HAMAM - 570.000.- TL. 
TURHAL 40 570.000.- TL. 
ALUCRA 28 560.000.- TL. 
ERZURUM 25 557.900.- TL. 
NEVŞEHİR 26 557.790.- TL. 
GAZiANTEP 41 550.000.· TL. 
EYNESİL 53 548.000.- TL. 
TEKİRDAG 25 530.000.- TL. 
YÜKSEKOVA 14 527.600.- TL. 
BAYBURT 26 520.000.- TL. 
GÖNEN 20 517.140.· TL. 
TOMARZA 33 504.000.- TL. 
AZDAVAY 8 500.000.- TL. 
GÖLCÜK 26 500.000.- TL. 
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Vakfımızdan karşılıksız burs almaya hak kazanan öğrenciler belirlendi 

BURSW ÖÖRENCİ SAYIMIZ 3024'e ULAŞTI 
• Bu yıl burs. miktarı ve burslu öğrenci sayısı artırıldı. 

Vakfımız , öğrenim çağındaki 

gençliğin ihtiyaç ve problemlerini de
ğerlendirerek kuruluş yıllarından iti
baren orta ve yüksek öğrenim genç
liğine burslar vermektedir. Böylece 
tahsil yapmakta olan öğrencilerimi
zin mali sıkıntılarına kendi imkanla
rıyla nisbi de olsa bir çare bulmaya 
çalışılmaktadır. 

Bu yıl öğrenim şartları ve zorluk
ları göz önüne alınarak Vakfımız Mü
tevelli Heyeti tarafından burs miktar
ları ve burslu öğrenci sayısı artırılmış
tır. Vakfımızca karşılıksız verilen or
taöğrenim öğrenci bursları 3000.· 
TL.'den 5.000.- TL'ye, yüksek öğ
renim öğrenci bursları ise 7.000.
TL.'den 10.000 TL.'ye yükseltilmiş

tir. 
Vakfımız bünyesinde oluşturulan 

burs komisyonu, 1986-1987 öğretim 
yılında burs almak için Vakfımıza 
müracaat eden 1385 orta, 5045 de 
yüksek öğrenim öğrencisinin burs 
talep formlarını inceleyerek Mütevelli 
Heyete sunmuştur. 1986-1987 yılın
da burs bağlanan öğrencilerle birlik
te burslu öğrenci sayımız 3024'e 
yükseltilmiştir. 

Vakfımızdan burs almak isteyen 
öğrenciler, her yılın Ekim ayında Va
kıf Genel Müdürlüğüne müracaat et
mektedirler. Bu müracaat ve formları 
Vakıf burs komisyonunca incelenip 
değerlendirilmektedir. Bu inceleme 
ve değerlendirmede ; Diyanet İşleri 
Başkanlığınca açılmış olan hafızlık 
tesbit imtihanında başarı göstererek 
hafızlık belgesi almış olanlara, yetim 
ve öksüz öğrenci lerle ailesi çok fa-

Geçtiğimiz yıl Aralık ayında dördüncüsünü kut
ladığımız "Vakıf Haftası " nın yankıları devam edi
yor. Hafta münasebetiyle Genel Merkezimizce An
kara'da bulunan ve mahallinde yapılan inceleme
ler sonucunda tesbit edilen 100 fakir ve muhtaç 
alleye 50.000'er TL. yakacak yardımı ile Ankara 
Milli Eğitim Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile işbirliği 
yapılarak çeşitli orta dereceli okullardan seçilen 500 
fakir ve çalışkan öğrenciye giyim yardımı yapıl
mıştı. 

Genel Merkezimizin bu tür faaliyetlerine şube
lerimizin de kendi i mkanları ölçüsünde katılmaları 
bir genelge ile istenmişti. Şubelerimizden gelen Va
kıflar Haftası kutlama faaliyetleri raporlarına göre; 
5337 öğrenciye 51.449.685.- TL. tutarında giye
cek yardımı, 1105 aileye 16.657. 750.- TL. tuta
rında yakacak yardımı, 2980 aileye 28.956.990.
TL. tutarında dayanıklı tüketim maddeleri 
yardımı olmak üzere cem'an 9422 kişiye 

97.064.425.- TL. tutarında· ayni ve nakdi yardım 
yapılmıştır. Devamı 15. Sayfada 

kir olduğu tesbit edilenlere, okul ida
resinden takdir ve teşekkür alanla
ra, babası veya annesi Diyanet İşle
ri Başkanlığı teşkilatında görevli 
olanlara ve üstün başarısı tesbit edi
len öğrencilere öncelik tanınmakta
dır. 

İmam-Hatip Lisesini birincilikle bi
tirip İlahiyat Fakültelerine devam 
eden tüm öğrencilerin tahsil masraf
ları da Vakfımızca karşılanmaktadır. 

1986-1987 Öğretim yılı itibariyle 
Vakfımızca verilen bursların dağılımı 
ve burs miktarı aşağıdaki grafikte 
gösterilmiştir. 

BURSLU ÖGRENCI 
SAYIMIZ 

TOPLAM: 3.024 

• YÜKSEK OKUL 

• ORTA O.OKUL 

o ASiSTAN 

MEHMET AKİF ERSOY'un 
ÖLÜMÜNÜN 50nci YILI 
MÜNASEBETİYLE 
200 ÖGRENCİYE 
BURS VERİYORUZ ... 

MilIT Şairimiz Mehmet Akif Ersoy 
ölümünün 50. yılı münasebetiyle Kül
tür Bakanlığı öncülüğünde çeşitli ku
rum ve kuruluşlarca yurtdışında ve 
bütün yurtta düzenlenen programlar
la anılmaktadır. 

Vakfımız Mütevelli Heyeti de İstik
ıaı Marşımızın yazarı ve Vatan Şairi 
Mehmet Akif Ersoy'un anısını yaşat
mak amacıyla orta öğrenim öğrenci
lerinden 200 öğrenciye öğrenimleri 
süresince Mehmet Akif Ersoy Bur
su vermeyi kararlaştırdı. Vakfımızın 
bu anlamlı kararı çeşitli çevrelerce 
takdirle karşılandı.. 


