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BAfiYAZI

Yeni bir e¤itim-ö¤retim döne-
mi daha bafll›yor. Hem e¤i-
timciler, hem ö¤renci ve ve-

lileri heyecanl› bir haz›rl›k içerisinde-
ler… Öncelikle yeni e¤itim-ö¤retim
y›l›n›n hay›rl›, u¤urlu olmas›n› te-
menni ediyor, tüm e¤itimcilere ve
ö¤rencilere baflar›lar diliyor, kutlu
heyecanlar›n› yürekten paylafl›yo-
rum. Bu vesile ile konuyla ilgili bir
kaç hususu dile getirmek istiyorum.

E¤itim bir anlam›yla, insan›n do-
¤ufltan sahip oldu¤u yeteneklerini
gelifltirerek, bireylere birlikte yaflad›-
¤› toplumla uyum halinde yaflayabil-
me kabiliyetini kazand›r›r. Bu ne-
denle bireyin toplumla uyumunu
sa¤lamada, bar›fl, hoflgörü ve adale-
tin hüküm sürdü¤ü bir sosyal orta-
m›n oluflturulmas›nda en önemli
unsurlardan biri de e¤itimdir. 

Milletler bugünlerini ve yar›nlar›-
n›, yeni yetiflen nesillerinin e¤itim ve
ö¤retimine gereken önemi vererek
ve onlar›n en güzel flekilde yetiflme-
lerini sa¤layarak teminat alt›na ala-
bilirler. Güçlü toplum olgusu, top-
lumlar›n bilgi ve e¤itim düzeyleri ile

yak›ndan alakal›d›r. Birlik ve beraberli¤imiz, sahip oldu-
¤umuz dini ve kültürel de¤erlerimizi genç nesillere ak-
tarmakla güç kazan›r. Bunun da en etkili yolu e¤itimdir.

Bilim ve teknolojide, buna ba¤l› olarak e¤itim ve ile-
tiflim alanlar›nda süregelen geliflmenin önemli bir ivme
kazand›¤› günümüzde, bütün dünyada oldu¤u gibi ül-
kemizde de h›zl› bir de¤iflim süreci yaflanmaktad›r. Bu
süreç, di¤er alanlar›n yan› s›ra din ve e¤itim hizmetleri-
nin önemini art›rmakta, söz konusu alanlarda gerekli
dönüflümü lüzumlu k›lmaktad›r. Bireysel ve toplumsal
huzurumuz için do¤ru ve güvenilir kaynaklara dayal› bir
din alg›s›n›n, manevi ve ahlaki geliflimimiz için de sa¤l›k-
l› bir din e¤itiminin vazgeçilmez bir önem tafl›d›¤› aç›k-
t›r. Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›nca yayg›n din e¤itimi ala-
n›nda ihtiyaçlar ve hemen her alandaki de¤iflim ve geli-
flimi gözeten bir dizi çal›flma bafllat›lm›flt›r. Böylece top-
lumumuzun din konusunda do¤ru ve yeterli bilgilendi-
rilmesi, milletçe birlik, beraberlik ve dayan›flmaya katk›
hedeflenmektedir.

Türk-‹slam medeniyetinin etkin unsurlar›ndan biri
olan vak›flar›n günümüzdeki önemli temsilcilerinden
Türkiye Diyanet Vakf› da e¤itime gereken katk›y› verme
çabas› içerisindedir.

Yeni bir e¤itim-ö¤retim y›l›na girerken, çocuklar›m›-
z›n ve gençlerimizin e¤itim haklar›n› ve bizlerin de onla-
ra sa¤l›kl› bir e¤itim verme sorumlulu¤umuzu bir kez
daha gözden geçirelim, k›z-erkek ayr›m› yapmadan on-
lar›n e¤itimleri için imkânlar› art›ral›m.

Prof.Dr. Ali BARDAKO⁄LU
Diyanet ‹flleri Baflkan› ve

TDV Mütevelli Heyeti Baflkan›

TDV
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yetiflkin fertleri olan çocuklar›m›z›n her alanda sa¤l›kl› bir flekilde
yetifltirilmesidir. 

Anneler, babalar, e¤itimciler baflta olmak üzere sorumluluk duy-
gusu tafl›yan her fert ve kurum bu konuda gayret sarf etmelidir.

E¤itim-ö¤retim y›l›n›n bafllayaca¤› flu günlerde, baflka flehirler-
de e¤itim görecek gençlerimizin özellikle bar›nma ihtiyac›n›n hat
safhada oldu¤u bilinen bir gerçektir. Bu gençlerimizin, özellikle
güvenli ve emin yerlerde bar›nmas› aileleri kadar bizler için de
önemli sorun teflkil etmektedir.

Bu ba¤lamda Türkiye Diyanet Vakf› kurumsal sorumlulu¤u-
nun bir gere¤i olarak, üniversitesi bulunan bir çok ilde yüksekö¤-
renim ö¤renci yurtlar› açarak gençlerimizin hizmetine sunmufltur.
Bir aile yuvas› s›cakl›¤›nda, güvenli¤i ön planda tutan yurtlar›m›-
z›n tan›t›m›n› bu say›m›zda bulacaks›n›z.

Kurumsal sorumluluk ba¤lam›nda sa¤l›k konusunda da bir
kaç hususa de¤inmek istiyorum.

Yaflad›¤›m›z yüzy›lda ilim, fen ve özellikle t›p alan›nda katedi-
len olumlu geliflmeler sayesinde; insan›m›za ac› çektiren ve ›zd›-
rap veren bir çok hastal›¤›n tedavi edilmesi hususunda sevindirici
ve ümit verici önemli ilerlemeler sa¤lanmaktad›r.

‹nsanlar›n yaflam standartlar›n› düflüren, ac› ve s›k›nt›lara so-
kan hastal›ktan kurtulmak için, teknik donan›m› ça¤›n flartlar›na
uygun modern hastahanelere ve buralarda görev yapacak uzman
doktorlara büyük ihtiyaç duyulmaktad›r.

Sa¤l›k hizmetleri alan›nda özellikle son y›llarda devletimizin de
deste¤i ile bu konuda önemli geliflmeler sa¤lanm›flt›r. Kalite stan-
dartlar› yüksek özel hastaneler birer birer aç›larak bu alanda
önemli bofllu¤u durdurma çabas›na girmifllerdir.

Bu hastanelerden bir tanesi de bültenimizin bu say›s›nda ay-
r›nt›lar›na flahit olaca¤›n›z Özel TDV 29 May›s Hastane-
si’dir. Bu ve di¤er hastanelerimizle sa¤l›k alan›nda
kurumsal sorumlulu¤umuzu yerine getir-
me gayreti içindeyiz.

Hepinize sa¤l›kl› ve hu-
zurlu bir gelecek di-
le¤iyle.

ainatta yer alan milyarlarca varl›k-
tan en mükemmeli insand›r. ‹nsan›
di¤er varl›klardan ay›ran yegane

özelliklerden birisi ve en önemlisi düflü-
nen varl›k olmas›d›r. Zira, en güzel bir bi-
çimde yarat›lan insano¤luna bu güzelli¤i
kazand›ran ak›ld›r. Akl›n tabii sonucu da
bireysel ve kurumsal aç›dan sorumlu ol-
may› ve yapt›klar›ndan bir gün hesaba çe-
kilmeyi gerektirmektedir. Yüce Allah, ak›l
gibi bir de¤er bahflederek di¤er bütün
varl›klardan üstün k›ld›¤› insan›, bafl›bofl
b›rakmam›fl ondan yarat›l›fl›na uygun bir
flekilde kendisi, ailesi, milleti, devleti ve
bütün insanl›k için faydal› ifller yapmas›n›
istemifltir. 

Teknoloji ve iletiflim araçlar› sayesinde
fiziki s›n›r ve mesafe bak›m›ndan her ge-
çen gün küçülen ve küçüldükçe ulafl›lan
bilgi aç›s›ndan büyüyen bir dünyada in-
sanl›¤›n yüzy›llardan beri süregelen de¤er
yarg›lar›n›n, yaflam biçimlerinin h›zla de-
¤iflti¤i dünyam›zda kurumsal sorumlulu-
¤un gittikçe önem kazand›¤› aç›kça gö-
zükmektedir.

E¤itimden, sa¤l›¤a, sosyal yaflant›dan,
kültüre kadar her alanda kurumlar›m›z›n
sorumlulu¤u gittikçe artmaktad›r. Bu
alanda özellikle sivil toplum kurulufllar›na
önemli görevler düflmektedir.

Gelece¤imizin teminat› ve bu günü-
müze mana kazand›ran çocuklar›m›za gü-
zel bir istikbal haz›rlamak fert, toplum ve
devlet olarak herkesin en önemli görevleri
aras›ndad›r. Sa¤l›kl› bir toplum oluflturma-
n›n temel kurallar›ndan birisi de; gelece¤in

A. ‹hsan SARIMERT
Genel Müdür

not defterinden

TDV

www.diyanetvakfi.org.trTÜRK‹YE D‹YANET VAKFI HABER BÜLTEN‹
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29May›s 2007 tarihinde hizmete haz›r hale gelen
100 yatak kapasiteli Özel TDV 29 May›s Hastanesi,

hasta kabulüne bafllad›.
Özel TDV 29 May›s Hastanesi; Türkiye Diyanet Vakf› tara-

f›ndan kurulmufl olup, ad›n› ‹stanbul’un fetih tarihinden al-
m›flt›r. Vakf›m›z Türk Vak›f anlay›fl›n›n gerektirdi¤i insanl›¤a
daha iyi hizmet vermek ve bu hizmeti organize bir yap›da su-
nabilmek için, 1998 y›l›nda Ankara Dikmen’de, TDV 29 Ma-
y›s T›p Merkezi’ni açarak, sa¤l›k alan›nda kaliteli, ekonomik
ve eflit hizmet sunmay› hedeflemifltir. Bir y›l sonra Ankara’da-
ki bu merkez; yatan hasta bölümü aç›larak, tam teflekküllü
hastaneye dönüfltürülmüfltür. Türkiye Diyanet Vakf› 1999 y›-
l›nda bu hizmeti ‹stanbul’a tafl›yarak Özel 29 May›s Hastane-
si’ni açm›flt›r. 2005 y›l›nda ise yine ‹stanbul’da Üsküdar T›p
Merkezini hizmete açm›flt›r. Türkiye Diyanet Vakf›n›n sa¤l›k
alan›ndaki yeni bir halkas› olan 100 yatakl› Özel TDV 29 Ma-
y›s Hastanesi de 2007 May›s ay›nda hizmete girmifltir.

Özel TDV 29 May›s Hastanesi; sa¤l›k hizmetini, uluslarara-
s› standartta sunabilmek için t›ptaki yenilikleri ve teknolojik
geliflmeleri yak›ndan takip ederek; hekim, hemflire ve tüm
personelin sürekli e¤itim almas›n› sa¤layarak, çal›flanlar›n ve
hastalar›n iyili¤i ve mutlulu¤u için sürekli geliflme gayreti içe-
risindedir.

Hastanenin vizyonu; Toplumumuzun sa¤l›k konusundaki
beklenti ve ihtiyaçlar›n› dikkate alarak, bilimsel kurallara uy-
gun ve kaliteli sa¤l›k hizmetini en üst seviyede vermek, kali-
teyi sürekli iyilefltirme prensibiyle ülkemizdeki sa¤l›k hizmeti
veren lider sa¤l›k ve e¤itim kurumlar›ndan biri olmakt›r.

Özel TDV 29 May›s Hastanesinin; SGK anlaflmas› bulun-
maktad›r. Hastanede, Emekli Sand›¤› emeklisi ve çal›flan› ile
SSK ve Ba¤-Kur mensuplar›na da hizmet verilmektedir.

Hastane ileri teknoloji ile donat›lm›fl, her türlü teflhis ve te-
davinin gerçeklefltirilebildi¤i, her türlü cerrahi müdahalenin
yap›labildi¤i donan›ma sahiptir. 

Hastane 100 yatak kapasiteli olup; bunlar›n 34 tanesi
yo¤un bak›m yata¤› olarak tasarlanm›flt›r.

‹ki blokta hizmet veren hastanede bloklardan biri 8, di¤eri
7 katl› olup hastanenin kapal› alan› 12.615 m2’dir.

AÇIL Ifi

Özel TDV

29 May›s Hastanesi
Hizmete Aç›ld›
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Mimari Yap›m›z
‹ki blokta hizmet vermekte olan yeni hastanemizde blok-

lardan biri 8, di¤eri 7 katl› olup hastanemizin kapal› alan›
12.615 m2’dir. Hastane binam›z bina otomasyon sistemine
sahiptir. Hastane mimarisi kurallar›na göre infla edilmifl olan
binada deprem, yang›n vb. do¤al afetler ve beklenmeyen
tüm felaketler karfl›s›nda gerekli güvenlik tedbirleri bulun-
maktad›r.

Kurum olarak bütün birimlerimizde hasta memnuniyeti
olarak kabul etti¤imiz mükemmellik ve yüksek kaliteye ulafl-
ma hedefimiz dahilinde, hasta ve hasta yak›nlar› için konfor-
lu kullan›m mekanlar› bulunmaktad›r. 

100 yatak kapasitesine sahip olan
hastanemizde tüm odalar, hasta ve re-
fakatçisinin ihtiyaçlar› düflünülerek, tek-
nolojik tabanl› sistemlerin konforunda
kifliye özel olarak düzenlenmifltir. Oda-
lar›n tamam›nda bulunan elektronik ku-
mandal› hasta yata¤› ve di¤er tüm do-
nan›m, hastalar›n rahatl›¤› ve daha da
önemlisi güvenli¤i için özel olarak tasar-
lanm›flt›r. LCD televizyonlar›, elektronik
kontrollü klimalar›, otomatik telefon
sistemleri ve banyolar› ile hem hastalara
hem de refakatçilere ev rahatl›¤›nda
konforlu bir ortam sunulmufltur.

Teknolojik Aç›l›m
Hastanemiz; son teknolojik cihazlar-

lar›yla Ankara'n›n en modern t›bbi do-
nan›m›na sahiptir. Geliflmifl radyoloji
ünitesinde di¤er radyolojik görüntüle-
me cihazlar›n›n yan› s›ra 1,5 tesla MR
(GE HDX), 64 slice BT, digital Anjio (ko-
roner ve periferik) bulunmaktad›r. 

Ameliyathane, sterilizasyon ünitesi,
do¤umhane ve yo¤un bak›mlar gibi özel-
likli alanlar›n t›bbi donan›m›n›n seçiminde
dünyada kabul görmüfl markalar›n en ye-
ni ve en üst modelleri tercih edilmifltir.

AÇIL Ifi
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Binam›z ak›ll› bina teknolojisi ile do-
nat›lm›flt›r Hastanemiz 100 yatak kapa-
sitesine sahiptir. Odalar›m›z hastalar›m›-
z›n hastanemizde kal›fl süresi içinde en
rahat flekilde misafir edilebilmesi ama-
c›yla dizayn edilmifltir. 

Odalarda televizyon, hemflire ça¤r›
sistemi, kasa, buzdolab›, internet ulafl›-
m› vb… bulunmaktad›r. Hastalar›m›z
rehberlerimiz taraf›ndan ayd›nlat›lmak-
ta ve gerekli bilgiler verilmektedir. 

AC‹L SERV‹S

Hastanemizin acil servis ünitesinde
24 saat uzman hekimlerce hizmet veril-
mektedir. K›sa süreli müflahedeler, yo-
¤un bak›m ön haz›rl›¤›, travma ve genel
yaralanmalar gibi tüm acil müdahaleleri
baflar›yla uygulayacak deneyimli kadro
ve gerekli teknik donan›m mevcuttur.
Modern t›bbi cihaz ve yatak bafl› moni-
törleri ile donat›lm›fl olan acil servisimiz-
de her zaman her türlü laboratuvar tah-
lili ve radyolojik tetkik yap›lmas› müm-
kündür. 

Hastanemize acil baflvuruda bulu-
nan her hasta, acil servis uzman› ve
hemfliresi taraf›ndan de¤erlendirilmek-
te, uygun tetkik ve tedavisi hemen ya-
p›lmakta, konsültasyon gerekiyorsa ilgi-
li branfl hekiminin zaman kaybetmeksi-
zin duruma müdahale etmesi sa¤lan-
maktad›r. 

Hastanemizde; haftan›n 7 günü, 24
saat hastalar›na hizmet veren tam do-
nan›ml› ambulans hizmetimiz de bulun-
maktad›r. 

RADYOLOJ‹

Özel TDV 29 May›s Hastanesi Rad-
yoloji ünitesinde, her türlü tan›sal ve gi-
riflimsel radyoloji ifllemleri, ileri teknolo-
jiye sahip modern donan›ml› cihazlar

HASTA ODALARI

7 >
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AÇIL Ifi

kullan›larak, deneyimli uzman doktor
ve tekniker kadrosu eflli¤inde yap›lmak-
tad›r.

Radyoloji ünitesinin temel misyonu;
tan›sal ve giriflimsel radyoloji alanlar›n-
da teknolojinin tüm yeniliklerini zama-
n›nda ve en ekonomik flekilde hastalar›-
m›za sunmakt›r. Bu misyon son y›llarda-
ki teknolojik ve klinik ilerlemeler ›fl›¤›n-
da gelifltirilmifltir. Bu yükselen talebi ve
teknolojik geliflmeleri cevaplamak için
tüm uygulamalar›m›z› sürekli gözden
geçirmekteyiz.

Radyoloji Ünitesinde
Verilen Hizmetler: 
➮ MR (manyetik rezonans), 1,5 tesla 
➮ BT (bilgisayarl› tomografi), 64 kanal-

l› multidedektör
➮ Dijital floroskopi
➮ Dijital röntgen
➮ Dijital mamografi
➮ Ultrasonografi
➮ Renkli doppler ultrasonografi
➮ Kemik mineral dansitometre
➮ Vasküler ve non-vasküler giriflimsel

radyoloji
➮ Görüntü arflivleme ve iletiflim sistemi

(PACS)

Uzman anestezistler taraf›ndan tüm hasta gruplar›nda ve
tüm branfllar›n ameliyatlar›nda, genifl kapsaml› anestezi uy-
gulamalar› sunulmaktad›r. 

Hizmetimiz; ameliyat öncesi de¤erlendirmelerden ameli-
yat sonras› takibe kadar sürer. 

De¤erlendirmeler hastan›n t›bbi geçmifli, fiziki muayenesi
ve gerekli laboratuvar incelemeleri ile bafllar, t›bbi müdahale-
nin karakteristik özellikleri de göz önüne al›narak uygun bir
anestezik plan yap›l›r. 

Hastalar gerekti¤i sürece anestezi uzman›n›n gözleminde,
anestezi sonras› Yo¤un Bak›m ünitesinde kal›rlar. Bu hizmet
modern anestezi sonras› a¤r› giderme teknikleri ve epidural
a¤r› kesici yöntemlerle desteklenmektedir. 

Anestezi Ünitesi Hizmetlerimiz: 
❏ Anestezik gözlem,
❏ Lokal anestezi,
❏ Rejyonel (bölgesel) anestezi,
❏ Genel anestezi,
❏ Lokal ve genel anestezi kombinasyonlar›,
❏ Özel gözlem teknikleri; t›bbi ihtiyaçlar› ola¤and›fl› olan

hastalara giriflimsel gözlemler,
❏ Operasyon sonras› a¤r› kontrolü,
❏ A¤r›s›z do¤um uygulamalar›,
❏ Kardiyak hastalar ve çocuklar dahil olmak üzere tüm has-

ta guruplar›nda ve tüm branfllarda hizmet,
❏ A¤r› ve semptom yönetimi merkezi,
❏ 24 saat uzman hekim.

ANESTEZ‹YOLOJ‹ VE REAN‹MASYON
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TDV 29 May›s Hastanesi A¤r› Merke-
zi akut ve kronik a¤r› bozukluklar› çeken
hastalara en kapsaml› tedavi ve t›bbi des-
tek sunmaktad›r. Merkezde geleneksel
tedavi yöntemlerinin yan› s›ra alternatif
tedavi yöntemleri de uygulanmaktad›r. 

Merkez çeflitli hastal›klardan ve ya-
ralanmalardan meydana gelen kronik
a¤r›lar› tedavi etmektedir. 

Bunlardan baz›lar›
➮ Romatizma
➮ Kanser
➮ Beyin ve s›rt yaralanmalar›
➮ Sempatik sinir distrofisi
➮ Pelvik bozukluklar
➮ Yüz a¤r›lar›
➮ Bafl a¤r›lar›
➮ Nöropatiler

YO⁄UN BAKIM ÜN‹TELER‹M‹Z 

T›bbi donan›m› ve deneyimli perso-
neli ile yo¤un bak›mlar›m›z, kritik du-
rumdaki hastalar›m›za maksimum t›bbi
bak›m›, güvenli¤i ve konforu sa¤lamak
amac› ile planlanm›flt›r. Tüm yo¤un ba-
k›mlarda hasta bafllar›nda merkezi t›bbi
gaz sistemi, hasta bafl› monitörleri ve
solunum destek cihazlar› (ventilatör)
bulunmaktad›r.
❍ Tüm yo¤un bak›mlarda merkezi mo-

nitorizasyon sistemi mevcut olup, bu
sistemle hekim hastan›n vital bulgu-
lar›n› hastane içinden veya d›fl›ndan
istedi¤i zaman izleyebilmektedir.

❍ Koroner yo¤un bak›mda bulunan te-
lemetrik monitorizasyon sistemi, has-
talar›m›z hareket halindeyken dahi
EKG takiplerine imkan vermektedir. 

❍ Yo¤un bak›m yataklar›m›z›n tümün-
de hasta yerinden kald›r›lmadan
röntgen çekilebilmektedir. Bu yatak-
lar ayni zamanda hastaya lateral tilt
pozisyonu da verebilmekte, böylece
akci¤er bak›m› maksimum düzeyde
sa¤lanabilmektedir. 

A⁄RI MERKEZ‹

Genel Yo¤un Bak›m
Genel yo¤un bak›m ünitemizde, solunum s›k›nt›s›,

kalp yetmezli¤i, organ yetmezli¤i vb., ileri derecede sa¤-
l›k sorunlar› olan hastalar kabul edilmektedir. Yo¤un ba-
k›mda yatan hastalar monitör yard›m›yla izlenmekte olup,
yatak yaralar›n›n aç›lmamas› için haval› yataklar kullan›l-
maktad›r.

Kalp Damar Cerrahisi Yo¤un Bak›m Ünitesi
Yetiflkin ve bebek hastalar›m›z ameliyat sonras›nda, tam

teflekküllü Kalp Damar Cerrahisi Yo¤un Bak›m Ünitemizde iz-
lenmektedir. Bu ünitemizde deneyimli doktor, hemflire ve
teknik personelle 24 saat hizmet verilmektedir. 

Yenido¤an Yo¤un Bak›m Ünitesi
Yenido¤an uzman› doktor ve tecrübeli yeni do¤an

hemflireleri gözetiminde, Yenido¤an yo¤un bak›m ünite-
sinde, erken do¤um (prematürite), do¤um sonras› solu-
num s›k›nt›s› ve/veya beslenme sorunu, enfeksiyon gibi
sa¤l›k sorunlar› geliflen bebekler takip edilmektedir. Pre-
matüre bebeklere uygun bak›m ve yaflam deste¤i sa¤lan-
maktad›r. Solunum s›k›nt›s› geliflen bebeklere solunum ci-
haz› vas›tas›yla solunum deste¤i verilmektedir. Bebekler
monitör yard›m›yla kuvöz veya üstten ›s›tmal› yataklarda
izlenmektedir. Kan uyuflmazl›¤› ve/veya önemli derecede
sar›l›¤› olan bebeklere fototerapi ve gerekti¤inde kan de¤i-
flimi uygulanmaktad›r.
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AÇIL Ifi

Sindirim sistemi hastal›klar›n›n teflhis
ve tedavisine yönelik olarak hizmet ve-
ren Gastroenteroloji poliklini¤imizde
çok safhal› tan› ve tedavi uygulamalar›;
kolonoskopi; sigmoidoskopi; üst endos-
kopi; billier endoskopi ve çeflitli di¤er
özel testler ve hasta e¤itimi hizmetleri
verilmektedir. 

Bu ifllemler yap›l›rken hastalar›m›z›n
konforu düflünülerek isteyen hastalar›-
m›za 'bilinç aç›k uyutma' yöntemi uy-
gulanabilmektedir. 

Bunlar›n yan› s›ra; yemek borusu
varislerinin ba¤lanmas›, sindirim siste-
minden yabanc› cisim ç›kar›lmas› ve
biyopsi al›nmas›, kanayan bölgeye
müdahale edilmesi, darl›klar›n genifl-
letilmesi gibi endoskopik tan› ve teda-
vi yöntemleri baflar›yla uygulanmak-
tad›r. 

NÖROLOJ‹

29 May›s Hastanesi Nöroloji Bölü-
mü'nde de tüm di¤er bölümlerde oldu-
¤u gibi güvenilir, deneyimli, güler yüzlü
uzman hekimlerimiz, bilgi birikimlerinin
yan› s›ra h›zla geliflen yüksek teknoloji-
nin tüm imkanlar›n› da seferber ederek
hastalar›n›n yaflam kalitesini yükseltmek
için çal›flmaktad›r.

Nöroloji Bölümünde
yap›lan tedaviler: 
❒ Bafl A¤r›s›
❒ Epilepsi
❒ Bel ve Boyun A¤r›lar›
❒ Multiple Skleroz
❒ Beyin Damarlar›n›n T›kan›kl›k ve Ka-

namalar›
❒ Periferik Nöropatiler
❒ Dengesizlik ve Bafl Dönmesi
❒ Parkinson Hastal›¤›
❒ Tremor
❒ Bunama
❒ Kas Güçsüzlü¤ü

GASTROENTEROLOJ‹

TDV 29 May›s Hastaneleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü,
beyin ve sinir sinir sistemi ile ilgili tüm cerrahi giriflimleri mo-
dern t›bb›n en son yenilikleri ile uygulayarak, hastalar›m›za
kesintisiz hizmet sunmay› amaçlamaktad›r.

Yetiflkin ve çocukluk dönemi beyin ve omurga/omurilik
hastal›klar›n›n yan›s›ra, periferik sinir hastal›klar›n›n travmaya
ba¤l› kesileri, s›k›fl›kl›klar›n›n tan› ve tedavileri en ileri yöntem-
lerle yap›lmaktad›r.

Beyin Cerrahisi bölümümüzde
yap›lan tedaviler:
❍ Beyin tümörü ameliyatlar›,
❍ Beyin kanamalar›na müdahale,
❍ Bel ve boyun f›t›klar›n›n mikroskopik yöntemle tedavisi,
❍ Kafa travmalar›, omurga ve omurilik travmalar›,
❍ Omurga ve omurilik tümörleri, kistleri,
❍ Periferik sinir travmalar›na ba¤l› kesiler, s›k›flmalar,
❍ Çocukluk ça¤›na ait konjenital ve geliflimsel anomaliler

(hidrosefali, gergin omurilik sendromlar›, ensefalosel, me-
ningosel, meningomyelosel, dermel sinüs, lipomeningom-
yelosel ve kraniosinostozlar).

GENEL CERRAH‹

Genel cerrahi bölümümüzde tüm operasyonel giriflimler
en son teknolojiler kullan›larak baflar›yla gerçeklefltirilmekte-
dir. Alan›nda uzman ve deneyimli Genel Cerrahi ekibimizin,
anestezi ve yo¤un bak›m ekiplerimizle koordine çal›flmalar›
neticesinde hastalar›m›z›n ameliyat sonras› yo¤un bak›m hiz-
metleri karfl›lanmakta ve hastalar›m›z tedavilerini takiben k›sa
süre içinde aktif hayatlar›na geri dönebilmektedirler.

Genel Cerrahi bölümümüzde
yap›lan tedaviler:
➮ Endokrin cerrahisi,
➮ Meme cerrahisi,
➮ Üst gastro-intestinal sistem cerrahisi,
➮ Kolo-rektal cerrahi,
➮ Hepato-pankreato-biliyer cerrahi,
➮ F›t›k cerrahisi, 
➮ Laparoskopik cerrahi, safra kesesi, böbrek, mide f›t›¤›,
➮ Tiroid cerrahisi, guatr ve di¤er tiroid bezi hastal›klar›,
➮ Meme hastal›klar› ve cerrahisi,
➮ Mide, ba¤›rsak ve karaci¤er hastal›klar› cerrahisi,
➮ Hemoroid, anal fissür ve di¤er anüs bölgesi hastal›klar›

cerrahisi.

BEY‹N CERRAH‹S‹ (Nöroflirurji)



TÜRK‹YE D‹YANET VAKFI HABER BÜLTEN‹www.diyanetvakfi.org.tr 11 >

Arad›¤›n›z konfor ve özledi¤iniz kaliteyi size sunabilmek
için ekibimiz ve ekipmanlar›m›z ile hizmetinizdeyiz. Uzman
doktorlar›m›z ve deneyimli yard›mc› personel kadromuz ile
ileri teknolojik altyap›n›n bir araya geldi¤i merkezimizde yeni-
do¤an döneminden bafllamak üzere her yafl gurubunda tan›,
tetkik ve tedavide beklentilerinizin ötesini bulacaks›n›z.

Çocuk Sa¤l›¤› ve Hastal›klar› bölümü, genel poliklinik, en-
dokrin ve metabolik hastal›klar poliklini¤i, obezite ve diyabet
merkezi, yenido¤an servisi, çocuk servisi ve yo¤un bak›m üni-
telerinde kalite, konfor ve deneyim yan›nda sosyal aktiviteler,
oyun odas›, özel parti ve sürprizleri ile çocuk kalbine farkl› bir
dokunuflta bulunmak için özenle haz›rlanm›flt›r. 

Çocuk Sa¤l›¤› ve Hastal›klar› bölümümüzde
verilen hizmetler:
❖ Sa¤lam çocuk büyüme ve geliflme takibi
❖ Çocukluk ça¤› afl› uygulamalar›
❖ Yenido¤an bak›m›, beslenmesi ve emzirme dan›flmanl›¤›
❖ Yenido¤an tarama testleri (iflitme testi, fenilketonüri ve

do¤ufltan hipotroidi için topuk kan› ile tarama testi, kalça
ç›k›¤› aç›s›ndan fizik muayene ve kalça USG)

❖ Çocuklarda yafla göre beslenme ve çocu¤a özel diyet
programlama

❖ Çocukluk ça¤› hastal›klar›nda tan›, teflhis ve tedavi 
❖ Endokrin ve metabolik hastal›klar merkezi (Obezite ve di-

yabet Merkezi) uygulamalar› : Obezite ve yüksek tansi-
yon, Diyabet (fleker hasatal›¤›), boy k›sal›¤›, inmemifl tes-
tis ve mikropenis, ergenlik ve ergenlik sorunlar›, afl›r› ve-
ye erken k›llanma, tiroid hastal›klar› ve guatr, osteoporoz
(kemik erimesi), erkek çocuklarda gö¤üs büyümesi,çok
su içme, s›k idrara ç›kma, adet düzensizli¤i, cinsel geliflim
bozukluklar›.

ÇOCUK SA⁄LI⁄I VE HASTALIKLARI

Hastanemiz Kardiyoloji Bölümü, ko-
nusunda uzman doktor ve deneyimli
sa¤l›k personeli ile en son teknolojiyi kul-
lanarak; her türlü bilgilendirme, erken
teflhis ve tedavi hizmetlerini en etkin bir
flekilde ve ekonomik olarak vermektedir. 

Kardiyoloji Ünitemizde
Yap›lan ‹fllemler: 
❤ 64 Kesitli BT Anjiyografi,
❤ Kardiyak Manyetik Rezonans Gö-

rüntüleme
❤ SPECT (nükleer kardiyoloji)
❤ Treadmill (Efor testi)
❤ Ekokardiyografi ve Renkli Doppler

Ekokardiyografi
❤ Tansiyon ve Ritm Holter (24 saatlik

tansiyon ve kalp ritmi kay›tlar›)
❤ EKG
❤ Koroner Anjiyografi
❤ Koroner Anjioplasti (PTCA ve Stent

uygulamas›)
❤ Koroner yo¤un bak›m

Kardiyoloji Ünitemizde kullan›lan ci-
hazlar son teknoloji ürünü olup; konu-
sunda uzman doktor ve di¤er teknik
personel taraf›ndan kullan›lmaktad›r.
Hedefimiz; insanlar›m›z› mümkün oldu-
¤u kadar hastal›ktan korumak, hasta
olanlar› da zaman›nda teflhis ve tedavi
ederek, onlar›n daha uzun ve daha ka-
liteli bir yaflam sürmesini sa¤lamakt›r.

KARD‹YOLOJ‹



<  12 TÜRK‹YE D‹YANET VAKFI HABER BÜLTEN‹ www.diyanetvakfi.org.tr

AÇIL Ifi

Gö¤üs hastal›klar› bölümümüzde
akci¤er hastal›klar›n›n tan›, tedavi ve ta-
kibine yönelik poliklinik ve yatan hasta
takip hizmetleri verilmektedir. Akci¤er-
den kaynaklanan nefes darl›klar›n›n ta-
n› ve de¤erlendirilmesi için solunum
fonksiyon testleri ve ilaçl› solunum
fonksiyon testleri (reversibilite). Uygu-
lanmakta, alerjik hastal›klar ve ast›m ta-
n›s›nda kritik önem tafl›yan deri alerji
testleri ile solunum ve g›da alerjileri tes-
pit edilebilmektedir.

Gö¤üs Hastal›klar›, Ast›m ve
Alerji Ünitemizde Yap›lan ‹fllemler: 
✦ Solunum fonksiyon testleri
✦ Alerji testleri
✦ Alerji afl›lar›
✦ Ast›m tan›, takip ve tedavisi
✦ KOAH (kronik bronflit, amfizem) ta-

n›, takip ve tedavisi
✦ Tüberküloz tan›, takip ve tedavisi
✦ Akci¤er kanseri erken tan›s›
✦ Bronkoskopi (›fl›kl› bir boru ile akci-

¤erlerin incelenmesi)

GÖ⁄ÜS HASTALIKLARI,
ASTIM VE ALERJ‹

Türkiye'de ilk kez yap›lan Kalp Damar Cerrahisi ameliyat-
lar› dahil her tür ameliyat›n gerçeklefltirilebildi¤i donan›ma sa-
hip olan hastanemizde, alan›nda deneyimli Kalp Damar Cer-
rahisi ekibince tüm ameliyatlar gerçeklefltirilebilmektedir.

Kalp Damar Cerrahisi Bölümümüzde Verilen Hizmetler:
❤ Aç›k kalp ameliyatlar›,
❤ Koroner by-pass,
❤ Kapak hastal›klar›,
❤ Do¤umsal Kalp Hastal›klar›,
❤ Anevrizma ve diseksiyon cerrahisi,
❤ Do¤umsal Kalp Hastal›klar›
❤ Çal›flan Kalpte koroner by-pass
❤ Periferik damar ameliyatlar›
❤ Varis ameliyatlar› 

DAH‹L‹YE

Genel dahiliye bölümünde, dahili bölüm uzmanl›¤› içeri-
sinde yer alan branfllara ait hastal›klar örne¤in, fleker hastal›-
¤›, tiroid (guatr) bezi hastal›klar› gerekli olan durumlarda i¤-
ne biyopsisi, lipid bozukluklar›, hipertansiyon, kalp hastal›kla-
r›, gö¤üs hastal›klar›, kan hastal›klar›, mide ba¤›rsak sistemi
ve safra kesesi hastal›klar›, böbrek hastal›klar›, kanser tarama
ve tan›s› romatolojik hastal›klar için hizmet verilmektedir. Bu
hizmetler s›ras›nda gerekli görüldü¤ü durumlarda kan tetkik-
lerine ilaveten radyoloji (direk grafiler, ultrasonografi, tomog-
rafi, manyetik rezonans vb.) endoskopi ünitesi ve kardiyoloji
ve anjiyo laboratuvar›ndan faydalan›lmaktad›r. fiikayeti olma-
yan ancak genel kontrol amaçl› gelen hastalar›m›z›n yafl›, cin-
siyeti, kilosu al›flkanl›klar› ve aile özellikleri göz önüne al›na-
rak mevcut sa¤l›k durumlar› ve karfl›laflabilecekleri riskler aç›-
s›ndan tetkikleri yap›lmakta, gerekli tedavi, öneri ve takip
planlar› sunulmaktad›r.

Dahiliye Bölümümüzde Teflhis ve Tedavi Hizmetleri:
• fieker hastal›¤› (diyabet)
• Yüksek tansiyon (hipertansiyon)
• Kalp hastal›klar›
• Mide ba¤›rsak, karaci¤er ve böbrek hastal›klar›
• Kan hastal›klar›, kans›zl›k (anemi), kan ya¤lar› bozukluklar›
• Üst ve alt solunum yollar› ve akci¤er hastal›klar›
• Tiroid hastal›klar›
• Hepatit taramas›
• Kas ‹skelet sistemi hastal›klar›, osteoporoz ve romatizmal

hastal›klar

KALP DAMAR CERRAH‹S‹
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Dünyaya aç›lan penceremiz olan gözlerimizde meydana
gelen hastal›klar›n teflhis ve tedavisi, konusunda uzman ve
deneyimli ekibimiz taraf›ndan Göz Hastal›klar› bölümümüzde
takip edilmektedir. Gözlerde hastal›k belirtileri beklemeksizin,
periyodik göz kontrollerinin yapt›r›lmas›, olas› rahats›zl›klar›n
tedavisini de kolaylaflt›rmaktad›r. Göz sorunlar›n›z üstün tek-
nolojik yöntemlerle detayl› olarak incelenerek en uygun me-
dikal ve cerrahi tedaviler sunulmaktad›r.

Göz bölümümüzde verilen hizmetler:
❂ Glokom Brimi : Aplanosyon tonometri, Pnömotonometri,

Bilgisayarl› görme alan›, HRTII
❂ Katarakt Cerrahisi : Fako yöntemi ile dikiflsiz katarakt cer-

rahisi, YAG laser, Biometri
❂ Kornea ve katarakt lens birimi : Javal keratometre, Korneal to-

pografi (Kornea haritas›), Pakimetre (Kornea kal›nl›¤› ölçümü)
❂ Retina Birimi : Baflta SMD, diabetik ve hipertansif retino-

pati olmak üzere retina hastal›klar› tan› ve tedavi hizmeti
sunulmaktad›r

❂ FFA
❂ Avgon laser
❂ A-B Scanultrasonografi

DERMATOLOJ‹

Cilt sa¤l›¤›n›n korunmas›na yard›mc› olmak, cilt hastal›kla-
r›n›n teflhis ve tedavisini sa¤lamak amac›yla hizmet veren Der-
matoloji bölümümüzde geliflmifl bir yöntem olan fototerapi
ile PUVA tedavisi ve dar bant UVP (dbUVB) tedavisi de uygu-
lanmaktad›r. Puva tedavisi a¤›zdan ilaç al›nd›ktan sonra Ult-
raviyole-A ›fl›¤› verilerek uygulanan bir yöntem iken, UVB te-
davisi a¤›zdan ilaç al›nmadan belli dalga boylar›nda Ultraviyo-
le-B ›fl›¤› verilerek uygulanan yöntemdir. Bu yöntemler ile
özellikle sedef, yayg›n egzama, deri lezyonlar› ve baz› cilt has-
tal›klar› daha kolay tedavi edilebilmektedir.
Dermatoloji Bölümümüzde Verilen Hizmetler:
➮ Cinsel yolla bulaflan hastal›klar
➮ Saç hastal›klar›
➮ T›rnak hastal›klar›
➮ Kriyoterapi, elektrokoter
➮ Benler için dermoskopik muayene
➮ Akne tedavisi
➮ Deriden ben ve kist al›nmas› (eksizyon)
➮ Deri biyopsileri
➮ Fototerapi (PUVA, dbUVB) ile ekzama, sedef hastal›¤›, de-

ri lezyonlar› ve bir çok cilt hastal›¤› tedavisi

GÖZ SA⁄LI⁄I VE HASTALIKLARI
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Ünitemizde alan›nda uzman ve de-
neyimli doktorlar›m›z taraf›ndan kulak
burun bo¤az bafl ve boyun cerrahisi tefl-
hisi ile t›bbi ve cerrahi tedavisi baflar›yla
uygulanmaktad›r. Hastanemiz bünye-
sinde bulunan odyoloji laboratuvar›m›z-
da her türlü iflitme ölçümleri modern
t›bbi cihazlar ve uzman ekip yard›m›yla
yap›labilmektedir.

Kulak Burun Bo¤az Bafl ve
Boyun Bölümümüzde Verilen
Hizmetler:
❑ Endoskopik KBB muayenesi,
❑ Flexible nazofarengoskopi ve laren-

goskopi,
❑ Mikroskobik inceleme,
❑ Odyoloji (iflitme) testleri,
❑ KBB hastal›klar›n›n t›bbi tedavisi,
❑ FESS (fonksiyonel endoskopik sinus

cerrahisi),
❑ UPPP (horlama ameliyatlar›),
❑ Her türlü kulak ameliyatlar›,
❑ Ses hastal›klar› cerrahisi,
❑ Bafl ve boyun hastal›klar› cerrahisi,
❑ Burun, kulak, bafl ve boyunla ilgili

gerekli durumlarda rekonstruktif ve
plastik cerrahi.

KULAK BURUN BO⁄AZ
BAfi VE BOYUN CERRAH‹S‹
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Ortopedi ve Travmatoloji Ünitesinde
konusunda deneyimli ve uzman hekim-
lerimiz taraf›ndan kas ve iskelet sistemi
hastal›klar›n›n tan› ve tedavisine yönelik
hizmetler verilmektedir. Diz, omuz,
ayak bile¤i ve dirsek eklemlerindeki ya-
ralanmalar artroskopi (kapal› yöntem)
ile ameliyat edilebilmektedir.

Kireçlenme sonucu kalça, diz, omuz
ve dirsek eklemlerinde geliflen bozuk-
luklarda her türlü protez ameliyatlar›
baflar›yla uygulanmaktad›r.

Ortopedi ve Travmatoloji
Bölümümüzde Verilen Hizmetler:
❒ Kas-iskelet sistemi hastal›klar›, ro-

matizmal hastal›klar ve osteoporoz
tedavisi,

❒ Omurga cerrahisi
❒ Diz omur ayak ve el bile¤i artrosko-

pik cerrahisi
❒ Kaza cerrahisi
❒ El cerrahisi
❒ Tüm k›r›k ve ç›k›klar›n onar›m›
❒ Total protez ameliyatlar› 
❒ Kalça k›r›¤› ameliyatlar›
❒ Spor hekimli¤i

ORTOPED‹ VE TRAVMATOLOJ‹

Her yafl döneminde kad›nlar›n karfl›laflabilece¤i t›bbi so-
runlar›n çözümü için tam donan›ml› ünitemizde alan›nda uz-
man ve deneyimli kadromuzla hizmet vermekteyiz. Yeni do-
¤an yo¤un bak›m ünitemizle de do¤um sonras›nda bebekte
meydana gelebilecek sa¤l›k sorunlar›n›n tedavisi için 24 saat
hizmetinizdedir. 

Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Bölümümüzde
Verilen Hizmetler:
➮ Gebelik takibi ve do¤um,
➮ Prenatal tan›,
➮ Amniyosentez incelemeleri,
➮ Kolposkopi (rahim a¤z› kanseri taramas›),
➮ Menopoz araflt›rmalar› ve tedavisi, 
➮ Osteoporoz tedavisi,
➮ Laparoskopik jinekolojik giriflimler,
➮ Her türlü jinekolojik ameliyatlar.

ÜROLOJ‹

Üroloji Bölümümüz, idrar yollar›, prostat ve böbrek hasta-
l›klar› alan›nda en modern giriflimleri uygulayabilecek t›bbi ve
teknik alt yap›ya sahiptir. Ürolojik hastal›klar›n de¤iflik alt
gruplar›na ait tüm tetkik ve tedavi ifllemleri deneyimli kadro-
muz taraf›ndan yap›lmaktad›r.

Üroloji Cerrahisi Bölümümüzde Verilen Hizmetler:
➮ Ürolojik tümörlerin tan› ve tedavisi (Prostat, testis, böbrek,

mesane ve di¤er),
➮ Erke¤e ait organik cinsel sorunlar›n tan› ve tedavisi,
➮ Infertilite (k›s›rl›k) tan› ve tedavisi (testis biyopsileri, mik-

roskopik varikoselektomi),
➮ ‹drar kaç›rma ve mesane bozukluklar›n›n ürodinami yön-

temiyle ayr›nt›l› incelenmesi ve minimal invazif yöntemler-
le (TVT, TOT, ‹njeksiyon) tedavisi,

➮ Kapal› (endoskopik) mesane tümörü ameliyat› (TUR-P),
➮ Kapal› (endoskopik) böbrek tafl› ameliyatlar›.

KADIN HASTALIKLARI VE DO⁄UM

AÇIL Ifi

TDV
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E⁄‹T ‹M

ülkiyeti Türkiye Diyanet Vakf›na ba¤l› bulunan yük-
sekö¤renim ö¤renci yurtlar›nda 2007-2008 ö¤re-
tim dönemi için kay›tlara baflland›. 

Güvenlik, hijyen, bar›nma imkanlar›n›n mükemmelli¤i ve
sundu¤u hizmet kalitesiyle ö¤rencilerimizin özellikle seçti¤i
ö¤renci yurtlar›m›zda, ticari bir amaç güdülmedi¤inden, ö¤-
rencilere ucuz bar›nma imkan› sa¤lanmaktad›r. Bu uygulama
ile ülke genelindeki ö¤renci yurdu aç›¤›n›n k›smen de olsa ka-
pat›lmas›na katk›da bulunulmakta, ayr›ca tahsil ça¤›ndaki
gençlerimize yeterli konforu haiz, ihtiyaçlara cevap veren, her
türlü güvenli¤i ön planda tutan bir hizmet verilmektedir. Bu
yurtlarda e¤itimde verimlili¤in flartlar› oluflturulmaktad›r.

Türkiye Diyanet Vakf› Genel Merkezine ba¤l› olarak iflle-
tilen ve yurt sath›na yay›lm›fl toplam 2200 civar›nda yatak
kapasitesi bulunan 9 adet Ö¤renci Yurdunda kaliteli hizmet
sunulmaktad›r. Yurtlar›m›z, verilen hizmetin kalitesi ve kon-
foru bak›m›ndan bulunduklar› ilin en iyisi, ö¤renci aidat› ba-
k›m›ndan ise en ucuzu durumundad›rlar. Bu husus, yurtlar›
denetlemekle görevli kurum elemanlar›nca da çeflitli kereler
dile getirilmifl bulunmaktad›r. Vakf›m›z›n yurt iflletmecili¤in-
deki temel gayesi hizmet olarak tezahür etti¤inden, ö¤renci-
lere yönelik hizmetlerde hiçbir k›s›nt›ya gidilmemekte ve
mevcut imkanlarla verilecek hizmetin en iyisi verilmeye çal›-
fl›lmaktad›r.

E¤itim; bir toplumun hedefledi¤i amaçlara ulafl›labilmesi
ve uluslararas› arenada varolufl mücadelesini
sürdürebilmesinin vazgeçilmez bir flart›d›r.

M
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Yurtlar›m›zda istihdam edilen bütün personel, yurtlar›n-
daki ö¤rencilere bir anne ve baba flefkatiyle yaklaflmakta ve
ö¤rencilerin meselelerini bu esastan hareketle gidermeye
çal›flmaktad›rlar. Olaylara an›nda müdahale edilmekte, hele
hele yönetimden kaynaklanan memnuniyetsizlikler an›nda
giderilmektedir.

Bizim için yurdun kap›s›ndan içeri giren bir ö¤renci, art›k
ailemizin bir ferdi ve eflit haklara sahip üyesidir. Onun ken-
dini ilgilendiren konularda mutlaka söz hakk› vard›r. Bu se-
beple, yurtlar›m›zda ö¤renci temsilcilerinin yönetime ve uy-
gulamalara çok büyük etkisi ve yard›m› söz konusudur. Ö¤-
renci temsilcileri, üyesi bulunduklar› komisyonlarda etkin
biçimde görev yapmakta, arkadafllar›yla idare aras›nda
adeta bir köprü görevi görmektedir. Yurtlar›m›z›n tamam›,
konu ile ilgili ç›kar›lan mevzuat hükümlerine uygun olarak
idare edilmekte ve hukuksuzlu¤a asla prim verilmemek-
tedir. Zaten ö¤renci yurtlar›m›z, yurtlar›m›z›n ve Vakf›m›z›n
tâbi oldu¤u hukuki mevzuat gere¤i çeflitli resmi kurumlar
taraf›ndan s›k s›k denetlenmekte ve izlenmektedir. Böyle ol-
masa bile zaten Türkiye Diyanet Vakf›, di¤er bütün ifl ve ifl-
lemlerinde oldu¤u gibi yurt iflletmecili¤i konusunda da dev-
letimizin koymufl oldu¤u kurallara bihakk›n uymay› ken-
disine fliar edinmifl bir kurumdur.

Ö¤renci yurtlar›m›zda uygulanan yönetim felsefemiz,
yurtlar›n sadece bir otel gibi kullan›lmas› de¤il, bar›nma ih-
tiyac›n›n giderilmesinin yan›nda yurtlar›n ayn› zamanda bir
yayg›n ö¤retim kurumu gibi iflletilmesi fleklindedir. Bu
sebeple ö¤renci yurtlar›m›z›n hemen tamam›nda ö¤ren-
cilerin talepleri do¤rultusunda çok de¤iflik kurslar tertip
edilebilmekte, ö¤rencilere bilgi ve beceri kazand›r›lmaya
çal›fl›lmaktad›r.

Yurtlardaki ö¤renciler aras›nda çeflitli spor müsabakalar›
ve turnuvalar düzenlenmekte, böylece hem ö¤rencilerimizin
kaynaflmalar›, hem de ö¤rencilerimizin gençlik enerjilerini
faydal› ifllerde deflarj etmeleri temin edilmektedir. Ö¤ren-
cilerin yetenek ve kabiliyetlerini ortaya ç›karmak, özgür bir
ortamda düflüncelerini aktarmalar›n› sa¤lamak maksad›yla
yurtlarda duvar gazeteleri ç›kar›lmakta, ayr›ca bu yolla ö¤-
renciler aras›nda fikri iletiflim de temin edilmektedir. Ö¤ren-
ci yurtlar›m›zda bar›nan ö¤rencilerin becerilerini ve
yarat›c›l›klar›n›, di¤er arkadafllar›yla paylaflmalar›n› sa¤lamak
amac›yla çeflitli etkinlikler ve e¤lenceler tertip edilmekte ve
bu konuda hiçbir masraftan kaç›n›lmamaktad›r. Baz› milli ve
dini günlerde ö¤rencilerin çeflitli programlar yapmalar› tefl-
vik edilmekte, ayr›ca yurtlar›m›za çeflitli konularda kon-
feranslar vermek üzere ilim adamlar› ve uzmanlar ça¤r›l-
maktad›r.

E⁄‹T ‹M

Yurtlar›m›z;

Temiz ve bak›ml› ortamlar
▼

Bol ›fl›k alan
konforlu yatak odalar›

▼

Güvenlik ve
emniyet içinde bar›nma

▼

Bütçenize uygun
ekonomik fiyatlar

▼

Tecrübeli idareci ve
güler yüzlü personel

▼

Ö¤renciler için tertip edilen
panel, konferans ve forumlar

▼

Zengin kütüphane ve
konforlu çal›flma odalar›

▼

Hafta içi 2, hafta sonu ve
resmi tatillerde 3 ö¤ün yemek

▼

Problemsiz ›s›nma 
▼

Ö¤rencilerin
ihtiyaçlar›n› karfl›layacak kantin 

▼

Fakültelere yak›nl›k 
▼

Kültürel ve sosyal faaliyetler
▼

Hoflça vakit geçirecek
spor sahalar› ve kamelyalar

▼

Okullarda birinci olan ö¤rencilere
çeflitli ödüller

Sunarak ö¤rencilerin
beklentilerine cevap verecek
bir anlay›flla dizayn ve tefrifl

edilerek hizmete sunulmufltur.
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ANKARA ALTINDA⁄
KIZ Ö⁄RENC‹ YURDU

195 yatak kapasite ve asansörlü

2007-2008 ö¤retim y›l› ayl›k yurt ücreti

350.- TL

Adres : Ziraat Mahallesi 15. Sokak No: 21 
D›flkap› / ANKARA

Tel : 0.312 341 21 30 - 31 - 32
Fax : 0.312 341 21 33
e-mail : altindagyurt@diyanetvakfi.org.tr

KAYSER‹
KIZ Ö⁄RENC‹ YURDU

172 yatak kapasiteli

2007-2008 ö¤retim y›l› ayl›k yurt ücreti

290.- TL

Adres : Deliklitafl Mahallesi
Deliklitafl Caddesi No: 91
Melikgazi / KAYSER‹

Tel : 0.352 225 32 60 - 225 50 36
Fax : 0.352 225 62 67
e-mail : kayseriyurt@diyanetvakfi.org.tr

KASTAMONU
KIZ Ö⁄RENC‹ YURDU

180 yatak kapasiteli

2007-2008 ö¤retim y›l› ayl›k yurt ücreti

290.- TL (6 Kiflilik Odalar 270.- TL)

Adres : Mehmet Akif Ersoy Mahallesi
Rauf Denktafl Caddesi No : 116
KASTAMONU

Tel : 0.366 215 35 41 - 42
Fax : 0.366 215 35 44
e-mail : kastamonuyurt@diyanetvakfi.org.tr

SAKARYA GÜLLÜK
KIZ Ö⁄RENC‹ YURDU

117 yatak kapasiteli

2007-2008 ö¤retim y›l› ayl›k yurt ücreti

300.- TL (6 - 8 Kiflilik odalar 270.- TL)

Adres : Adnan Menderes Caddesi
Terminal Girifli SAKARYA

Tel : 0.264 291 03 38
Fax : 0.264 275 13 50
e-mail : sakaryayurt@diyanetvakfi.org.tr
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E⁄‹T ‹M

AFYON SARIKIZ
KIZ Ö⁄RENC‹ YURDU

156 yatak kapasiteli

2007-2008 ö¤retim y›l› ayl›k yurt ücreti

300.- TL

Adres : Kayadibi Mahallesi Zincirkuyu Sokak 
Sar›k›z Camii Yan› AFYON

Tel : 0.272 213 24 95 - 213 54 09
Fax : 0.272 214 01 88
e-mail : afyonyurt@diyanetvakfi.org.tr

ISPARTA
KIZ Ö⁄RENC‹ YURDU

156 yatak kapasiteli

2007-2008 ö¤retim y›l› ayl›k yurt ücreti

300.- TL

Adres : Mehmet Tonge Mh.
Ba¤kurevleri Yolu üzeri
(S.D.Ü. Kampüsü Yan› ) ISPARTA

Tel : 0.246 237 17 01 - 02
Fax : 0.246 237 13 09
e-mail : ›spartayurt@diyanetvakfi.org.tr

KONYA
ERKEK Ö⁄RENC‹ YURDU

500 yatak kapasite ve çift asansörlü

2007-2008 ö¤retim y›l› ayl›k yurt ücreti

280.- TL

Adres : Ayd›nl›kevler Mahallesi
Gültepe Sokak Selçuklu / KONYA

Tel : 0.332 245 13 60 - 245 88 21
Fax : 0.332 245 13 62
e-mail : konyayurt@diyanetvakfi.org.tr

BURSA
ERKEK Ö⁄RENC‹ YURDU

310 yatak kapasiteli

2007-2008 ö¤retim y›l› ayl›k yurt ücreti

280.- TL

Adres : ‹zmir Yolu 15 km. Uluda¤ Üni. 
Görükle Kampüsü Yan›
Nilüfer / BURSA

Tel : 0.224 413 04 60 - 61 - 62
Fax : 0.224 413 04 63
e-mail : bursayurt@diyanetvakfi.org.tr



TÜRK‹YE D‹YANET VAKFI HABER BÜLTEN‹www.diyanetvakfi.org.tr 19 >

BURSA OSMANGAZ‹
ERKEK Ö⁄RENC‹ YURDU

150 yatak kapasiteli

2007-2008 ö¤retim y›l› ayl›k yurt ücreti

280.- TL

Adres : Hamitler Mahallesi Huzur Caddesi 
Elif Sokak No: 12
Osmangazi / BURSA

Tel : 0.224 243 72 80
Fax : 0.224242 39 68
e-mail : osmangaziyurt@diyanetvakfi.org.tr

1- Yurtlar›m›zda resmi tatiller ile Cumartesi

ve Pazar günleri 3 ö¤ün di¤er günler

2 ö¤ün yemek ç›kar›lmaktad›r.

2- Vakf›m›z Ö¤renci Yurtlar› çal›flma

Talimat› gere¤ince yurt ücretinin

tamam›n› peflin ödeyenlere % 10

oran›nda genel bir tenzilat

yap›lmaktad›r.

3- Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤› ve Vakf›m›z

personelinin bir çocu¤u için % 20, iki ve

daha fazla çocu¤un her biri için % 25

oran›nda özel indirim uygulanmaktad›r.

4- Kurum personeli olmayanlar›n birden

fazla çocuklar›n›n her birisi için de % 20

oran›nda genel indirim yap›lmaktad›r.

NOT

TDV

Vakf›m›za ba¤l› yüksek ö¤renim ö¤renci yurtlar›
ile sosyal tesislerimizin iflletmesini yapmak üzere

Vakf›m›z Genel Müdürlü¤üne ba¤l› “TDV Yurtlar

ve Sosyal Tesisler ‹ktisadi ‹flletmesi” ünvan› ad›
alt›nda bir iktisadi iflletme aç›ld›. ‹flletme

Müdürlü¤üne Erdo¤an Do¤an atand›.
09.08.1963 tarihinde K›rflehir ‹li Çiçekda¤› ‹lçesi,

Çubuktarla Köyünde do¤an Erdo¤an Do¤an, Ankara
‹mam Hatip Lisesi ve Anadolu Üniversitesi ‹ktisat
Fakültesini bitirdi. 1985 y›l›ndan itibaren Vakf›m›zda
Çank›r› fiube Memurlu¤u, Levaz›m Müdürlü¤ü fiefi,
Levaz›m Müdür Yard›mc›l›¤› ile E¤itim Kültür ve Sosyal
Hizmetler Müdürlü¤ünde Müdür Yard›mc›l›¤›
görevinde bulundu. 01.08.2007 tarihinde TDV Yurtlar
ve Sosyal Tesisler ‹ktisadi ‹flletmesi Müdürlü¤üne
atanan Erdo¤an Do¤an evli ve 4 çocuk babas›d›r.

Erdo¤an Do¤an
Türkiye Diyanet Vakf›

Yurtlar ve Sosyal Tesisler
‹ktisadi ‹flletmesi Müdürü

Yurtlar ve Sosyal Tesisler ‹ktisadi ‹flletmesi
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Türkiye Diyanet Vakf› ve Çankaya
Halk E¤itim Merkezi iflbirli¤i ile dü-

zenlenen, okuma-yazma, klasik Türk
sanatlar›, el sanatlar› ve beceri kurslar›-
n› baflar›yla tamamlayan kursiyerler için
belge töreni ile el eme¤i göz nuru eser-
lerinin yer ald›¤› bir sergi düzenlendi.

E¤itimi toplumun her kademesine
yayma gayretinde olan Türkiye Diyanet
Vakf›, hem okuma-yazma bilmeyen va-
tandafllar›m›za yeni bir pencere açmak,
hem de kültür ve medeniyet hayat›m›z-
da önemli yeri bulunan hat, tezhip, eb-
ru, minyatür ve el ifllemeleri alan›nda
kad›nlar›m›za beceri kazand›rma dü-
flüncesiyle kurslar düzenlemektedir.

Bu kurslar› baflar›yla tamamlayan kursiyerlerin hem mut-
lulu¤unu paylaflmak, hem de kurs süresince büyük bir bafla-
r›yla ortaya konan el sanatlar›n› sergilemek amac›yla Koca-
tepe Camii Konferans Salonunda bir toplant› düzenlendi.
Toplant›da Vakf›m›z Mütevelli Heyeti II. Baflkan› Lütfi fien-
türk, Çankaya Halk E¤itim Merkezi ve 7. Akflam Sanat Oku-
lu Müdürü S›rr› Arpaç ile Vakf›m›z Kad›n Faaliyetleri Müdü-
rü Ayfle Sucu birer konuflma yapt›lar. Yap›lan konuflmalar-
dan sonra kurslar› baflar›yla tamamlayan kursiyerlere belge-
leri verildi.

FAAL‹YET
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Lütfi fientürk
Türkiye Diyanet Vakf›

Mütevelli Heyeti II. Baflkan›

Türkiye Diyanet Vakf› Kad›n Faaliyet-
leri Müdürlü¤ünün, kad›nlara yöne-

lik bir çok faaliyetinin bulundu¤unu be-
lirterek konuflmas›na bafllayan Lütfi fien-
türk, Kad›n Faaliyetleri Müdürlü¤ünün,
bu faaliyetlerinden bir tanesini daha ba-
flar›yla sonuçland›rd›¤›n› ifade ederek,
bunun gurur verici oldu¤unu söyledi. 

Bir konuyu bilmenin ona cahil ol-
maktan daha evla oldu¤una iflaret
eden Lütfi fientürk, “Dinimiz buna bü-
yük önem vermifltir. Kur’an-› Kerim’de
bir ayeti kerimede; ‘‹nsan için çal›flma-
s›ndan baflka hiç bir fley yoktur.’ Yani
ancak çal›flmas›n›n karfl›l›¤›n› görebilir
buyurulmaktad›r. Çal›flmad›¤› bir fleye
insan›n ulaflmas›, ona sahip olmas› ta-
biat›yla mümkün de¤ildir. Onun için
bir faaliyet; insana, kiflinin kendisine,
ailesine, içinde yaflad›¤› topluma, hat-
ta insanlara yarar sa¤l›yorsa, dinimiz
bu çal›flmay› bir nafile ibadet kabul
ediyor. Yap›lan ifl, insanlara zararl› ol-
mayacak, faydal› olacak, onlar›n yarar-
lanabilece¤i bir çal›flma ise, dinimiz
bunu nafile ibadet kabul ediyor. Onun
için yap›lan bu çal›flma herkes için fay-
dal› bir çal›flma, sonuçland›r›ld›; bura-
da baflar› ö¤retmenlerimizin ve buna
kat›lan ö¤rencilerimizindir. Kendilerini
kutluyor ve bu baflar›lar›n›n devam›n›
Cenab-› Hak’tan diliyorum.” dedi.

S›rr› ARPAÇ
Çankaya Halk E¤itimi Merkezi ve
7. Akflam Sanat Okulu Müdürü

Befl y›ld›r Çankaya Halk E¤itim Merkezinde görev yapt›-
¤›n› ve Türkiye Diyanet Vakf›n›n kendisi için ayr› bir

önemi oldu¤unu belirterek konuflmas›na bafllayan S›rr› Ar-
paç, Türkiye Diyanet Vakf› Kad›n Faaliyetleri Müdürlü¤ü-
nün faaliyetlerinin takdire flayan oldu¤unu ifade etti. 

Çankaya Halk E¤itim Merkezinin bir çok kurum ve ku-
ruflla iflbirli¤i halinde faaliyet gerçeklefltirdi¤ini ifade eden
S›rra Arpaç, bunlardan bir tanesinin de Türkiye Diyanet
Vakf› oldu¤unu belirterek “Diyanet Vakf› Kad›n Faaliyetle-
ri Müdürlü¤ünün bir özelli¤i var. Bu; bir düflüncenin, bir
ideolojinin peflinde olmadan, sadece çeflitli nedenlerle k›r-
sal bölgelerden flehirlere göç etmifl, e¤itim eksi¤i olan ka-
d›nlar›m›za, kap› kap› gezerek, insanlar›m›z› bu çeflit kurs-
lara yönlendirerek bu vatandafllar›m›za hizmet etmektedir-
ler.” dedi.

Kad›nlar›n her sahada önemli faaliyetler icra etti¤ine
vurgu yapan S›rr› Arpaç “Ulu önder Atatürk’ün çok önem-
li bir sözü var; ‘kad›nlar›m›z erkeklerden daha çok verim-
li, daha çok ayd›n ve daha çok bilgili ve baflar›l› olmak zo-
rundad›r.’ zaten kad›nlar›m›z bunu çok baflarm›fllard›r.”
dedi.

Kad›nlar›n erkeklerden daha merhametli ve flefkatli ol-
du¤una vurgu yapan S›rr› Arpaç, ancak Türk toplumunda
erke¤in ev reisi olmas› sebebiyle kad›n›n yapt›¤› iflin ikinci
planda kald›¤›n› belirterek, bu kurslar sayesinde kad›nlar›-
m›z›n daha bilgili ve üretken hale geldiklerini söyledi.

S›rr› Arpaç konuflmas›n›n sonunda, kurslara kat›lan
kursiyerlere ve onlara emek vererek yetifltiren hocalara ve
Türkiye Diyanet Vakf›na teflekkür ederek, Türkiye Diyanet
Vakf›n›n önümüzdeki dönemde anne-çocuk e¤itimi konu-
su üzerinde a¤›rl›kl› olarak durmas›n›n faydal› olaca¤›n›
söyledi.
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Halk E¤itim Merkezi çal›flmalar›n›
çok önemsedi¤ini ifade eden Ayfle Su-
cu “Bunlardan birincisi, neden önem-
sedi¤imin ilki; kad›nlar›m›z›n birey ol-
ma mücadelesinin yan›nda, mahiyeti-
ne uygun alanlarda yarat›c›l›¤›n› ortaya
ç›karmas›, kendini ifade etmesi, kendi-
ni aksettirmesi, kendisini ortaya koy-
mas› bir tak›m sanatsal formlarla an-
cak mümkün olabiliyor ki, bu da halk
e¤itim merkezli yapt›¤›m›z çal›flmalarla
ancak ortaya ç›kabiliyor. ‹flte tezhip,
hat, ebru, boyama, dikifl-nak›fl gibi
eserlerde adeta kad›nlar›m›z›n o ruhla-
r›n›n inceli¤ini, zarafetini gözlemleme-
niz mümkün. Bu aç›dan bakt›¤›m›zda,
gerçekten kad›nlar›m›za dönük bu ça-
l›flmalar›; Milli E¤itim Bakanl›¤›m›za
ba¤l› halk e¤itim merkezleri ile yayg›n
e¤itim kapsam›nda yap›lan bu çal›flma-
lar› son derece önemli buluyorum.”
dedi.

Son dönemlerde özellikle moderni-
tenin de etkisiyle kad›n›n bu yarat›c›l›k
fonksiyonelli¤inin paranteze al›n›r gibi
oldu¤unu belirten Ayfle Sucu “Ne de-
mek istiyorum? Dikkat ederseniz, ma-
alesef bunu üzülerek söylüyorum ki
son zamanlarda, neredeyse dikiflini di-
kemeyen, sökü¤ünü tamir edemeyen,
dü¤mesini dikemeyen, hatta evinde
yemek piflirmek istemeyen kad›nlar›-
m›z›n, k›zlar›m›z›n say›s› gün geçtikçe
artmaya bafllad›. Hatta öyle hale geldi-
ki, bu belki toplumun katmanlar›nda
farkl› farkl› iflleyebilir ama, inan›rm›s›-
n›z, kendimden de biliyorum, kad›n
bulmakta adeta güçlük çekmeye bafl-
lad›k. Kad›n her ifli yap›yor ama ev ifli-
ne gelince hemen en basit ifl telakki-
siyle de¤erlendirebiliyor. Bunu pek ço-
¤unuz yafl›yor olabilirsiniz. Halbuki ev
iflleri, hele ki baflka ifllerle meflgul ol-
mayan bir han›m ise; bana kal›rsa dün-
yan›n en güzel iflleri aras›nda say›labil-
meli. Hatta bunu dinimiz kendi ö¤reti-
leri içerisinde de ibadet telakkisiyle yer
vermifl. Bir kad›n›n evine, çolu¤una-

Ayfle Sucu
Kad›n Faaliyetleri Müdürü

Ö¤renmenin ve ö¤retmenin kendi
ö¤retilerimiz aras›nda en önemli

kavramlardan ikisi oldu¤unu belirterek
konuflmas›na bafllayan Ayfle Sucu,
“Peygamberimizin çok sevdi¤im bir ha-
dis-i flerifi var, diyor ki; ‘Ya ö¤renen ol,
ya ö¤reten ol, ya da dinleyen ol, dör-
düncüsü olma helak olursun.’ bunun
farkl› farkl› varyantlar› var.

Mevlana da Mesnevi’sinde bak›n›z
nas›l sesleniyor? ‘Ben sedam› ziyade
eden da¤lara söz söylemek isterim.’
Evet, çok hofluma gitti. Sözün; anlaya-
na, istifade edilene söylenmesi, iflin de
her halde yine ö¤renene, faydalanana
ve üretene ö¤retilmesi laz›m olsa gerek
diye düflünüyorum.” dedi.
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çocu¤una, efline hizmet etmesini ibadet olarak de¤erlendir-
mifl. Gün geçtikçe; bak›n›z bu bak›fl aç›s› maalesef bizde
bertaraf edilmeye çal›fl›l›yor. Bu bir tak›m saikler nedeniyle
olabiliyor düflüncesi de bende hakim.” dedi.

Bunlar›n yan›s›ra kad›n›n›n sosyalleflmesinden yana ol-
du¤una vurgu yapan Ayfle Sucu “Hatta her alanda kad›n›n
o fonksiyonelli¤i, o zevki her alana yans›mal› diye de düflü-
nüyorum. Ama bu flu anlama gelmemeli; kad›n di¤er ifl
alanlar›nda kendini gösterirken, kendi mahiyetine ters düfl-
memeli, kendi mahiyetine ayk›r› davranmamal›. Medeniyet
yarat›c›l›kta her zaman o kendi mahiyetine uygun davran›fl-
larda yer alabilmeli.” dedi.

Kad›n›m›z›n hayatla bir meflguliyet dolay›s›yla bütünle-
flebilmesinin, o meflguliyetini estetik formlarla bütünlefltiri-
lebilmesinin, hayata katk›da bulunabilmesinin önemli bir
husus oldu¤unu belirten Ayfle Sucu “Kad›n›m›z›n üretmesi
ve bunu yaparken de yine kendisini oluflturabilmesi çok
önemli. Bu aç›dan da yine yapt›¤›m›z halk e¤itim merkezli
bu çal›flmalar› son derece önemsiyorum ki; tezhip, hat, eb-
ru gibi kurslar›m›z bu anlamda son derece önem arzedi-
yor.” dedi.

Son dönemlerde gevfleklik ve tembelli¤in insanlar› ade-
ta sarmalad›¤›na dikkat çekin Ayfle Sucu “‹flte gece belli sa-
atlere kadar televizyonun karfl›s›nda kalan bir toplum ol-

duk. Hatta gündüz de han›mlar›m›z›n
büyük bir k›sm› o televizyonlardaki bir
tak›m diziler, bir tak›m talk flovlar vs.
ile vaktini tamamen bofla geçiren bir
anlay›flla maalesef hayat›n› idame etti-
riyor. Bu da üretkenli¤imizi k›smi an-
lamda gün geçtikçe zay›flatt›. Halbuki
bak›n›z Peygamberimizin yine son de-
rece önem arzeden iki hadisini sizlere
sunmak isterim. Buyuruyor ki Peygam-
berimiz: ‘Çal›flan Allah’›n sevgilisidir.’
bir baflka hadisinde de; ‘‹nsana kendi
sayinden baflka bir fley kalmaz.’ Onun
için kad›n›m›z›n ev ifllerinin d›fl›nda, ru-
tin ev ifllerinin d›fl›nda kendisine u¤rafl
alan› ayarlamas›, u¤rafl alan› saptama-
s› ve bu flekilde üretken bir konuma
geçmesi aç›s›ndan da yine halk e¤itim
merkezli çal›flmalar›m›z› son derece
önemsiyorum.” dedi.

Ayfle Sucu konuflmas›n›n sonunda
kursiyerleri yetifltiren hocalara ve ken-
dilerine destek veren herkese teflekkür
etti.
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E¤itim,
yüksek insanl›k

ön flart›d›r.
idealine ulaflman›n
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E¤itim; bir toplumun hedefledi¤i amaçlara ulafl›labil-
mesi ve milletler ailesi içinde varolufl mücadelesini
sürdürebilmesinin vazgeçilmez bir flart›d›r.

Hem genel, hem de özel anlam›yla e¤itim; yüksek in-
sanl›k idealine ulaflman›n ön flart›d›r. Tarihin her dönemin-
de, bilginin edinilmesi ve öznellefltirilmesi, beceriye dönüfl-
türülmesi, hayat›n yeni bilgiler ›fl›¤›nda sürekli ve yeniden
dizayn› daimi bir problem, toplumsal bir meflgale olmufl-
tur. Peygamberimizin, Müslümanlara okuma-yazma ö¤re-
ten müflrikleri baflkaca bir bedel almaks›z›n sal›vermesi o
güne kadarki savafl hukukunda rastlan›lmayan bir uygula-
mad›r. E¤itimi, Mekke zenginlerinin ödeyece¤i fidyeye ter-
cih eden Resulullah, böylece insanl›¤a eflsiz mesajlardan
birini daha vermifltir. 

‹slâm tarihi boyunca bu örnek uygulama hep hat›rda
tutulmufl ve ‹slâm medeniyeti daima iyi e¤itilmifl insanlar›n
ve toplumlar›n medeniyeti olmufltur. Bir bak›ma toplumla-
ra ö¤retmenlik yapan âlimlerin, ders veren hocalar›n hiz-
meti, di¤er bütün hizmetlerden üstün tutuldu¤u gibi, e¤i-
tim-ö¤retim kurum ve faaliyetleri için yap›lan hay›rlar da
di¤er hay›rlarla mukayese bile edilmemifltir.

Günümüz Müslümanlar›n›n da, ecdad›na yak›flan bir
tav›r içerisinde, e¤itim - ö¤retim faaliyetlerine katk›da bu-
lunma hususunda özellikle arzulu olduklar› ve hay›rlar›n›
mümkün mertebe bu alana tahsis ettikleri görülmektedir. 

Bu yüzden, Türk-‹slâm medeniyetinin vak›f uygulama-
lar›n›n ço¤u e¤itim-ö¤retim faaliyetlerine münhas›rd›r. 

Vak›f gelene¤inin günümüzdeki en önemli temsilcile-
rinden biri olan Türkiye Diyanet Vakf› da bu gerçe¤e biga-
ne de¤ildir. E¤itim; Vakf›n kurulufl amaçlar›n›n en önemli-
lerindendir.

Türkiye Diyanet Vakf›n›n amac›; Diyanet ‹flleri Baflkanl›-
¤›nca yurt içinde ve yurt d›fl›nda yürütülecek hizmetlerin
süratli ve etkin bir flekilde yürütülmesine, ‹slam dininin
gerçek hüviyeti ile araflt›r›lmas›na ve tan›t›lmas›na, toplu-
mun din konusunda ayd›nlat›lmas›na yard›mc› ve destek
olmak; gereken yerlerde cami ve Kur’an kurslar› infla edip
donatmak, sosyal yard›mlaflma ve dayan›flman›n destek-
lenmesine, yurt içinde ve yurt d›fl›ndaki vatandafl, soydafl
ve dindafllar›m›z›n sa¤l›k, kültür ve dini e¤itim seviyesinin
gelifltirilmesine katk›da bulunmak, Vakfa yap›lacak her
türlü ayni veya nakdi ba¤›fllar›n, zekat, fitre gibi yard›mla-
r›n, giyecek, g›da, araç-gereç vb. ihtiyaç maddelerinin,
flartlar›na uygun olarak ihtiyaç sahiplerine ulaflt›r›lmas›n›
sa¤lamakt›r.

Vak›f, gayesini gerçeklefltirmek için yapaca¤› çal›flma-
larda ilgili mevzuat çerçevesinde Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›y-

la; gerekti¤inde ilgili konularda faali-
yet gösteren di¤er gerçek ve tüzel ki-
fliler ile tüzel kiflili¤i olmayan kurum
ve kurulufllarla da iflbirli¤i yaparak in-
sanl›¤›n mutlu olmas›na yönelik hiz-
metler yürütmektedir.

Özellikle ba¤›ms›z Türk Devletle-
rinde gündeme gelen yeniden yap›-
lanma sürecinde Devletimizin bu kar-
defl devletlerin maddi-manevi kalk›n-
mas›na katk›da bulunmak üzere üst-
lendi¤i sorumluluk içinde yer alan ‹s-
lâm Dini ile ilgili faaliyetler Diyanet ‹fl-
leri Baflkanl›¤›nca gerçeklefltirilmekte-
dir. Bu ba¤lamda, dîni irflad, cami ya-
p›m› ve bu ülkelerdeki dini idarelerin
ihtiyaç duydu¤u alanlarda iflbirli¤i ya-
p›lmas› gibi faaliyetlerin yürütülmesi
de önem arz etmektedir.

Geçti¤imiz yüzy›l›n sonlar›ndan iti-
baren dünyada bafl gösteren h›zl› si-
yasi geliflmeler do¤rultusunda Türk
Cumhuriyetlerinin ba¤›ms›zl›klar›n›
kazanmalar›, henüz ba¤›ms›z olama-
m›fl Türk Topluluklar›n›n da özerk sta-
tüleriyle d›fl dünyaya aç›labilir hale
gelmeleri Diyanet iflleri Baflkanl›¤› ve
Vakf›m›z›n önüne çok genifl hizmet ve
sorumluluk alan› açm›flt›r.

Ayr›ca, Do¤u ve Orta Avrupa ülke-
leri ile Balkan Yar›madas›na ‹slam›n
tafl›nmas›nda bayraktarl›k yapan
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Türklerin bu ülkelerdeki Müslümanla-
ra karfl› manevi bir sorumlulu¤u bu-
lundu¤u inkar edilemez. Bu nedenle,
bu ülkelerde yaflayan müslümanlara
dini bak›mdan elden gelen yard›m›n
yap›lmas› tarihi bir sorumluluktur.

Bu sorumlulu¤un gere¤i Türkiye
Diyanet Vakf› yurt içinde oldu¤u gibi,
yurt d›fl›nda da e¤itim alan›nda ciddi
hizmetlere imza atm›fl, dindafl ve soy-
dafllar›m›z›n yan›nda olmufl, dini, sos-
yal, kültürel hizmetlerinin yan›nda,
e¤itim alan›nda da önemli faaliyetler
yürütmüfltür.

Türkiye Diyanet Vakf›, ötedenberi
e¤itim alan›nda son derece duyarl› ve
ilgili olmufltur. Meselenin ehemmiye-
tinin fark›ndad›r. ‹nanmaktad›r ki,
Türkiye; Türk cumhuriyetleri ve toplu-
luklar›n›n gelece¤i aç›s›ndan buralar-
da e¤itim alan›nda mükemmeli yakalama ve daha da mü-
kemmeline ulaflmaya çal›flmal›d›r. Mükemmellik ise sadece
Vakf›m›z›n de¤il bütün Türk toplumun eseri olacakt›r.

Türkiye Diyanet Vakf›, Türk cumhuriyetleri ve topluluk-
lar›nda yürüttü¤ü di¤er sosyal, kültürel, dini hizmet ve fa-
aliyetlerin yan›nda; e¤itim-ö¤retim hizmetlerine katk›da
bulunmay›, e¤itim kurumlar›n›n altyap› ihtiyaçlar›n›n gide-
rilmesini, soydafl ve dindafllar›m›z›n daha iyi flartlarda ve
daha verimli bir ortamda e¤itim almalar›na imkân sa¤la-
may› amaç edinmifl gönüllü bir kurulufltur. 

Devletimizin artan gücüne ve etkinli¤ine paralel olarak
milli kültür ve politikam›z›n uzand›¤› baflta Türk Topluluk
ve Cumhuriyetleri olmak üzere Balkan ve Ortado¤u ülke-
leri ile dünyan›n muhtelif ülke ve bölgelerindeki soydafl ve
dindafllar›m›z›n milli kimliklerinin muhafazas›, kültürel ihti-
yaçlar›n›n karfl›lanmas›, din ve vicdan hürriyetine sayg›l›,
ça¤›m›z müspet ilimleri ile mücehhez, dini alanda do¤ru
bilgilerle donan›ml› gençlerin yetifltirilmesi maksad›yla an›-
lan bölge ve ülkelerde Vakf›m›zca okullar aç›lmakta, ayr›-
ca an›lan yerlerden ilahiyat alan›nda orta, yüksek ö¤renim
ve lisansüstü ö¤renim görmek üzere ülkemize ö¤renciler
getirilmektedir. 

1990’l› y›llardan itibaren artarak geliflen söz konusu
e¤itim hizmetleri çerçevesinde baflta Diyanet ‹flleri Baflkan-
l›¤› olmak üzere Yüksekö¤retim Kurulu Baflkanl›¤›, D›fliflle-
ri Bakanl›¤›, Milli E¤itim Bakanl›¤› gibi kurum ve kuruluflla-
r›m›zla iflbirli¤i yap›lmak suretiyle ilgili ülkelerin yetkili ma-
kamlar› ile imzalanm›fl bulunan anlaflma ve protokoller

Bakü ‹lahiyat Fakültesi - AZERBAYCAN

Yabanc› Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi
‹lahiyat Fakültesi - KAZAK‹STAN

E⁄‹T ‹M
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çerçevesinde K›rg›zistan, Azerbaycan,
Kazakistan ve Türkmenistan’da birer
ilahiyat fakültesi, Bulgaristan’da bir
Enstitü, Romanya’da bir kolej, ayr›ca
Romanya, Azerbaycan, Bulgaristan,
Nahç›van ve Türkmenistan’da toplam
yedi ‹mam-Hatip Lisesi aç›lm›fl olup,
zamana ba¤l› olarak ilgili ülke ma-
kamlar›na devredilen bir iki okul d›fl›n-
da bu okullardaki e¤itim-ö¤retim
Vakf›m›z›n deste¤inde baflar›l› bir fle-
kilde sürdürülmektedir.

Bu okullar›n hizmet binalar› ile loj-
man ve yurt binalar›n›n inflas›, tamir,
bak›m ve onar›m› ile elektrik, su ›s›n-
ma, telefon vb. cari giderleri, ö¤renci-
lerin iafle, ibateleri ile ders ve kaynak
kitaplar›n›n temini, e¤itim-ö¤retimle
ilgili araç, gereç, malzeme, demirbafl
giderleri, mahalli personelin destek-

lenme giderleri Vakf›m›zca karfl›lanmakta, ayr›ca söz ko-
nusu okullar›n e¤itim kalitesinin artt›r›lmas› ve Türkiye’de-
ki e¤itim kurumlar›nda uygulanan müfredata uygun olma-
s›n› teminen okullar›n e¤itim kadrosu, Türkiye’den gönde-
rilen ö¤retim görevlileri ve ö¤retmenlerle de desteklen-
mektedir.

Ülkemizdeki ilahiyat fakülteleri ve imam-hatip liselerin-
de Vakf›m›z himaye ve deste¤inde okutulmak üzere yine
an›lan bölge ve ülkelerden ö¤renciler getirilmektedir.

Bu ö¤rencilerin, mahallinde yap›lan duyuru sonucu
Vakf›m›zca ilgili ülkelere gönderilen heyetler veya ilgili yurt
d›fl› temsilciliklerimiz vas›tas›yla seçilmelerini müteakip ül-
kemize getirilmekte olup e¤itimleri süresince iafle-ibatele-
ri, sa¤l›k giderleri, kitap k›rtasiye vb. e¤itimleri ile ilgili
masraflar›, ülkelerine gidifl-dönüfl yol masraflar›yla ayl›k
burslar› Vakf›m›zca karfl›lanmakta, ayr›ca ülkemizin tarihi
ve turistik yerlerinin tan›t›lmas› maksad›yla belli periyotlar-
la geziler düzenlenmektedir.

Ö¤rencilerimiz genelde Vakf›m›za ba¤l› ö¤renci yurtla-
r›nda bar›nd›r›lmakta olup, e¤itim durumlar› hem yurt gö-
revlilerince hem de ilgili okullarda görevlendirilen sorumlu
ö¤retim üyeleri ve ö¤retmenlerle sürekli takip edilmektedir.

Vakf›m›zca K›rg›zistan’da aç›lan ilahiyat fakültesinin
haz›rl›k s›n›f› ö¤rencileri Türk kültürünü yak›ndan tan›mak,
Türkiye Türkçe’sini gelifltirmek ve mesleki alt yap›lar›n›
güçlendirmek amac›yla Türkiye’ye getirilmekte, haz›rl›k s›-
n›f›n› Ankara Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesinde okumalar›
sa¤lanmaktad›r.

Osh ‹lahiyat Fakültesi - KIRGIZ‹STAN

Mestanl› ‹lahiyat Lisesi - BULGAR‹STAN

Kemal Atatürk Ulusal Koleji - ROMANYA



<  28 TÜRK‹YE D‹YANET VAKFI HABER BÜLTEN‹ www.diyanetvakfi.org.tr

Buna ilave olarak dan›flman ö¤retim üyelerinin teklifle-
ri üzerine azami bir y›la kadar üçüncü bir ülkeye akademik
bir çal›flma için gönderilmekte, gidifl-dönüfl yol giderleri ile
ilgili ülkenin hayat standartlar› göz önünde bulundurula-
rak çal›flma süresince kendilerine uygun miktarlarda burs
ödenmekte, ayr›ca çal›flmalar› için ihtiyaç duyulan kitap,
dergi, mikro film, fotokopi vb. yay›n ve malzeme giderleri
de Vakf›m›zca karfl›lanmaktad›r.

Yurt d›fl›ndaki e¤itim kurumlar›m›z ve Türkiye'ye ö¤-
renci getirilmesi suretiyle verilen e¤itim hizmetlerine ilave
olarak ayr›ca dini bilgi ve görgülerinin art›r›lmas›, ülkemiz-
deki dini, sosyal ve kültürel hayat›n daha yak›ndan tan›t›l-
mas› maksad›yla Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›'na ba¤l› E¤itim
Merkezlerinde ve Kur'an Kurslar›nda e¤itime tabi tutul-
mak üzere yurt d›fl›ndan Kur'an Kursu ö¤rencisi ile din gö-
revlileri getirilmektedir.

Ülkemize getirilen yabanc› uyruklu ö¤rencilerden bu-
güne kadar liselerden 163, fakültelerden 49 ö¤renci me-
zun olmufl, 73 ö¤renci yüksek lisans, 17 ö¤renci de dok-
toralar›n› tamamlayarak ülkelerine dönmüfltür. Yurt d›fl›n-
daki ilgili fakültelerden bu güne kadar 1.003, liselerden
ise 1.336 ö¤renci mezun olmufltur.

E⁄‹T ‹M

Ülkemize getirilen lise ö¤rencileri
Milli E¤itim Bakanl›¤› ve Vakf›m›z ifl-
birli¤i ile Kayseri’de aç›lan Mustafa
Germirli ‹mam-Hatip ve Anadolu
‹mam-Hatip Lisesi’nde yat›l› olarak
ö¤renim görmekte olup, okulun tüm
giderleri Milli E¤itim Bakanl›¤›n›n da
katk›lar›yla Vakf›m›zca karfl›lanmak-
tad›r.

Ayr›ca, yurt d›fl›ndaki e¤itim ku-
rumlar›m›z ile ilahiyat fakültesi için ül-
kemize getirilen ve baflar›l› bir flekilde
mezun olan ö¤rencilerden uygun gö-
rülenler ülkemizde yüksek lisans ve
doktora e¤itimine al›nmaktad›r.

Yüksek lisans ve doktora ö¤renci-
lerinin ayl›k burslar›na ilave olarak
okul harçlar› ve Türkiye’ye gelifl-dö-
nüfl yol masraflar› Vakf›m›zca karfl›-
lanmakta olup, kendileri için dil kurs-
lar› düzenlenmektedir. Mustafa Germirli ‹mam Hatip Lisesi - KAYSER‹

fiumnu ‹lahiyat Lisesi - BULGAR‹STAN

Rusçuk ‹lahiyat Lisesi - BULGAR‹STAN

TDV



TÜRK‹YE D‹YANET VAKFI HABER BÜLTEN‹www.diyanetvakfi.org.tr 29 >

fiUBELER‹M‹Z

‹L‹N TAR‹H‹ DURUMU

Orta Asya'dan gelen kavimlerin Anadolu'ya giriflleri s›ra-
s›nda A¤r›, bir geçifl oluflturmufl, dolay›s›yla bir çok me-

deniyete sahne olmufltur. Ancak bu medeniyetler A¤r›'y› bir
girifl kap›s› olarak gördüklerinden burada çok köklü bir uygar-
l›k oluflturamam›fllard›r.

Bölgede egemenlik kurduklar› san›lan Hititler'in güçlerini
yitirmeleri üzerine, M.Ö.1340-M.Ö.1200 tarihleri aras›nda
Hurriler bölgeye yerleflmifllerdir. Hurriler krall›k merkezi olan
Urfa'dan uzak olan A¤r›'y› ellerinde tutamam›fllard›r. 

Do¤u Anadolu'ya gelip yerleflen ilk Türk toplulu¤u M.Ö.680
y›l›nda bölgeye gelen Sakalard›r. Murat Nehri ve Do¤ubeyaz›t
çevrelerine k›sa sürede yerleflmifllerdir. Daha sonralar› Arsakl›lar
ve Artaks›yasl› Krall›¤›, A¤r› ve çevresine hakim olmufltur.

Bölge, Hz. Osman zaman›nda islam ordular› taraf›ndan
fethedilmifltir. 872 y›l›na de¤in Abbasilerin kontrolü alt›nda
kalan A¤r›, daha sonra Bizans'›n kontrolüne geçmifltir. 

1071 Malazgirt Savafl› sonras› bölgeye Türk boylar› gelme-
ye bafllam›flt›r. A¤r›, yüzy›la yak›n bir sü-
re Sökmenli Devleti'nin s›n›rlar› içine
girmifltir. 1027-1225 y›llar› aras›nda Ani
Atabekleri, 1239'da Cengizliler, 1256-
1358 y›llar› aras›nda ‹lhanl›lar ve Cela-
yirliler A¤r›'da hüküm sürmüfllerdir. ‹l-
hanl›lar bazen kurultaylar›n› A¤r› Da-
¤›'nda yapm›fl, Anadolu ve ‹ran'› bura-
dan yönetmifllerdir. 1393'de Mo¤ol ha-
kan› Aksak Timur, A¤r› bölgesini ele ge-
çirmifltir. 1405-1468 tarihleri aras›nda
A¤r›, Karakoyunlu topraklar› içinde yer
alm›fl, Karakoyunlular y›k›l›nca A¤r› Ak-
koyunlular'›n egemenli¤ine geçmifltir.

A¤r›, Yavuz Sultan Selim taraf›ndan
Çald›ran Savafl› sonras› Osmanl› toprak-
lar›na kat›lm›flt›r. 

Osmanl› döneminde fiorbulak ola-
rak an›lan ilin ad›, Ermeniler zaman›nda
Karakilise olarak de¤ifltirilmifltir. Kaz›m
Karabekir Pafla zaman›nda Karakilise is-
mi de¤ifltirilerek Karaköse diye adland›-
r›lm›flt›r. Nuh Tufan› ile ilgisinden dolay›
Tevrat'ta ad› geçen Ararat Da¤› ve ülke-
sinin, A¤r› ve çevresinin oldu¤u san›l-
mas› dolay›s›yla A¤r›'ya bat›l›lar taraf›n-
dan Ararat da denilmektedir. 1834 y›-
l›nda bucak, 1869 y›l›nda ilçe olan A¤r›,
1927 y›l›nda il merkezi olmufltur. 

‹L‹N CO⁄RAF‹ DURUMU

39.05 ve 40.07 kuzey enlemleri ile,
42.20 ve 44.30 do¤u boylamlar› ara-
s›nda yer alan il, deniz seviyesinden
1640 m yükseklikte kurulmufltur.

Serhad fiehri 

A ⁄ R I
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dir. Koyun yetifltiricili¤i baflta gelir. K›rsal bölgelerde göçe-
beler ço¤unluktad›r. Genifl mer'a ve otlaklarda, yaylalarda
koyun, keçi, s›¤›r, manda beslenmektedir. 
Madenler: A¤r› ilinde asbest, kükürt, ponzatafl›, tuz, ma-
den suyu, s›cak su kapl›calar›, çimento tafl›, kireç, tu¤la ve
kiremit hammaddesi ve Eleflkirt'te Linyit yataklar› vard›r. Ay-
r›ca az mikdarda mermer yataklar›na da rastlanmaktad›r. 
Sanayi: Yeni yeni geliflmektedir. Bafll›ca sanayii, 1984 y›l›nda
faaliyete geçen fleker fabrikas›, Do¤u Bayezid Yem Fabrikas›,
A¤r› Tu¤la Fabrikas›, Et-Bal›k Kurumu Kombinas›, Peynir-Te-
reya¤ Fabrikas›, Un Fabrikas›, hal›-kilim ve h›zar atölyeleridir. 
Tiftik ifli bafll›k, eldiven ve atk›lar› ile meflhurdur. Geometrik
desenlerle süslü kilim, hal› ve heybeler en çok Do¤u Baye-
zid, Karaköse ve Tahiki köyünde yap›l›r ve çok meflhurdur.
Ulafl›m: En önemli ulafl›m yolu, Trabzon-Erzurum-Tebriz yo-
ludur. A¤r›, ‹ran transit yolu üzerindedir. Asya'ya aç›lan bir
kap›d›r. Gürbulak s›n›r kap›s› ile ‹ran'a girilir. 
‹kinci derece yollar›, Do¤u Bayezid-I¤d›r-Kars yolu ile A¤r›-
Patnos-Van ve Mufl yollar›d›r. K›fl›n baz› yerlerde ulafl›m k›-
zaklarla yap›l›r.

SOSYAL VE KÜLTÜREL YAPI

‹SHAKPAfiA SARAYI
Dogubeyaz›t'›n 8 km güneydo¤usunda, Eski Do¤ubeyaz›t'›n
kayal›klar› üzerindedir. Saray›n harem girifli üzerinde bulu-
nan kitabesinde;
"Bin yüz ile doksan dokuz oldu buna tarih,
‹shaka meram üzere kem k›l dü cihan›"
yaz›l›d›r. Buradan yap›n›n H.1199 (M.1784) tarihinde yapt›-
r›ld›¤› anlafl›lmaktad›r. Kitabede ad› geçen ‹shak ise, II.‹shak
Pafla'd›r. Yap› yaklafl›k yüz y›ll›k bir dönem içerisinde ta-
mamlanm›flt›r. Dolay›s›yla 1634-1680 y›llar› aras›nda Beyaz›t
Sancakbeyli¤i'ni yapan Çolak Abdi Pafla döneminde yap›n›n
imar›na bafllan›lm›fl ve 1784 y›l›nda II.‹shak Pafla döneminde
yap› tamamlanm›flt›r.

fiUBELER‹M‹Z

Anadolu'nun ‹ran'la ba¤lant›s›n›
sa¤layan yolun üzerinde bulunmas› ile
önemi artan ilin do¤usunda ‹ran, bat›-
s›nda Mufl ve Erzurum, kuzeyinde
Kars, güneyinde Van ve Bitlis ile kuzey-
do¤usunda I¤d›r ili bulunmaktad›r.

Do¤u Anadolu Bölgesi'nin Yukar›
Murat-Van bölümü içinde kalan yük-
sek Anadolu yaylas›n›n devam› üzerin-
de yer almaktad›r. Yüzölçümü 11376
kilometre karedir. Topraklar›n›n
%46's›n› da¤l›k alanlar, %29'unu ova-
lar, %18'ini platolar ve %7'sini yayla-
lar oluflturmaktad›r. A¤r› ilinde da¤lar,
ilin ad›yla özdeflleflecek kadar önemli
bir yer tutar. Bunlar›n bafl›nda Büyük
ve Küçük A¤r› Da¤› gelir. Bunlardan
baflka yükseklikleri 3000m'yi aflan bir-
çok doru¤a rastlan›r. Türkiye'nin en
büyük da¤› olan A¤r› Da¤›, Do¤ubeya-
z›t ilçesine 15km uzakl›kta olup, il top-
raklar›n›n %11'ini kaplayan bir alana
oturur. Denizden yüksekli¤i 5165m'yi
bulmaktad›r.

Volkanik bir arazi oluflu, ya¤›fllar›n
az, ›s›n›n çok düflük olmas› sebebiyle
da¤lar ve ovalar ç›plakt›r. Arazinin
%80'i ekime elveriflli de¤ildir. Tabii
bitki örtüsü, genellikle yüksek plato
stepleri görünümündeki bozk›rlard›r.
Bozk›rlar özellikle, A¤r› merkez, Elefl-
kirt ilçesi ve Yukar› Murat Irma¤› civa-
r›nda yo¤unluk kazan›r. Eskiden A¤r›
Da¤›'n›n yamaçlar› zengin ormanlarla
kapl› iken, tahripler neticesinde bugün
bitki örtüsü step görünümünü alm›flt›r.
‹klim koflullar›ndan dolay› bir çok ot
türü yetiflmektedir. 

EKONOM‹

Tar›m: Halk›n bafll›ca geçim kayna¤›
tar›m ve hayvanc›l›kt›r. Tar›m ürünleri
bu¤day, arpa ve fleker pancar›d›r. Mu-
rad Suyu batakl›¤›nda pamuk, kendir,
pirinç, m›s›r ve çavdar yetiflir.
Hayvanc›l›k: A¤r› ilinin en önemli ge-
lir kayna¤› hayvan ve hayvan ürünleri-
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‹ki avlu ve bu avlularda yap›lm›fl bölümlerden oluflan sa-
rayda, binalar "U" fleklinde düzenlenmifltir. Birinci avluya
girifli sa¤layan taç kap›, d›fla do¤ru ç›k›nt›l›d›r. Her iki yön-
den yuvarlak alt›flar sütunla takviye edilmifltir. Yüzey yuvar-
lak kemerli, mukarnas kavsaral› bir nifl içine al›nm›flt›r. As›l
girifl kap›s› bas›k kemerli olarak düzenlenmifltir. Taç kap›;
kabartma bitki motifleri, stilize a¤açlar, mukarnas› and›ran
bezemeler ve kemerlerle süslenmifltir. Birinci avluda; nöbet-
çi odas›, çeflme, muhaf›z ko¤ufllar›, zindan ile at koflum ve
araba yerleri bulunur.

Orta avlu, dört taraf› çeflitli binalar ile çevrilmifl olup, dik-
dörtgen planl›d›r. Bu k›s›mda, hizmetli odalar›, selaml›k, ca-
mi ve türbe yer al›r.

Dikdörgen planl› caminin, harim k›sm› kare planl› olup
üzeri yüksek kasnakl› tromplu bir kubbe ile örtülüdür.
Önünde üzeri teras fleklinde düzenlenmifl kapal› bir son ce-
maat yeri bulunur. Cami iç mekan›nda, ampir üslubu hat›r-
latan süslemelere sahiptir.

Caminin güneyinde yer alan Çolak Abdi Pafla Türbesi,
Selçuklu tarz›na uygun olarak, iki kat halinde yap›lm›flt›r. 

Orta avludan bir kap›yla, dikdörtgen planl› harem daire-
lerine geçilir. Bu bölümde ayr›ca hamam, kiler, aflhane ve
tuvalet gibi k›s›mlar bulunmaktad›r. 

Sonuç olarak, ‹shak Pafla Saray› farkl› üslup ve bezeme
flekilleriyle infla edilmifl olup, ortaça¤ flatolar›n› an›msatan
gösteriflli bir eser olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r.

DO⁄U BEYAZIT KALES‹
Do¤ubeyaz›t'›n 5km do¤usunda, Eski Beyaz›t'›n kuzeydo¤u-
sundaki Belleburç denilen yerde bulunmaktad›r. Bugün için
harap bir vaziyet arz etmektedir. Yapan› ve yapt›ran› bilin-
meyen kalede, Urartu mezarlar› ve antik ça¤lara ait kal›nt›-
lar bulunmaktad›r. Kale plan olarak üç bölümden meydana
gelmifltir. Orta bölümde tap›nak ve ma¤aralar mevcuttur.
Kalenin etraf›n› çeviren surlar tamamen kaybolmufltur. Ka-
lenin Urartular taraf›ndan yap›ld›¤› san›lmaktad›r.

BEYAZIT ESK‹ CAM‹
Do¤ubeyaz›t'›n do¤usunda, Kalenin güney ete¤inde bulun-
maktad›r. Cami, muhtemelen Yavuz Sultan Selim taraf›n-
dan yapt›r›lm›flt›r. Caminin taç kap›s› üzerindeki onar›m ki-
tabesinden H.1096 (M.1687) 'da onar›m gördü¤ü anlafl›l-
maktad›r. Kare planl›, tek kubbeli cami plan tipindedir. Ha-
rim mekan› 11.50m çap›nda bir kubbe ile örtülüdür. Befl
gözlü son cemaat yeri y›k›lm›flt›r. Üzerinde herhangi bir süs-
lemesi bulunmayan cami, de¤iflik renklerdeki tafllar›n kar›fl›k
bir biçimde kullan›lmas›yla yap›lm›flt›r.
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HAMUR KÜMBET‹
Hamur ilçe merkezinde yer almaktad›r.
Girifl kap›s› üzerindeki kitabeden, sa-
dece 1802 y›l›nda yapt›r›ld›¤› anlafl›l-
maktad›r. Plan bak›m›ndan K›rfle-
hir'deki Afl›k Pafla Türbesi'ne benze-
mekte olup, Selçuklu ve Osmanl› Küm-
betlerinden farkl› bir planlama göste-
rir.Yap› dikdörtgen planl› olup,içten
aynal› tonoz,d›fltan bal›k s›rt› fleklinde-
dir. Güney taraftaki orijinal olmayan
tahta kap›dan girifl sa¤lan›r. Do¤u cep-
hesinde 3, bat›da ise 2 penceresi bu-
lunmaktad›r. Yap›, kesme tafl malzeme
ile yap›lm›fl olup, cepheleri kuflatan
dört s›ra bazalt ile renkli bir görünüm
kazanm›flt›r. Kümbet içerisinde ‹shak
Pafla'n›n torunlar›ndan ‹brahim Pa-
fla'n›n ve ailesinin mezarlar› bulunmak-
tad›r. Mezar tafllar›, bitkisel motifler,
sekiz kollu y›ld›z ve arapça yaz›lar ile
süslemektedir.
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K›z Kur'an Kursu inflaat›na bafllan-
m›flt›r.

fiubemizce; Müftülük hizmetlerini
destekleme ve Kur'an kursu hizmetlerin
kullan›lmak üzere, üç adet araç sat›n
al›nm›fl olup, bu araçlar Vak›f, Müftülük
ve Kur'an kursu hizmetlerinde kullan›l-
maktad›r. 

Vak›f fiubemiz imkanlar ölçüsünde
A¤r› Mekez camilerinin, inflaat, ba-
k›m,onar›m ve boya gibi tadilatlar›na da
katk›da bulunmufltur.

fiubemizce, ‹l Müftülü¤ünün ödene-
¤i olmayan harcama kalemlerinden, de-
mirbafl, k›rtasiye, boya ve küçük çapta
inflaat iflleri v.b, gibi giderlerine imkan-
lar ölçüsünde katk›da bulunmaktad›r.

Türkiye Diyanet Vakf› A¤r› fiubemiz
faaliyetlerini halk›m›z›n destek ve yar-
d›mlar› ile devam ettirmektedir.

fiUBELER‹M‹Z

TÜRK‹YE D‹YANET VAKFI A⁄RI fiUBES‹

Vak›f fiubemiz 1981 y›l›nda hizmete aç›lm›fl ve faaliyetleri-
ne bu y›l bafllam›flt›r. 2007 y›l› Temmuz ay› itibariyle Va-

k›f fiubemiz Yönetim Kurulu: Veysel ÇAKI (fiube Baflkan› - ‹l
Müftüsü), Mehmet TANIR (II Baflkan-‹mam Hatip), Cemil GÜ-
ZEL (Muhasip- ‹mam-Hatip), Fesih Solhan (Sekreter-‹mam-Ha-
tip), Alican MU⁄LU (Esnaf), Ahmet Y›lmaz (Difl Teknisyeni) ve
Cevdet YILMAZ (‹fl adam›)'dan oluflmaktad›r. Vak›f fiube
Temsilcili¤i görevini Cumhur KÖÇER‹ yapmaktad›r.

A¤r›'da Vak›f fiubelerimizin say›s› biri merkez ilçe olmak
üzere toplam 8 dir. ‹l s›n›rlar› içerisinde her ilçede vak›f flube-
miz bulunmaktad›r. biri merkez: Diyadin, Do¤ubeyaz›t, Elefl-
kirt, Hamur, Patnos, Tafll›çay ve Tutak olmak üzere toplam 8
fiubemiz vard›r. Bu flubelerden Do¤ubeyaz›t, Tutak, Hamur
ve Tafll›çay ilçe müftülüklerinin mülkiyeti vakf›m›za aittir.

VAKIF fiUBES‹N‹N FAAL‹YETLER‹

A¤r› merkez de bulunan Yat›l› Mevlana K›z Kur'an Kursu, Ya-
t›l› Erkek Kur'an Kursunda haf›zl›k e¤itimi gören yüze yak›n
ö¤rencinin iafle-ibate, yak›t, k›rtasiye, demirbafl, bak›m, ona-
r›m tamirat ve bütün giderleri flubemiz taraf›ndan karfl›lan-
maktad›r.

Kur'an kursunda görevli üç personelin (Aflç›, Hizmetli ve
Bulafl›kç›) maafl ve sosyal kesintileri flubemiz taraf›ndan karfl›-
lanmaktad›r. A¤r› ‹l merkezinde bulunan Bat›kent Camii, Hz.
Osman ve Yavuz Caminin bak›m onar›m giderleri ile di¤er
camilere fiubemiz imkanlar ölçüsünde yard›mda bulunmufltur.

2007 y›l›nda A¤r› Merkez S›dd›kiye Mahallesinde bulu-
nan Vakf›m›za ait arsaya A¤r›'l› ifladam› fiinasi Ünsal tara-
f›ndan 75 ö¤renci kapasiteli ve 5 katl› fiinasi Ünsal Yat›l›

Veysel ÇAKI
fiube Baflkan› - ‹l Müftüsü

1955 y›l›nda Giresun ‹li Merkez Yay-
k›nl›k Köyünde do¤du. ‹lkokulu kö-
yünde, liseyi Giresun ‹mam-Hatip
Okulunda (1974), Yüksek okulu ‹s-
tanbul Yüksek ‹slam Enstitüsünde
(1979) tamamlad›. 4.Dönem Müftü
ve Vaizler ‹htisas Kursu (Haseki) me-
zunu olan Veysel ÇAKI; Giresun-fie-
binkarahisar, ‹stanbul-Beykoz ilçele-
rinde ‹mam Hatiplik, Giresun Tirebo-
lu ‹lçesi ile Kars ‹linde Vaizlik, Kars
Sar›kam›fl, Trabzon Beflikdüzü ve
Samsun ‹li Çarflamba ‹lçelerinde Müf-
tülük yapt›.

03.01.2005 tarihinde A¤r› ‹l Müftü-
lü¤üne atanan ve halen bu görevde
bulunan Veysel ÇAKI evli ve 2 çocuk
babas›d›r.

TDV
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Aksaray fiubemiz ve Aksaray ‹l Müftülü¤ü iflbirli¤i ile Kutlu
Do¤um Haftas› çerçevesinde bir dizi etkinlik düzenlendi.

Hafta münasebetiyle, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ‹lahiyat Fakül-
tesi Ö¤retim Üyesi Prof.Dr. Ali Akp›nar, Konya ‹l Vaizesi fiule Yük-
sel Uysal ve Araflt›rmac› Yazar Vehbi Vakkaso¤lu taraf›ndan “Hz.
Peygamberde ‹nsan Sevgisi” konulu konferanslar verildi. Konfe-
ranslarda vatandafllara binlerce kitap, kartela ve gül da¤›t›ld›.

Yine hafta çerçevesinde kan ba¤›fl› kampanyas› bafllatan Ak-
saray Müftülü¤ü, Merkez Saatçio¤lu Kur’an Kursu’nda kermes
düzenledi. Hacer Adatepe ve ö¤rencileri taraf›ndan hat ve tezhip
sergisi aç›ld›.

Toplam 32 Kur’an Kursu aras›nda her sene mutat olarak dü-
zenlenen bilgi yar›flmas› bu sene de gerçeklefltirilerek yar›flmalarda
dereceye giren ö¤renciler çeflitli hediyelerle ödüllendirildi.

Ç›narc›k ‹lçe Müftülü¤ünün bünyesinde hizmet verecek olan,
yat›l› k›z Kur’an kursunun temeli düzenlenen bir törenle at›ld›.

Ç›narc›k merkez, belde ve köy halk›n›n yo¤un ilgi gösterdi¤i töre-
ne Ç›narc›k ‹lçe Kaymakam› fiükrü Kara, ‹lçe Müftüsü Süleyman
Küçük, ilçe daire amirleri ve kalabal›k bir topluluk ifltirak etti.

Temel atma töreninde bir konuflma yapan Ç›narc›k ‹lçe Müf-
tüsü Süleyman Küçük, Kur’an kursu arsas›n› ba¤›fllayan hay›rse-
ver Necati Y›lmaz ile inflaat masraflar›n›n tamam›na yak›n›n› üst-
lenen hay›rsever Bilimli ailesine teflekkür etti. ‹lçede uzun y›llar
yat›l› Kur’an kursu s›k›nt›s›n›n çekildi¤ini dile getiren Süleyman

‹stiflare Toplant›s›
Aksaray ‹l Müftülü¤ünce 1980-2006

y›llar› aras›nda emekli olan din görevlileri
ile Geylani Kur’an Kursunda, ‹l Müftüsü ‹l-
han Ayd›n, müftülük personeli, Geylani
Kur’an Kursu Baflkan› Hüseyin Çekiç ve
yönetim kurulu üyeleri, ‹mam-Hatip Lisesi
Müdürü Bilal Bilecik ile meslek dersi ö¤-
retmenlerinin kat›ld›¤› yemekli bir istiflare
toplant›s› düzenlendi.

‹l Müftüsü ‹lhan Ayd›n’›n bir konuflma
yapt›¤› toplant›da emekli din görevlileri
de duygu ve düflüncelerini dile getirerek
toplant›ya büyük katk› sa¤lad›lar.

Küçük, bu hay›rl› giriflimle bu s›k›nt›n›n
sona erece¤ini söyledi.

‹lçe Kaymakam› fiükrü Kara da yap›lan
her türlü hay›rl› ifli takdir etti¤ini belirte-
rek, temeli at›lan Kur’an kursunun önem-
li bir bofllu¤u dolduraca¤›n› dile getirdi.

Temeli at›lan ve 5 kat olacak Kur’an
kursunun müfltemilat›nda; 2 dershane, 2
yatakhane, 1 yemekhane, 1 misafirhane
ve lojman yer alacak.

33 >

fiUBELER‹M‹ZDEN FAAL‹YETLER

A K S A R A Y
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K O Z A N

2007 y›l› Kutlu Do¤um Haftas› Kozan’da da bü-
yük bir coflkuyla kutland›.

Kozan ‹smet Atl› Stadyumunda düzenlenen kon-
feransa ilginin bihayli fazla oldu¤u gözlendi. Adana ‹l
Müftüsü Mehmet Bar›fl, Kozan ‹lçe Müftüsü Abdul-
lah Demirin de birer konuflma yapt›¤› konferansa
tebli¤ci olarak, Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤› Din ‹flleri Yük-
sek Kurulu Üyesi Dr. Sad›k  Eraslan kat›ld›. Eraslan
tebli¤inde Hz. Peygamber ve ‹nsan Sevgisi üzerinde
durdu.

Belediye sinemas›nda düzenlenen ve daha çok
din görevlileri ile ö¤retmenlerin ifltirak etti¤i ikinci
konferansa ise konuflmac› olarak Dokuz Eylül Üniver-
sitesi ‹lahiyat Fakültesi Ö¤retim Üyesi Prof.Dr. Cemal
Sofuo¤lu kat›ld›. Hz. Peygamber, ‹nsan ve E¤itim ko-
nulu tebli¤i büyük be¤eni toplad›.

Gerçeklefltirilen konferanslar›n yan› s›ra Kozan
Müftülü¤ü taraf›ndan, hafta münasebetiyle çeflitli
konularda yar›flmalar da düzenlendi.

fiUBELER‹M‹ZDEN FAAL‹YETLER

D ‹ K M E N

Dikmen ‹lçe Müftülü¤ü hizmet binas›na kavufltu.
Arsas› hay›rsever Sad›k Özer taraf›ndan Türkiye

Diyanet Vakf›na ba¤›fllanan Müftülük Sitesi toplam
140 m2 alan üzerine infla edildi.

Bodrum katla birlikte dört kattan oluflan müftü-
lük sitesinin müfltemilat›nda; Kur’an kursu, konferans
salonu, hizmet birimleri, arfliv, kütüphane, misafirha-
ne, lojmanlar ve depo bulunmaktad›r.

Hay›rsever vatandafllar›m›z›n büyük deste¤i ile ta-
mamlanarak hizmete aç›lan müftülük hizmet binas›-
n›n hay›rl› olmas›n› temenni ediyoruz.

S Ü L O ⁄ L U

Kutlu Do¤um Haftas› münasebetiyle Sülo¤lu fiube-
miz ile ‹lçe Müftülü¤ü bir dizi etkinlik gerçeklefltirdi.

Hafta münasebetiyle ilkö¤retim 6, 7 ve 8. s›n›f ö¤ren-
cileri aras›nda bilgi yar›flmas› düzenlendi. Yar›flma ne-
ticesinde Sülo¤lu ‹lkö¤retim Okulu, Cumhuriyet ‹l-
kö¤retim Okulu ve Büyükgerdelli Köyü ‹lkö¤retim
Okulundan üçer ö¤renci birinci, ikinci ve üçüncülü¤ü
paylaflt›. Dereceye giren ö¤renciler Sülo¤lu fiubemiz
taraf›ndan para ve de¤iflik hediyelerle ödüllendirildi.

Yine Sülo¤lu fiubemiz ve ‹lçe Müftülü¤ü iflbirli¤i
ile ilkö¤retim ö¤rencilerine yönelik “Hz. Peygambe-
rin Çocuk Sevgisi” konulu mektup ve fliir yar›flmas›,
lise ö¤rencilerine yönelik “Hz. Peygamber Günü-
müzde Yaflasayd› Bugünkü Sorunlara Nas›l Ba-
kard›?” konulu kompozisyon yar›flmas› ve “K›rk Ha-
dis Ezberleme Yar›flmas›” düzenlendi.

Düzenlenen yar›flmalarda 93 ö¤renci çeflitli hedi-
yelerle ödüllendirildi.

Ayr›ca hafta münasebetiyle “Hz. Peygamberin
Çocuk Sevgisi” konulu konferans düzenlenip, kutlu
do¤um yeme¤i da¤›t›ld›.

TDV



GÜNDEM

TÜRK‹YE D‹YANET VAKFI YAYIN MATBAACILIK VE T‹CARET ‹fiLETMES‹

ABONEL‹K ‹Ç‹N B‹ZE ULAfiAB‹LECE⁄‹N‹Z TELEFONLAR
‹fiLETME MERKEZ‹ Tel: (0.312) 354 91 31 Faks: 354 91 32 • ADANA YAYINEV‹ Tel: (0.322) 352 51 57 Faks: 352 69 18 • ANKARA fiUBE Tel: (0.312) 354 91 31 Pbx Faks: 354 91 32

ANKARA / SIHH‹YE YAYINEV‹ Tel: (0.312) 229 73 36 Faks: 231 51 10 • ANTALYA YAYINEV‹ Tel: (0.242) 242 15 24 Faks: 243 28 09 • AYDIN YAYINEV‹ Tel & Faks: (0.256) 213 50 49

BURSA fiUBE Tel: (0.224) 328 81 55 Faks: 328 81 56 • ÇORUM YAYINEV‹ Tel & Faks: (0.364) 213 37 26 • D‹YARBAKIR YAYINEV‹ Tel & Faks: (0.412) 224 40 91

DEN‹ZL‹ YAYINEV‹ Tel: (0.258) 263 86 82 Faks: 263 60 78 • ELAZI⁄ YAYINEV‹ Tel: (0.424) 236 96 70 Faks: 236 99 08 • ERZURUM YAYINEV‹ Tel: (0.442) 234 36 96 Tel & Faks: 235 20 98

‹STANBUL / CA⁄ALO⁄LU YAYINEV‹ Tel: (0.212) 511 44 32 Faks: 511 45 40 • ‹STANBUL I. fiUBE Tel: (0.212) 518 46 04 - 518 06 11 Faks: 518 83 07

‹STANBUL II. fiUBE Tel: (0.216) 474 12 02 (3 Hat) Faks: 474 12 04 • ‹ZM‹R YAYINEV‹ Tel (0.232) 482 18 36 Tel & Faks: 441 82 04 • ‹ZM‹R ‹RT‹BAT BÜROSU Tel & Faks: (0.232) 246 05 91

KAYSER‹ YAYINEV‹ Tel: (0.352) 222 51 95 Faks: 221 15 10 • KONYA HACIVEY‹SZADE YAYINEV‹ Tel: (0.332) 350 97 66 Faks: 353 09 75

SAMSUN YAYINEV‹ Tel: (0.362) 447 29 10 Faks: 447 29 15 • TRABZON YAYINEV‹ Tel: (0.462) 326 17 47 Faks: 326 90 44  • www.diyanetvakfi.org.tr - e-mail: tdvyayin@diyanetvakfi.org.tr

KUR’AN YOLU Türkçe Meal ve Tefsiri’nin
HEDİYE ilk iki cildi 31 ve 32. ciltle birlikte dağıtılmaktadır.



Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤› organizesinde
Türkiye Diyanet Vakf› arac›l›¤›yla sürdürülen
“VEKÂLET YOLUYLA KURBAN KES‹M‹ KAMPANYASI”
bu y›l da düzenlenecektir.

Kampanyaya kat›lan vatandafllar›m›z›n kurban bedellerini
19 Aral›k 2007 Çarflamba günü akflam›na kadar;
(Kurban bedeli bilahare ilan edilecektir.) Vak›fbank ve
Halkbank’›n bütün flubelerinde özel tahsilat hesab› olarak
aç›lan TÜRK‹YE D‹YANET VAKFI KURBAN HESABI’na
yat›rmalar›, Vak›fbank ve Halkbank fiubelerinin
bulunmad›¤› yerlerde ise en yak›n ‹l ve ‹lçe
Müftülüklerimize müracaat etmeleri gerekmektedir.

Kampanyam›za kat›lan vatandafllar›m›z›n, kurban
bedellerini geciktirmeden zaman›nda yat›rmalar›, paray›
yat›r›rken (sonradan  kendilerine yaz›l› belge verilebilmesi
için) ad, soyad, adres ve telefon numaralar›n› düzgün ve
okunakl› bir flekilde  banka dekontuna yazd›rmalar› önem
arz etmektedir.

‹lginize teflekkür ederiz.

Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤› ve

Türkiye Diyanet Vakf› arac›l›¤›yla yürütülen

Vekâlet Yoluyla Kurban Kesimi

Kampanyas›’nda kurbanlar;

kesim merkezinde oluflturulan komiteler

nezaretinde dinimizin esaslar›na

uygun olarak kesilmekte ve ihtiyaç

sahiplerine da¤›t›lmaktad›r.

(Da¤›t›lmas› mümkün olmayan etler,

nakde çevirilerek bedelleri yine yurtiçi ve

yurtd›fl›ndaki ihtiyaç sahibi vatandafllar ile

soydafl ve dindafllar›m›za ayni ve

nakdi yard›m olarak ulaflt›r›lmaktad›r.)

Dr. Mediha Eldem Sokak
No: 89  06640  ANKARA

Tel: (0.312) 417 12 35 - 417 18 69
Fax: (0.312) 418 19 00 - 419 47 83

www.diyanetvakfi.org.tr
kurban@diyanetvakfi.org.tr
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