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yeni dünya vakfı bülten





Bizleri bugünlere eriştiren Allah’a hamdolsun. 2019 mart ayında 
başlayan salgın nedeniyle ekonomik, sosyal, eğitsel ve sağlık 
gibi birçok konularda büyük sıkıntılar yaşandı. Okullar kapandı, 
yurtlarımızda öğrenciler kalmadı. Ama çok şükür bu sene 
okullarımız açıldı, yurtlarımızda öğrenciler kalmaya başladı. 
Hatta bu yıl yoğun bir taleple karşılaştık. Yapılan bu hizmetlerin 
ne kadar önemli olduğu arkadaşlarımız tarafından mükerrer 
defa dile getirildi.

Yeni Dünya Vakfı salgına rağmen faaliyetlerini ve çalışmalarını 
aksatmadan olabildiğince en iyi seviyede götürmenin gayreti 
ve çabası içerisinde oldu. Örneğin geçen sene yapamadığımız 
gençlik kamplarını bu yıl, Mersin Silifke Deniz Kampı (Erkek), 
Bitlis Ahlat Tarih ve Kültür Kampı (Erkek), Kocaeli 
Kefken Kampı (Kız), Kocaeli Diriliş Kampı 
olmak üzere 4 ayrı yerde gerçekleştirdik.

Daha da önemlisi bu süreçte 
Sabahattin Zaim Üniversitesi’nin 
salonlarında gerçekleştirdiğimiz 
“Eğitim ve İstihdam” konulu 
Gençlik Zirvesi gerçekten 
gençler arasında ses getirdi. 
Gençlerin kendi sorunlarına 
bireysel değil ortak akılla 
çözüm bulabilme ve yetkililere 
yol gösterme adına yapılan 
bu çalıştayın raporları 
inşallah çıktığında çok önemli 
görüş ve önerileri birlikte 
okuyacağız. “Yeni Dünya 
Gençlerin” parolasıyla çıktığımız 
bu süreçte gençlerin karar alma 
mekanizmalarına ulaşmaları ve 
aktif birer vatandaş haline gelmeleri 
ise en büyük temennimizdir. 

TÜİK (2019) verilerine göre ülkemizde 
15-24 yaş grubunda 13 milyonu aşkın genç 
bulunuyor. Yani gençler Türkiye nüfusunun 
yaklaşık 17’sini oluşturuyor. Bu denli büyük bir 
gençlik kitlesinin toplumsal olaylara ve süreçlere 
katılımı oldukça önemlidir. Katılım; İnsanların 
kendi yaşam alanlarına ilişkin kararlarda, işlem 
ve eylemlerde söz sahibi olmasıdır. Gençlerle ilgili 
konularda kararların başkaları tarafından değil kendileri 
tarafından verilmesi çok önemlidir. Özellikle günümüz gençliği; 
Sorgulayıcı, düşüncelerini ifade etmek konusunda daha rahat, 
özgüveni yüksek, dünyanın küresel bir köy haline geldiğinden 
olan bitenleri en iyi şekilde takip eden, mukayese gücü yüksek, 
alternatifi çeşitli ve teknoloji ile barışıktır. 

Günümüz gençliği ile ilgili “gençliğin değer yargıları aşınmış, 
dejenere olmuş’’ gibi ifadeleri sıklıkla duyarız. Oysa aşınan ve 
dejenere olan değer yargıları sadece gençlere ait olan şeyler 
değildir. Bu değer yargıları topluma aittir. 

Toplumun değer yargıları aşınırsa, gençlere ait olan değer 
yargıları da aşınır. Gençlik içerisinde bulunduğu toplumdan 
farklı değerlendirilemez. Eğer bugün gençlere musallat olmuş 
değerler aşınmasından bahsedeceksek; bunu sadece gençlere 
bakarak yapamayız.

Toplumun her katmanına, kadınıyla erkeğiyle her yaştaki 
insanımıza, özellikle de gençlik merkezli bir vakıf olarak zaman 
zaman gençlerimize söylediğimiz cümleleri bir kez daha sizlere 
arz etmek isterim. 

“Her ne yaparsanız yapın Allah için yapmaya çalışın. Çünkü 
yaptığınız işi gören de değerlendiren de karşılığını verecek 

olan da O'dur. O'na inananlar, yaptıkları her işte 
O'nun hassasiyetlerini esas alırlar, yalnız 

O'nun rızasını gözetirler. Yalnız O'na hesap 
verirler, yaptıkları işin karşılığını da 

yalnız O'ndan beklerler. Dolayısıyla 
başkalarının olumlu veya olumsuz 

değerlendirmeleri onlar için pek de 
bir şey ifade etmez.

Bizler biliyoruz ki dünya 
hayatında bize kazanç 
sağlayacak işler Allah 
adına gerçekleştirdiğimiz 
işlerdir. Ayrıca efendimizin 
de (sav) buyurduğu gibi 
"Ameller, niyetlere göre 
değerlendirilmektedir ve Allah 
(c.c.), insanların şekillerine 

değil de kalplerinde taşıdıkları 
niyetlerine, samimiyetlerine 

bakmaktadır" dolayısıyla bize 
düşen samimi bir şekilde Allah'ın 

mesajını en doğru bir biçimde 
bilmeyen kardeşlerimize ulaştırmak 

ve neticeyi her şeyi en doğru bir biçimde 
takdir eden Yüce Allah'a bırakmaktır. Bizlerde 

işte tam bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Sizlere 
de bunu tavsiye ediyoruz, çünkü onlar yaptıkları 
işi birilerinin beğenisini kazanmak için değil 
bizatihi Allah-u Teala için yapmışlardır. 

Bizim ilkemiz, bizim düsturumuz bu. Biz işin 
neticesinden çok işi yaptığımız esnada ne kadar 

samimi olduğumuza bakıyoruz ve Yüce Allah'a hep şöyle 
yalvarıyoruz “Ya Rabbi! bizleri gururdan, kibirden, bencillikten, 
samimiyetsizlikten uzak eyle! Bizlere rızana uygun ameller 
işlemeyi nasip eyle! Yanlışımıza, hatamıza fırsat verme!" 
ve geçirdiğimiz her günün sonunda kendimize şu soruyu 
soruyoruz: Bugün Allah için ne yaptık? Çünkü sadece O'nun için 
gerçekleştirdiğimiz işlerin ahiret yaşantımızda bizlere kazanç 
sağlayacağını biliyoruz.”

Selam ve dua ile…

zİrvedekİ gençlİk

MAHMUT GÖKSU
vakıf BAŞKANı
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RAMAZAN PAYLAŞMAKTIR
ADIYAMAN GÖLBAŞI 

Yeni Dünya Vakfı, On bir ayın Sultanı bu 
Ramazan’da da yoksulları unutmadı, hayır-

severlerin değerli bağışları ile gıda paketlerini, 
ihtiyaç sahibine ulaştırdı.

Yeni Dünya Vakfı Adıyaman Gölbaşı Şubesi, 
Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine 407 adet 
gıda kolisi yardımı yaptı. Paylaşmak mutluluk-
tur. Yardımlaşmanın ve paylaşmanın en yoğun 

yaşandığı mübarek ramazan ayında şubeler 
marifetiyle ihtiyaç sahiplerine bu faaliyetini 
yoğun şekilde yürütmektedir.

Yeni Dünya Vakfı imkanı olanla ihtiyacı olan ar-
asında köprü olmayı kendisine şiar edinmiştir. 
Bu iyilik hareketine infak veya istifade ederek 
destek olan herkese teşekkür ediyoruz.
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ADIYAMAN KÂHTA 

Yurt İçi Gıda Yardımı için yapılan bağışlar, 
ülkemizde yaşayan mazlum ve yardıma 

muhtaç insanların sofralarını bereketlendirme-
ktedir.

Bağışlarınızla ihtiyaç sahiplerine ulaşacak gıda 
paketleri, bir ailenin gıda ihtiyaçlarını karşılay-
acak şekilde hazırlanmaktadır. Hayırseverlerin 
desteklerini ülkemizde bulunan 19 şubemizin 
yardımıyla binlerce aileye ulaştırdık. 

Amacımız, kardeşlik bilincinin pekiştirilmesini 
geliştirmek. Bu hususta çalışmalarımıza hız 
kesmeden devam edeceğiz.

Yeni Dünya Vakfı Adıyaman Kahta Şubesi 
olarak kentteki yardımsever iş adamlarının da 
desteğini aldık. Hızlıca birbirinden hayırlı hiz-
metleri gerçekleştirmek üzere harekete geçtik.
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ANKARA

Tüm dünyaya yayılan salgın hastalık sebebiyle 
ülkemiz ve dünyanın farklı coğrafyalarında

ihtiyaç sahipleri zor günler geçiriyor. 
Milyonlarca kişi bu Ramazan’da da 
yeniden hatırlanmanın umudunu 
taşıyor. 25 yıldır olduğu gibi 
bu Ramazan da ihtiyaç 
sahiplerine, hatırlanmayı 
bekleyen kimsesizlere ve 
sıkıntıya düşmüş çaresizlere 
umut olmak için yola çıktık.

Ramazan-ı Şerif, 11 ayın 
sultanı; sevapların kat 
kat yazıldığı ve üç ayların 
sonuncusu olan rahmet ve 
bereket ayıdır. Bu yıl da manevi bir 
heyecanla yaşanıyor. Çok mübârek bir 
ay olan Ramazan’da oruç tutmanın, Kur’ân-ı 
Kerîm okumanın, sadaka vermenin, birilerini iftar 
ettirmenin, terâvih namazı kılmanın ayrı ayrı 
fazîletleri vardır. Yoksullukla mücadele eden 
ihtiyaç sahiplerine bayram sevinci yaşatmak 

için katkıda bulunan hayırseverlerin yardımlarını 
ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Erzak paketleri 
Ramazan-ı Şerif’te durumu iyi olmayan tüm aileler 
için büyük bir mutluluk kaynağı oldu. Yapacağınız 
bağışları hayra dönüştürmek için Yeni Dünya 
Vakfı Ankara Şubesi olarak yardımsever iş 
adamlarının da desteğini aldık. Hızlıca birbirinden 

hayırlı hizmetleri gerçekleştirmek 
üzere harekete geçerek birçok 

ailemize yardım eli uzattık. Bu 
kapsamda Ankara'nın 
farklı ilçelerinde yüzlerce 
aileye nakdi ve ayni 
yardımlarda bulunarak 
Ramazan ayının 
paylaşma bilincini hep 

beraber idrak ettik. Bu zor 
pandemi şartlarında mallarını 

vakfeden, bağışlarını esirgemeyen 
bağışçılarımıza teşekkür ediyor, bir sonraki 
Ramazan'ı Şerif ayında tekrar buluşmayı ümit 
ediyoruz.
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ERZURUM

Yeni Dünya Vakfı Erzurum Şubesince 900 
çocuğa bayramlık kıyafet hediye edildi.

Yeni Dünya Vakfı Ramazan Bayramı öncesi 
çocukların yüzünü güldürdü. Yeni Dünya Vakfı 
Erzurum Şube Başkanı Ayhan Akbulut ve vak-
fın yönetim kurulu üyeleri bayram öncesinde 
hazırladıkları çocuk kıyafetlerini Narman İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Karapınar’a 
teslim etti.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan YDV Erzu-
rum Şube Başkanı Ayhan Akbulut, Ramazan 
boyunca vakıftaki arkadaşlarıyla dezavantajlı 
gruplara destek olmaya gayret ettiklerini belir-
terek şunları söyledi:

48 koli    3-12 yaş grubu   çocuk kıyafeti-
ni çocuklara dağıtılması için ilçe milli eğit-

im müdürümüze teslim ettik. Bu yardım 
çalışmamızla 900 çocuğun yüzünün te-
bessüm etmesini sağlarsak ne mutlu bize. Ye-
pyeni hediye kıyafetlerimizi ilk defa Narman’ın 
çocukları açmış olacak. Yardım ettiğimiz 
çocukların fotoğrafını paylaşmayı doğru bul-
muyoruz. Bu nedenle hediyelerimizi, ilçedeki 
çocukları en iyi tanıyan öğretmen camiası-
na teslim ettik, onlar ihtiyaç sahibi aileleri ve 
çocukları tespit edeceklerdir. 

Ramazan boyunca yardım ve desteklerimiz 
sürecek inşallah. İnşallah en kısa zamanda 
da Afrika’da su kuyusu ve çeşme hayratımızı 
gerçekleştireceğiz. Bağışlarıyla vakfımıza 
destek olan herkese şükranlarımızı sunuyor, 
Narman İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Seyful-
lah Karapınar hocamıza da bu hayırlı hizmette 
bize yardımcı olduğu için teşekkür ediyoruz.
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IĞDIR

Hayırsever bağışçılarımızın teslim ettiği
yardımları yoksul, talebe ve yetime

ulaştırıyoruz. Ramazan ayının bereketli iklimin-
den faydalanarak yapmış olduğumuz yardım 
çalışmaları kapsamında yine hayırseverlerin 
desteğiyle binlerce yoksulun kapısını çalarak 
ramazan sevincini yaşatıyoruz. 

Binlerce kumanyayı Zekat, fitre, fidye, sada-
ka, iftar, ramazan kumanyası yardımları kap-
samında gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak, 
ramazan bereketini yoksul ve mazlum coğrafy-
alara taşıdık. Salgın tüm dünyada etkisini de-
vam ettirirken ihtiyaç sahiplerinin omzundaki 
yükler de arttı.

Yeni Dünya Vakfı Iğdır Şubesi, hayırseverlerin
destekleri ile her yıl olduğu gibi bu Ramazan 
da yükleri hafifletmek ve dertlere derman ol-
mak için çalışıyor. Yapılan destekler sayesinde 
Iğdır’da ihtiyaç sahiplerine ulaşacak kumanya 
paketleri, aileleri sahur ve iftar sofralarında bir 
araya getirecek. Bir ailenin bir aylık ihtiyacını 
karşılayacak şekilde hazırlanan kumanya pa-
ketleri, Iğdır’ın ihtiyaç durumuna göre belirle-
nen temel gıda maddelerinden oluşuyor. 

Yeni Dünya Vakfı Iğdır Şubesi olarak kent-
teki yardımsever iş adamlarının da desteğini 
aldık. Hızlıca birbirinden hayırlı hizmetleri 
gerçekleştirmek üzere harekete geçtik. 
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KAHRAMANMARAŞ

Ramazan ayı boyunca her gün bin kişinin iftarını 
evine gönderiyoruz. Kahramanmaraş’ta 2020 

yılının Aralık ayından itibaren hizmet vermeye 
başlayan Yeni Dünya Vakfı, kentteki hayırsever iş 
adamlarının da desteği ile kısa sürede birbirinden 
hayırlı hizmetlere imza attı.

İlk olarak 4 katlı güzel bir hizmet binası edinen 
vakfımız, burada dezavantajlı ve durumu olmayan 
ailelerin çocuklarını sınavlara hazırlıyor. Program 
dahilinde hafızlık eğitimleri de organize eden Yeni 
Dünya Vakfı, Ramazan ayı boyunca her gün bin 
kişinin iftarlığını evlerine ulaştırıyor.
Ramazan Bayramı öncesi 3 bin çocuğa bay-
ramlık hediye etmek için de hayırseverler ile 

kolları sıvayan Yeni Dünya Vakfı, Kahraman-
maraş Şube Başkanı Ahmet Asım Demirdöğen, 
“Binamızın 3’üncü katında Kuran eğitimi vermek 
için dersliklerimiz var. 2. katında ise bölge’nin ve 
bulunduğumuz mahallenin vakfımız Kahraman-
maraş’ın dezavantajlı olarak kabul edilen mahal-
lelerin merkezi olması noktasında bir konum arz 
ediyor. 

Vakfımızın giriş katında büyük, güzel, mükellef bir 
aş evimiz mevcut. Şükür ki hayır sahipleri, vak-
fımızı açalı iki ay olmuşken mutfağımızı aktif hale 
getirmemize vesile oldular.
Ve bu sayede Ramazan ayı itibari ile günlük bin 
kişilik iftar yemeği ihtiyaç sahiplerine paketlenmiş 

"Günde 1.000 kişiye iftar yemeği ulaştırdık."
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bir şekilde ulaşıyor. Bu vesile ile ramazan bo-
yunca toplam 20 bin kişilik iftar vermeyi plan-
ladık, şu ana kadar 11 bin kişilik iftarımız vak-
fımızın mutfağından çıktı, günlük bin kişiye iftar 
yemeği çıkıyor” dedi.

Eğitim imkânından mahrum çocuklara eğitim 
desteği, ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı ve 
yetim çocukların ihtiyaçlarına cevap vermek 
istediklerini belirten Başkan Demirdöğen, şöyle 
konuştu: “Dolayısı ile vakfımızın 3. katında da 
bu mahallenin dezavantajlı çocuklarına eğitim 
veriyoruz. Sınavlara hazırlık, okullara takviye 
dersleri veriyoruz. 

Bu vesile ile şu anda Kuran Kursumuzda 220 
tane talebemiz elhamdülillah hizmet görüyor. 
Bunun 45 tanesi Hafızlık eğitimi alıyor. Sınav-
lara hazırlık anlamında okullara yardımcı kurs-
larımızda ise 60 tane talebemiz var. Ramazan 
ayında yaklaşık 2 bin civarı gıda kolisini hayır 
sahiplerinin yardımı ile ihtiyaç sahiplerine ul-
aştırdık. Vakfımızın genel merkezi 1996 yılında 
kuruldu. 

Yaklaşık 25 yıllık hizmet süresi zarfında her 
geçen gün büyüyerek hem Kahramanmaraş’ta 
hem tüm Türkiye’de hizmetlerini etmek sureti ile 
faaliyet göstermektedir.”
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Genel Başkan Mahmut Göksu Kahram-
anmaraş Şubesini ziyaret ederek vakıf 
çalışmaları hakkında bilgi aldı. Şube Başkanı 
Ahmet Asım Demirdöğen ve heyetinin hazır 
bulunduğu programda yeni faaliyete açılan 
şube binası hakkında bilgiler paylaşıldı. 

Kahramanmaraş Şubesi hakkında de-
taylı bilgi alan Göksu: 'Şube Başkanımız 
A. Asım Demirdöğen ve ekibini başarılı 
çalışmalarından dolayı kutluyorum, il gene-
linde gençlere yönelik çok güzel çalışma-
lar yapıyorlar, şube binamızın da faaliyete 

girmesinin ardından fiziki olarak da rahat-
ladık. Her gencimizi şube merkezimizde 
gerçekleşecek olan etkinliklerimize bekli-
yoruz İnşallah.' dedi. Şube Başkanı  A. Asım 
Demirdöğen ise: 'Şube yöneticileri olarak 
Genel Başkanımız Mahmut Göksu'nun 
öncülüğünde Kahramanmaraş'ta gençlere 
yönelik çok sayıda etkinliğimiz olacak, burs-
larımız verilecek, inşallah bir yurt açma 
çalışmamız da devam ediyor. 

Rabbim utandırmasın, işlerimizi kendi rı-
zasından ayırmasın.' dedi. 

KAHRAMANMARAŞ ŞUBESINE ZIYARET 
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ANKARA'DA YENİ YURDUMUZ HİZMETE AÇILDI

Vakfımız  başkentin kalbi Ulus'ta Ankara'nın 
manevi mimarı Hacıbayram-ı Veli Hazretlerin-

in ismini taşıyan “Hacıbayram-ı Veli Erkek Öğrenci 
Yurdu” ile ilk defa 2021-2022 eğitim-öğretim döne-
minde hizmet vermeye başladı. Yüzlerce öğrencinin 
barınma ve beslenme ihtiyacına cevap verecek olan 
yurt Genel Başkan Mahmut Göksu, Genel Merkez 
Heyeti ve Şube Yöneticilerinin katılımıyla yapılan 
açılışın ardından resmi olarak faaliyetlerine başladı. 

Açılışta konuşan Ankara Şube Başkanı Ali Toköz, 
'Hacıbayram-ı Veli Erkek Öğrenci yurdumuz konu-
mu itibariyle, Ankara'nın yeni gözdeleri olan “Sosyal 
Bilimler Üniversitesi”, “Medipol Üniversitesi’’ ve “Dil, 
Tarih, Coğrafya Fakültesi” başta olmak üzere bun-
lara yürüme mesafesinde olup; ayrıca diğer üniver-
sitelerin tamamına ulaşabilecekleri toplu taşımalara 
(metro, banliyö, otobüs, dolmuş) 5’er dakika yürüme 
mesafesindedir. 

Vakıf Başkanı Mahmut Göksu Ankara Şube Başkanı Ali Toköz Ankara Şube Heyeti
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Yurdumuz hem ailelerin, hem de öğrencilerin 
beklentilerini fazlasıyla karşılamakta ve dikkat 
çekmektedir. “Hacıbayram-ı Veli Yurdu 1,2,3 ve 
4’er kişilik odalardan müteşekkil olup; 308 kişi-
lik toplam kapasiteye sahiptir. Odalar 30 me-
trekare alandan oluşan, konseptleri ile öğrenci 
dostu olarak tasarlanmış içerisinde; ayrı ayrı 
yataklar, kişisel çalışma masası ve giysi dolap-
ları bulunmaktadır. 

Birçok yurt için problem olan ortak alanda kul-
lanılan lavabo ve banyolar yurdumuzda her oda 
içinde ayrı ayrı bulunmaktadır. Hacıbayram-ı 
Veli Erkek Öğrenci Yurdu, öğrencilerin dersler-
ini rahatlıkla çalışabilmesi için odalarında bu-
lunan çalışma masaları dışında, yurt içerisinde 
gürültüden uzak konumlarda planlanmış, aynı 
anda 150 öğrencinin hizmet alabileceği; 3 ayrı 
etüt, çalışma odasıyla da öğrencileri destekle-
mektedir. Çalışma, etüt odalarımız tıpkı yatak 
odalarında olduğu gibi geniş ve ferah yapısıyla 
öğrencilerin kişisel alanlarını koruyabilecekleri 
genişlikte planlanmış; geniş ve ferah odalardan 
oluşmaktadır.

“Hacıbayram-ı Veli Erkek Öğrenci Yurdu” 150 
kişilik konferans salonu ile ”Her alanda eğit-
im”diyerek öğrencileri alanında uzman isimler-
le buluşturarak, öğrencilerin kişisel gelişimine 
katkı sağlayacak, geleceğe yön verecek 
öğrencilerimizin hayatı doğru okumaları ve 
anlamalarına yardımcı olacaktır. İçerisinde İs-
lami ilimler alanında kıymetli eserlere sahip 
kütüphanesi, yanında aynı anda 100 kişinin 
ibadet edebileceği mescidi ile küçük-büyük 

herkesin takdirini toplamaktadır. Yurdumuz 
bünyesinde ayrıca her katta bulunan mes-
citler öğrencilerin ibadetlerini kolaylaştırmak 
için ayrıca düşünülmüştür. “Sağlıklı Beslenme” 
diyerek aynı anda 100 öğrencinin yemeklerini 
yiyebileceği geniş, ferah yemekhanesi, uzman 
kadrosuyla hazırlanan menüsü, öğrencilerin 
sağlıklı ve dengeli beslenmesi için profesy-
onel kadrosuyla hazırlanan lezzetli yemekleri 
ile öğrenci ve velilerimizin en çok önem verdiği 
konuda da üzerine düşeni fazlasıyla yerine ge-
tirmektedir. 

Öğrencilere    spor yapma    imkânı  sunmak   
için 300 metrekarelik bir alanda yürüme bant-
larından, çeşitli spor aletlerine, masa tenisin-
den, langırt masalarına kadar hem eğlenip 
hem spor yapabilecekleri bir mekan da spor 
yapmayı seven öğrencilerin yanında yer almak-
tadır. Yurt içerisinde geniş ekran televizyonu 
olan; çay, kahve içip, sohbet edebilecekleri, so-
syalleşme alanı ile stres atabilecekleri bir alan 
olup; geniş ve rahat konsepti ile öğrencilerim-
ize şehrin kalabalık mekânlarına alternatif bir 
kafe ortamı sunmaktadır. 

Öğrenci ve velilerimizin Ankara’nın merkezinde 
gönül rahatlığıyla konaklayabilecekleri, konak-
lamanın yanında vakıf insanı olabilme şuurunu 
kazanabilecekleri; yeni dostluklar, arkadaşlıklar 
kurabilecekleri, öğrencilerin ihtiyaçlarını sonu-
na kadar karşılayabilecek, en ince ayrıntısına 
kadar düşünülmüş konseptiyle kapılarını sonu-
na kadar açarak sizleri bekliyor.' dedi.

Müdür Odası İdari Oda
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Toplantı Odası Kütüphane

Dinlenme OdasıDinlenme Odası

Konferans Salonu Yatakhane
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Yeni Dünya Vakfı Ankara Şubesi Uluslararası
Öğrenciler komisyonu tarafından organize 

edilen Satranç Turnuvası Yeni Dünya kitap 
kahvede düzenlendi. Pandemi şartları nedeniyle 
kısıtlı öğrenci katılımı ile yapılan turnuva heyecanlı 
ve çekişmeli maçlara tanıklık etti. 

Gençlerin stratejik düşünce kabiliyetlerinin 
geliştirilmesini amaçlayan turnuva sürecinde 
yerel haber ajansları da hazır bulunarak gençlerle 
söyleşi yaptı.

Toplamda 12 öğrencinin katılımı ve 3 hakemin
görev aldığı turnuva zevkli, heyecanlı ve zorlu
karşılaşmalarla gerçekleşti yaklaşık 4 saat sürdü.  
Turnuvaya katılan tüm gençlere Sultan Abdülhamit 
Han kitabı hediye edildi. Dereceye giren gençlere 
ise şube tarafından çeşitli ödüller takdim edildi. 

Turnuva sonrası sıralama ise şu şekilde oluştu.
1. Sidra QAHTAN 
2. Asya VAROL 

3. Nurcan BULUT oldu.

ULUSLARARASI GENÇLER
SATRANÇ TURNUVASINDA BULUŞTU

Dereceye giren öğrencilere satranç seti ve diğer 
katılımcılara Sultan Abdülhamit Han kitabı Ankara 

şubemiz tarafından hediye edildi. 

Katılımcılar medya Ankara internet haber kanalına 
düşüncelerini dile getirdiler. 
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ERZURUM ŞUBESİ 
ILK VAKFIYE’NIN SAHIBI YAĞAN BABA’YI ANDI

Yeni Dünya Vakfı Erzurum Şube Başkanı 
Ayhan Akbulut, Vakıflar Haftası’nda An-

adolu’daki ilk Vakfiye’nin Sahibi Yağan Baba’yı 
andı.

Yeni Dünya Vakfı Erzurum Şube Başkanı Ay-
han Akbulut  yönetim kurulu adına yayımladığı 
basın açıklamasında Türk-İslam medeniyetinin 
bir vakıf medeniyeti olduğunu hatırlatarak bu 
yıl Ramazan gibi mübarek günlere denk gel-
en vakıflar haftasında Anadolu’daki ilk vakfın 
kurucusu Yağan Baba’yı rahmet ve minnetle 
andıklarını söyledi.

Yeni Dünya Vakfı Erzurum Şube Başkanı Ay-
han Akbulut yönetim kurulu adına yayımladığı 
basın açıklamasında Türk-İslam medeniyetinin 
bir vakıf medeniyeti olduğunu hatırlatarak bu 
yıl Ramazan gibi mübarek günlere denk gel-
en vakıflar haftasında Anadolu’daki ilk vakfın 
kurucusu Yağan Baba’yı rahmet ve minnetle 
andıklarını söyledi.

ERZURUM – YDV Erzurum Şube Başkanı Ay-
han Akbulut açıklamasına şöyle devam etti: 
“Vakıflar haftasının bu sene hayır hasenat ayı 
Ramazan’a ve bayrama denk gelmesi bizi zi-
yadesiyle mutlu etti. İnfak, yardımlaşma, tasa-
dduk ayı olan Ramazan’da vakıf müessesesini 
çok daha iyi idrak ediyoruz. İslam dünyasın-
da vakıf müessesesi bilindiği üzere Peygam-
berimiz (s.a.v.) tarafından başlatılmıştır. İs-
lam dünyanın dört bir yanına, gönüllere vakıf 
hareketiyle yerleşmiş, neşv ü nema bulmuştur. 

Asırlardır İslamın sancaktarlığını şerefle 
taşıyan ecdadımız da vakıf müessesesini 
geliştirmiş, İslam medeniyetine çok büyük 
katkıda bulunmuş, kendileri de İslam kültür 
ve medeniyetiyle şehirleşmeye, yerleşik haya-
ta geçmeye başlamıştır. Fethedilen yurtların 
gerek fetihten evvel gerek fetihten sonra şen-
lenmesinde vakıfların çok büyük tesiri vardır.

Erzurum Şube Başkanı Ayhan Akbulut
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ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ETÜ)'DE 
DIŞ PAYDAŞLAR ILE FİKİR ALIŞVERİŞİ

Yağan Baba Vakfiyesi üzerine bilimsel bir 
makale kaleme alan Yıldırım Beyazıt Üniversi-
tesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Yasin Yılmaz’ın  if-
adeleriyle   Orta  Asya’dan  göç  ederek  İran ve 
Anadolu’ya gelen Türkler tasavvuf gelenekler-
ini de beraber getirmişlerdir. Gittikleri yerlerde 
zaviyelerini kurarak İslam’ı yaşayarak ve anlat-
arak yayma yoluna gitmişlerdir. Bunlardan biri-
si de Tebriz’de vakıf kurarak Pasinler’e gelen 
ve orada cami ve zaviyesini inşa eden Yağan 
Paşa (Yağan Baba), Arapça ifade ile Halil Di-
van’dir. Bilimsel kaynaklarda yer aldığı üzere 
‘Buhara, Semerkant’tan Kirman’a ve oradan da 
Pasinler’e gelen Yağan Paşa bir cami ve zaviye 
inşa ettirmiştir.

Kendilerinden önce bu bölgeye gelen ve Gürcü 
krallarının hakimiyeti altında bulunan Türk 
köylerini bedelini ödeyerek satın almış ve bu 
köylerin gelirlerini inşa ettirdiği cami ve zavi-
yeye vakfetmiştir Yağan Paşa kurduğu vak-
fını, Evasıtı Receb 440/19-29 Aralık 1048 tar-
ihinde yazdırdığı vakfiye ile tescil ettirmiştir. 

Yağan Paşa’nın yazdırdığı vakfiyede dönemin 
en büyük İslam devleti olan Abbasi Halifesi 
Mu’tasım Billah’ın adı da geçmektedir. Çünkü 
İslam’ın Türkler arasında yayılmaya başladığı 
dönemlerde devletleşen Türk boyları, İslam 
devleti olarak kabul edilmeleri için Abbasi 
halifesine elçiler göndermişlerdir. Hatta tam 
teşekküllü kurulan Türk-İslam devletlerinde 
hutbe hem halifenin hem de hükümdarın adı-
na okunmuştur.’ Hem Türk tarihi hem de İslam 
Medeniyeti tarihi açısından önemli bilgiler içer-
en vakfiyenin günümüze kadar ulaşması dik-
kate şayandır.

Bu vesileyle içinde bulunduğumuz vakıflar 
haftasında ecdadımızı, bilhassa Erzurum’da 
bulunan ve Anadolu’da bilinen ilk vakfiyenin 
sahibi olan Yağan Baba’yı rahmetle ve min-
netle anıyor, hem vakıflar haftasını hem tüm 
İslam Aleminin Ramazan bayramını tebrik 
ediyor, Filistin’de İsrail zulmünün bir an evvel 
sona ermesini ve mübarek Toprakların huzura 
kavuşmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum.

Yeni Dünya Vakfı Erzurum Şube Başkanı 
Ayhan Akbulut ve Türkiye Dil ve Edebiyat 

Derneği Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş 
Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü 
Prof. Dr. Bülent Çakmak’a ziyarette bulundu.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette 
Yeni Dünya Vakfı’nın ve Türkiye Dil ve Edebiyat 
Derneği’nin Erzurum’da gerçekleştirmeyi 
planladığı faaliyetler hakkında bilgi 

paylaşımında bulunan Şube Başkanları Ayhan 
Akbulut ve Murat Ertaş daha sonra İpekyolu 
Enstitüsü’nün çalıştay raporu ile ilgili Rektör 
Bülent Çakmak’la görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren 
Rektör Bülent Çakmak, Ayhan Akbulut’a ve 
Murat Ertaş’a teşekkür ederek çalışmalarında 
başarılar diledi.
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Eskiden bu ülke çok gelişmişti.

25 yaşından küçükler pek bilmez.

Biz çok Demokratik bir ülke idik, Aylarca 
hükümet kurulamıyordu.
Demirel gider, Ecevit gelirdi, Ecevit gider, 
Demirel gelirdi. Arada bir Necmettin Erbakan 
çoğunluk sağlasa da hükümet kurma 
görevi ona verilmezdi çünkü namaz 
kılan gericiydi en iyiyi bilenler 
başkalarıydı.

Erbakan çok konuşur 
ve itiraz ederse partisi 
kapatılırdı. Adalet iyi 
çalışırdı, Altı ayda bir 
hükümet değişirdi.
İki yılda bir seçim, On 
yılda bir askeri darbe 
olurdu.

Ne güzel günlerdi.
Hukuk bağımsızdı 
adalet vardı, Yüksek 
yargı üyeleri emekli 
olunca CHP'ye üye 
olurdu. İş bankasında 
mütevelli heyeti üyesi 
olurlardı.

Ne güzel günlerdi..
Üniversiteler bağımsızdı, özgürdü, 
Rektörler CHP üyesi idiler.
Üniversitelere başörtülü kızlar alınmıyordu.
Kur'an kursuna gidenler alınmıyordu.
Hatta namaz kılan başını örtenler okuldan 
atılıyordu.

Ne güzel günlerdi.
Ekonomi çok güzeldi, Çok zengindik Halkta para 
çoktu, onun için yağ bulunmuyordu.
Kuyrukta yağ alırdık, Pirinç ve çayı bile kuyrukta 
alırdık. Bir gecede %4000 faiz alırdık, Kur bir 
anda devalüe edilirdi. Birisine borç verebilir misin 
desek dolar yâda avro verebilirim derdi.

Çünkü Türk parası kapış kapış piyasada yoktu, 
olanda fakirin elinde ihtiyacı kadardı.

Ne güzel günlerdi, Yollarda araba ile gittiğini 
bilirdin. Her şey doğaldı, Yollar topraktı.
Çukurlar vardı arabanın içinde zıplardın mide, 
bağırsak, böbrek çalışırdı. Dağların etrafından, 
üstünden dolaşmak, viraj almak büyük bir emek 
şoförlük isterdi. Bol Oksijen alırdık.
Ne güzel günlerdi, Hastaneye o kadar çok hasta 
gitmezdi, gitti mi eve gelmezdi.

Misafir ederlerdi, İlaç o kadar değerli 
idi ki, kuyrukta ilaç alırdık çoğu 

zaman bulunmazdı da.
Hasta ölünce cenazeyi 

bırakıp eve gelirdik.

Ne güzel günlerdi.
Çok güzel heykeller 
dikilirdi, Okullarda 
andımız okunurdu, 
inkılap tarihi ve 
Atatürk ilkeleri 
okunurdu.

Gerisi önemli değildi, 
Okullar dediysem, 

kerpiçtendi. Toprak 
kokardı, heykeller 

tunçtandı, Öğretmenler 
hafta sonu limon satardı.

Ne güzel günlerdi, Trenler 
çok yavaş ve tıkır tıkır giderdi.

Konya'dan İstanbul'a üç günde 
giderdik, Seyrede seyrede giderdik, 

Tabiatı tanırdık.

Otobüslerde ayaklar şişerdi, Yol bitmezdi, 
Vücudumuzu test ederdik, Uykunun kralını 
uyurduk. Trafik polisine Rüşvet vermeden, 50 km 
yol gidemezdik.

Ne güzel günlerdi.
Zengin eli cebinde gezer başbakan kenardan 
izlerdi. Hükümet kurmak için zenginlerin rızası 
olmalıydı yoksa gerisini düşünmek istemiyorum.

Kaynak:  http://www.egirdirses.com/yazar-
eskiden-bu-ulke-cok-gelismisti-576.html

"NE GÜZEL GÜNLERDİ"
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SAKARYA ŞUBEMİZDE BAYRAK DEĞİŞİMİ

Sakarya’nın      başarılı    iş   insanlarından      Şahin Karaas-
lan; Yeni Dünya Vakfı Genel Merkezi'nin tensipleri-
yle Sakarya Şube Başkanlığı görevine getirildi. 
 
Sakarya Şube Başkanı olarak atanan Şahin 
Karaaslan’a belgesini Vakıf Başkanı Mahmut 
Göksu takdim etti. Sakarya Kurucu Şube Başkanı 
Osman Aydın'a teşekkür eden Göksu, 'Osman 
Aydın'ın Vakfımızın Sakarya'da kurulmasında 
ve uluslararası organizasyonlarda büyük katkısı 
vardır. Bir dava ve gönül insanı olan Osman 
Aydın'ın, vakıf faaliyetlerine bundan böyle de 
katılacak olması bizleri mutlu etmiştir.' dedi. 
 
Bir önceki Şube Başkanı Ali İnci’ye de teşek-
kür eden Göksu, 'Artık bundan böyle Sakarya 
Şubemizin başarılı iş insanı Şahin Karaaslan'ın 
başkanlığında, tecrübeli eski başkanlarıyla, 
güçlü kadrosuyla ve heyecanıyla önemli hizmet-
lere imza atacaktır. Sakarya Vakıf çalışmaları 
açısında gayet mümbit ve müsait bir ilimizdir. 
İnanıyoruz ki yeni dünya kurma çabamıza Sakarya 
güçlü bir destek verecektir. Vakfımız, Sakar-
ya'da orta öğretim ve üniversite gençliği başta 
olmak üzere her kesime hitap edecek, sosyal, 
kültürel, sportif etkinlikleriyle gençliğin buluşma 
ve kaynaşma noktası olacaktır. Aldığı  bu önemli 
görevde Şahin Karaaslan'a başarılar dilerim.' dedi.  
 
Ramada Sakarya Otel Yönetim Kurulu Başkanı, 
Sakaryaspor Yönetim Kurulu Üyesi olan Şahin 
Karaaslan; İstanbul Cağaloğlu’nda bulunan 
Hadım Hasan Paşa Medresesi’ndeki vakfın genel 

merkezinde Vakıf Başkanı Mahmut Göksu’dan 
yetki belgesini alarak, Sakarya’da hayata 
geçirmeyi planladığı çalışmalarına da start verdi.  
 
Saygın bir kişiliğe sahip olan Şahin Karaaslan; 
'Yeni Dünya Vakfı Genel Merkezi'nin uygun görm-
esi üzerine bu onurlu göreve getirilmem bend-
eki sorumluluk bilincini artırmıştır. Yeni Dünya 
Vakfı çalışmalarına bugüne kadar şube yönetim 
kurulu üyesi olarak katıldım, çalışmalar hakkında 
bilgi sahibiyim. Ancak bundan böyle sorumluluk-
larımın artmasıyla, arkadaşlarımızla ekip ruhuyla 
hareket ederek çalışmalarımızı daha ileri boyuta 
taşımayı arzu etmekteyiz. Gençliğe hizmet 
konusunda yapılacak çok ve çeşitli faaliyetlerin 
olduğunu biliyoruz. 

Bunları arkadaşlarımızla/hocalarımızla hayata 
geçirmenin gayret ve çabası içerisinde olacağız. 
Gayemiz iyiliği inşa ederek kötülüklerin ortadan 
kalkması, yeni bir dünyanın kurulması noktasında 
bu güzel kervana güçlü bir şekilde katılmaktır. 
Yatırımcı bir iş insanı olarak en büyük yatırımın 
insana olduğunun bilincindeyiz, ilgi sevgi ve 
fedakarlık isteyen bu hizmete Sakarya'daki tüm 
vakıf dostları ile yürüyeceğimiz kanaatindeyim. 
Vakfımızın Mütevelli Heyet Üyesi Recep Yıldırım 
ağabeyimizin de Sakaryalı olması bizim için ayrı 
bir zenginliktir, bunun da farkındayız. Bu konuda 
kendisinin bilgi ve birikiminden de istifade 
edeceğiz. Allah (c.c.) yar ve yardımcımız olsun' 
diyerek sözlerini tamamladı.

Sakarya Şube Başkanı Şahin Karaaslan ve Vakıf Başkanı Mahmut Göksu
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SAKARYA’DA GENİŞ KATILIMLI 
İSTİŞARE TOPLANTISI

Genel Başkan Mahmut Göksu ve Genel 
Merkez Heyeti, Sakarya Şubemizi 

ziyaret ederek yeni atanan Şube Başkanı 
Şahin Karaaslan’ı tebrik etti ve şube 
yöneticileriyle buluşarak geniş kapsamlı 
istişare toplantısı yaptı. Toplantıya Sakarya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 
önceki şube başkanı Ali İnci, vakıf genel 
merkez ve şube yöneticileri katılım sağladı.  

Başkan Göksu’ya Genel Merkez’den Yöne-
tim Kurulu Üyesi ve Teşkilat Başkanı 
Hamza Gönenç, Komisyon Başkanı Yunus 
Yıldırım, İdari Koordinatör Serhat Yıl-
maz, Mali Koordinatör Emine Turan, Vakıf 
Mali Müşaviri Harun Geylani eşlik etti.  
 
16 Haziran 2021 Çarşamba günü sabahı 
Sakarya Ramada Hotel’de kahvaltı ile 
başlayan programın ardından Sakarya Şube 
Yöneticileri ile istişare toplantısı yapıldı. 

Açılış konuşması yapan yeni Sakarya Şube 
Başkanı Şahin Karaaslan, “Değerli ark-
adaşlar, bu toplantı öncesi faaliyete geçire-
ceğimiz şube binamız ve gençlik merkezini 
Genel Merkez heyetiyle birlikte gezdik, Genel 
Başkan memnuniyetini ifade etti. İnşallah 
buraları beraber realize edeceğiz. Bugün bir-
likte olmaktan son derece memnun oldum. 
Yeni aldığım bu görevi en iyi şekilde yerine 
getirmeye gayret edeceğim. 

Sakarya'daki orta öğretim ve üniversite 
çağındaki gençleri Yeni Dünya Vakfı ile 
buluşturacak çalışmalarımız, burs faaliyetler-
imiz olacak. Yine gençlerin kişisel gelişim-
lerini sağlayabilecekleri ve ileride ülkemize 
katma değer sağlayabilecekleri çalışmalara 
inşallah hep beraber imza atacağız. Rabbim 
rızasından ayırmasın. İyi dilek ve temennil-
eriniz için teşekkür ediyor, dualarınızı bekli-
yorum.” dedi.
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Önceki Başkan Ali İnci ise yaptığı konuş-
mada, ”Şahin Karaaslan’a güvenerek görevi 
devrediyorum, başarılar dilerim.” dedi. 
Ardından selamlama konuşması yapan 
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem 
Yüce: “Yeni Dünya Vakfı’nın güzel çalışma-
larını yakinen biliyorum, başarılar dili-
yorum. İnşallah Sakarya’mızda bu seçkin 
heyetle birlikte YDV’nin hizmetlerinden nasibini 
alacaktır. Önceki başkanımız Ali İnci'yi tebrik 
ediyorum. Yeni Başkanımız Şahin Karaaslan 
kardeşimize ise yeni aldığı bu görevde başarılar 
diliyorum. Osmanlı bir vakıf medeniyetiydi, 
bizler de bu medeniyetin devamı olarak 
topluma hayırlı ve faydalı işlere imza atmaya 
gayret göstermeliyiz. 

Topluma hizmetin faklı çeşitleri 
vardır, vakıf çalışmaları da bunlardan 
birisidir. Toplumumuz her daim bu 
çalışmalara katkı ve desteğini esirge-
memiştir. Tekrardan yeni görev 
alan kardeşlerimi kutlar, çalışma-
larından başarılar dilerim. Rabbim 
yar ve yardımcınız olsun.' dedi.  
Sonrasında katılımcılara hitap eden 
Başkan Göksu, “Önceki dönemlerde 
görev yapan Osman Aydın ve Ali 
İnci Başkanlarımıza teşekkür edi-
yorum. İnşallah Şahin Karaaslan 
başkanımızla daha güzel işler       

yapılacaktır. 

Vakıf çalışmarımızda Sakarya şehri çok önemli 
bir yer tutmaktadır, yeni başkanımızın heye-
canı ve gayreti, önceki dönem görev alan 
yöneticilerimizin tecrübesi Sakarya Şube-
mizi çok daha ileriye taşıyacaktır. Sakarya’da, 
bilgi birikim ve deneyimleriyle ve saygın kişi-
likleriyle öne çıkan şube yönetim kurulumuzu 
tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum. ” dedi.  
Programın sonunda Başkan Göksu, vakfımıza 
verdiği manevi desteklerden ötürü Ekrem 
Yüce’ye, hizmetlerinden ötürü ise Eski Şube 
Başkanı Ali İnci’ye plaket takdim etti.

Şahin Karaaslan, Mahmut Göksu, Ali İnci, Ekrem Yüce
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Ülke Ülke Ramazan
ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİNİN 
DİLİNDEN RAMAZAN COŞKUSU

Azerbaycan

Çeçenistan
Batı Trakya

Bosna Hersek
Afganistan

Özbekistan

Gana

Bengladeş

Gambiya
İranİran

MaliMali

Yeni Dünya Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu 
Ramazan'da da paylaşmanın ve bereketin 

ruhunu yaşamak için farklı ülkelerden gelen 
öğrencilerimizle sıcak ve samimi bir program 
gerçekleştirdik. Yaklaşık yetmiş ülkeden 
vatanımıza gelen uluslararası öğrencilerin 
kendi kültürlerini paylaşması, Ramazan'ı 
farklı boyutları ile birlikte ele alınması ve 
çoşkulu bir şekilde bu mübarek ayı yaşamak 
için gençlere ülkelerinde Ramazan-ı Şerif 

Ayını nasıl yaşadıklarını sorduk. “Ülke Ülke 
Ramazan” başlığıyla gerçekleşen ve sosyal 
mecralarımızda yayınlanan video serisinde 
10 ülkeyi Youtube kanalımızda ağırladık. 
Kendi ülkelerine ait âdet ve görenekleri kısa 
videolarla anlatan öğrencilerle keyifli anlar 
yaşadık. Sizleri de bu kültürel şölene davet 
ediyor, kısa süreliğine dünya turuna çıkmayı 
tavsiye ediyoruz. 
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Vakfımızın gençlik ve spor çalışmalarını 
tek çatı altında toplamak, daha nitelikli 

ve üretken çalışmalara imza atmak ve farklı 
spor dallarında yarışmalara katılmak amacıyla 
vakfımızca Yeni Dünyam Gençlik ve Spor 
Derneği kuruldu. Yönetim Kurulu Üyemiz 
Hamza Gönenç'in kurucu başkanlığını yaptığı 
spor kulübü Hamit Öncü, Yunus Yıldırım, Harun 
Geylani, Av. Kürşat Tatoğlu, Uğur Mutlu, Av. İlyas 
Yamak ve Ecz. Yusuf Akova'dan oluşuyor.

Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Hamza Gönenç; 
Somut olmayan kültürel mirasın önemi ve 
korunması konusunda, özellikle yeni kuşakların 
daha fazla bilinçlendirilmesi gerektiğini göz 
önünde bulundurarak, geleneksel sporları 
öğretip yaygınlaştırmayı amaçladıklarını 
söyledi. Gönenç, spor ve gençlik faaliyetlerinde 
aktif olarak gençlerin sporun her türlü alanı ile 

tanışmasını sağlamayı hedeflerini belirterek, bu 
yönde etkinlikler düzenleyeceklerini kaydetti. 

Gönenç, Yeni Dünya Vakfı ile entegreli olarak 
spor alanı ve kamplar başta olmak üzere; 
kültürel, sanatsal, bilimsel, alanda faaliyet 
göstereceklerini belirtti.

Vakıf Başkanı Mahmut Göksu ise: 'Yeni 
Dünyam Gençlik ve Spor Kulübümüz vakfımızın 
yapmış olduğu sportif çalışmalara ivme 
kazandırmak, gençlik kamplarımızı daha 
nitelikli ve organizasyonel bir hale getirmek, 
bazı branşlarda uzmanlaşmak ve ulusal, 
uluslararası müsabakalara katılım sağlamak 
amacıyla kurulmuştur. Bu yeni süreç vakfımız 
adına hayırlı uğurlu olsun, Allah çalışmalarımızı 
hayırlı bereketli eylesin. Kulüpte görev alan 
arkadaşlara başarılar diliyorum.' dedi. 
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2021

YENİ DÜNYAM 
GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ KURULDU!
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YENİ DÜNYA KAMPLARI
MERSİN SİLİFKE

Her yıl çok sayıda yaz ve kış kampı düzenleyen
vakfımızın bu yılki ilk kampı, Mersin Silifke’de

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kamp alanında
gerçekleşti. 

Şubelerimizden gelen toplam 60 öğrencinin
katıldığı kamp, 26-29 Temmuz tarihleri arasında
erkek öğrencilere yönelik düzenlendi. Ülkemizde
eğitim gören farklı ülkelerden üniversite
öğrencilerinin de katıldıkları kamp, birçok sportif,
kültürel aktivite ile dolu dolu geçti. 

Akdeniz’in deniz ve güneşinden fazlasıyla 
faydalanan gençler, kampın son gecesi ise 
düzenlenen mini futbol turnuvasında mücadele 
ettiler. Yapılan müsabakaların ardından kazanan 
gençlere madalya takdim edildi. 

Kamp süresince düzenlenen sportif, eğitsel 
ve kültürel faaliyetler gençler arasında beğeni 
topladı. Kampın son gününde ise Silifke'nin 
tarihi ve kültürel yerlerini ziyaret eden gençler 
şehrin çok eskilere dayanan tarihi ve geçmişi ile 
ilgili bilgi sahibi oldu. 
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BİTLİS AHLAT

Ardından Bitlis Ahlat'da 13-17 Ağustos tari-
hlerinde erkek öğrencilerimize yönelik tarih 
ve doğa temasıyla 80 kişilik 5 günlük kamp 
düzenlendi. 

Ahlat şehri, tarihi mezarlıklarıyla ön plana 
çıkan bir ilçedir. Selçuklu döneminden kalan 
mezar taşları Türk tarihi açısından önemli 
bir değere sahiptir. Bunların yanı sıra yine 
Selçuklular dönemine ait, lahit mezar özelliği 
taşıyan kümbet mezarlar bulunmaktadır ki 
bu mezarlar yörede sıkça kullanılan Ahlat'a 
özgü taşlarla yapılmıştır. İlçede taş işleme-

ciliğinin ön planda olduğunun bir göstergesi 
olan bu kümbetlerde, dönemin saygın kişil-
erinin mezarları bulunmaktadır. 

Ahlat'ın olağanüstü doğası ve tarih dolu 
geçmişiyle bütünleşen gençler 5 gün 
boyunca çeşitli sosyal, sportif ve kültürel 
etkinlikler yaptı. Kampın 2. gününde Genel 
Başkan Mahmut Göksu, Mütevelli Heyeti 
Üyesi Recep Yıldırım, Ankara Şube Başkanı 
Ali Toköz ve Genel Merkez İdari ve Mali Kom-
isyon Başkanı Yunus Yıldırım kamp yerinde 
gençleri ziyaret etti. 

Bitlis Ahlat Kampı

‘‘Yeni bir dünya için çalışıyoruz’’
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KOCAELİ KEFKEN

Gençlerle uzun süre sohbet eden Göksu, 
'Gençlerimize böylesine tarih ve kültür ile iç 
içe mekanlarda kamp imkanı sunmak en baş-
ta bizleri mutlu ediyor. Her gencimizin gelip 
görmesi gereken bir yer' dedi. Atalarımızın 
miraslarını daha iyi anlamak için sadece bir 
doğa kampı değil kültürel ve tarihi geziler de 
yapıyoruz. Ahlat'da Kamplarımız devam ede-
cek, tüm gençlerimizi bekliyoruz.' dedi. 

3. kampımız ise 60 gencimizin katılımıy-
la Kocaeli Kefken'de 10-12 Eylül tarihler-
inde kız öğrencilerimize yönelik düzenlendi. 
Her yıl geleneksel hale gelen Kefken Doğa 
Kampımızda ise gençlerimiz doğa ve deni-
zle buluşarak sosyal, sportif etkinliklere imza 
attı. Basketbol, tenis, voleybol ve diğer sportif 
alanlarda düzenlenen turnuvalarda başarılı 
olan gençlere madalya takdim edildi. Gün 

sonunda ise fitoterapi semineri veren Uzm. 
Eczacı Naz Epözdemir eczacılık, alternatif 
tıp, ilaç kullanımı ve sağlık bilimleri alanında 
yapılan eğitsel faaliyetler gençler arasında 
farkındalık sağladı. Ayrıca Kamp alanında 
bulunan atölyelerde boyama, görsel sanat-
lar, basit renklendirme sanatı yapan gençler 
bir yandan eğlenirken bir yandan sanatsal 
faaliyetlere imza attı. Kamp bitiminde ise 
farklı şehirlerden gelen gençler Kocaeli Bilim 
Merkezini ziyaret ederek 
matbaa ve 
k a ğ ı t ç ı l ı k 
a l a n ı n d a 
detaylı bilgi 
sahibi oldu.
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KOCAELİ DİRİLİŞ

Son kampımız olan Kocaeli Diriliş Kampı ise 
17-19 Eylül tarihlerinde 'Vakıf Aile Kampı' is-

miyle 120 kişinin katılımıyla gerçekleşti. Kocae-
li'nin 1.000 rakımlı yaylalarında yapılan kampta 
vakfımızın ulusal ve yerel yöneticileri ile tanışma 
ve kaynaşma etkinlikleri, sosyal ve sportif faali-
yetler yapıldı. Gerçekleşen kaynaşma kampında 
ise sosyal ve sportif etkinliklerin yanı sıra doğa 
sporları da gerçekleştirildi. 

Bunun yanı sıra akşamları eğitsel faaliyetler 
gerçekleştirilerek vakıf çalışmaları hakkında 
bilgiler verildi. Diriliş Kampı ve gerçekleşen 
diğer 3 gençlik kampı hakkında kısa bir değer-
lendirmede bulunan Genel Başkan Mahmut 

Göksu: “Diriliş Kampı bizi birbirimize daha da 
yaklaştırdı. Tüm yöneticilerimizin, şubelerimizin 
ve gençlerimizin katılımıyla dolu dolu bir 3 gün 
geçirdik. İnşallah bu süreci kış kampları ile de-
vam ettirmek istiyoruz. Ardından kendi şehirler-
imizde ve bölgelerimizde vakıf çalışmalarımızı 
daha verimli ve kalıcı hale getirmek hepimize 
düşen görevdir. Bu kamplar ülkemizin ve dün-
yanın değişik coğrafyalarından gelen üniver-
siteli kardeşlerimizin kaynaşması ve yeni ark-
adaşlıklar kurması için mükemmel bir ortam. 

Gençlerimizin yıl boyu yaşadıkları yorucu 
çalışma günlerinden sonra onlara dinlenebilece-
kleri bir kamp imkanı sunmak bizleri ziyadesi-

‘‘Yeni bir dünya için çalışıyoruz’’
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yle mutlu ediyor. Kardeşlik ve paylaşma duy-
gularının ön planda olduğu ve farklı söyleşiler, 
etkinlikler, müzik ve sahne performanslarıyla 
kendilerini ifade edebildikleri, her şeyden öte 
kardeşlik duygusunu yaşayıp pekiştirdikleri bir 
ortamda uzun yıllar unutamayacakları anılar 
biriktirdiler. 

Milli ve manevi değerlerine bağlı, çalışkan ve 
faydalı bireyler yetiştirmeyi amaç edinen vak-
fımız kamplarına, sosyal, spor ve sanat faali-
yetlerine tüm gençlerimizi davet ediyoruz.” diye 
konuştu.

Göksu'dan sonra söz alan önceki dönem Ko-
caeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim 
Karaosmanoğlu, 'Yeni Dünya Vakfı kamplarını 
ilgiyle takip ediyorum ve katılıyorum. 

Pandemiden önce gerçekleşen Kefken kampına 
da gelmiştim, ama bugün burada daha kala-
balık ve büyüyen bir aile ortamı gördüm.  Bu 
hayırlı işlerin yapılması kadar sürdürülebilir ve 
kurumsal olması da büyük önem arz ediyor. 
Bugün burada kurumsal bir vakıf görüyorum, 
Rabbim hizmetlerinizi daim eylesin.' dedi.

25.Yıl
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TAKSİM CAMİİ NEDEN ÖNEMLİDİR?

‘‘Yeni bir dünya için çalışıyoruz’’

Sosyal medyada özellikle genç nesillerin 
Taksim Camii konusuna yabancı olduklarını 

görüyoruz. "Bu konu neden bu kadar abartıldı", 
"Küçük bir cami, ne önemi var ki" tarzı yorumları 
görünce bir hatırlatma yapmak icabetti. Çünkü 
yeni nesiller yakın tarihi bilmiyor. Dolayısıyla da 
olanları doğru şekilde yorumlayamıyor. Taksim 
Camii neden önemlidir maddeler halinde 
bakalım; 

1- Öncelikle belirtelim ki Taksim Camii bugünün 
konusu değildir. Geçmişi 150 yıla kadar uzanan 
bir ayakta kalma mücadelesinin, İslam olma ve 
İslam kalma mücadelesinin bir sembolüdür. 

2- Taksim/Beyoğlu bölgesi Osmanlı döneminde 
Pera olarak adlandırılan ve gayri müslimlerin 
yaşadığı bir bölgedir. İçkinin ve sefahatin izin 
verildiği tek bölge olması dolayısıyla da asır-
larca fuhşiyyatın merkezi olarak kalmıştır. 

3-  Osmanlı'nın zayıfladığı dönemlerde adeta 
kurtarılmış bölge olarak yabancı misyon-
ların, casusların ve türlü oluşumların merkezi 
haline gelmiştir. 18. yüzyılda Osmanlı-Rus 
savaşından sonra buraya Ruslar tarafından 
yaptırılan Ortodoks Kilisesi Müslüman ahalinin 
büyük tepkisini çekmiştir. Çünkü bölgede pek 
çok kilise ve sinagog varken Rusların baskıyla 
kendi kiliselerini inşa etmeleri bir bağımsızlık 
meselesi haline dönüşmüştür. Tüm bu kilise ve 
sinagoglara alternatif olarak sadece 1 küçük 
cami (Ağa Camii) bulunması Müslümanların 
izzetine dokunmuştur. Bunun üzerine Sultan 
Abdülhamid tarafından daha o dönemde bölg-
eye büyük bir Cuma Camisi yaptırılması planl-
anmıştır. Bunu duyan batılı ülkeler Osmanlıyı 
tehdit etmişler ve bu bölgeyi elbirliğiyle sahip-
lenmişlerdir. 
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4- Cami konusu ikinci kez 1952 yılında Adnan 
Menderes tarafından dile getirilmişse de yine 
batılıların tehditleriyle geri adım atılmıştır. 

5- Beyoğlu'ndaki levantenlerin, azınlıkların ve 
gayri müslimlerin 1960'dan sonra bölgeyi tama-
men tahliye etmeleri ve yerlerine Müslüman 
ahalinin yerleşmesine rağmen cami yapımı 
uzun yıllar engel yemeye devam etmiştir. 

6- Süleyman Demirel (1979) ve Turgut Özal da 
(1988) Taksim'e cami önerisine sıcak bakmışsa 
da kendi dönemlerinde batılıların baskısı ve 
tehditleriyle; içimizdeki İslam düşmanlarının, 
sabetayistlerin, dönmelerin tesiriyle geri adım 
atmışlardır. Yine Recep Tayyip Erdoğan'ın bel-
ediye başkanlığı döneminde ve Erbakan'ın 
başbakanlığı döneminde gündeme gelmes-
ine rağmen 28 Şubat darbesi nedeniyle cami 
yapılamamıştır. 

7- 2013 senesinde Taksim Camiini yeniden gün-
deme alan Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına 
bu kez de aynı bölgede fitili ateşlenen Gezi 
ayaklanması ile engel olunmaya çalışılmıştır. 

8- Tüm tehditlere ve içeriden/dışarıdan 
saldırılara rağmen Cumhurbaşkanımızın tali-
matıyla 2017 yılında Taksim Camiinin temeli 
atılmıştır. 

9- Taksim Camii aradan geçen 150 yılın 
ardından bugün tamamlanarak ibadete açıldı. 
Bu camii sadece bir ibadet merkezi değil aynı 
zamanda Pera bölgesinin fethinin de tamam-
landığı anlamına geliyor. Çünkü dinimizde ezan 
okunmayan yer İslam toprağı kabul edilmi-
yor. Zaten tüm mücadele de bundan dolayıdır. 
Mesele Taksim Camii değil, bu ülkenin bir 
bütün olarak İslam kalma mücadelesidir. Sul-
tan Fatih zamanında bir ihsan olarak Cenevizli-

lere ve Yahudilere tahsis edilen bu bölge tıpkı 
kapitülasyonlar gibi uzun asırlar Osmanlının 
başına bela olmuştur. Taksim Camiinin ibadete 
açılması Fatih zamanında verilen ihsanın ihan-
etleri sebebiyle levantenlerden geri alınması ve 
İstanbul'un madden ve manen fethinin tamam-
landığı anlamına geliyor. Tıpkı İstiklal Harbi son-
rasında kapitülasyonların kaldırılması gibi. Tak-
sim Camii tıpkı Ayasofya gibi fethin sembolüdür. 
Büyüklüğünün değil sembolik anlamının önemi 
vardır. Çünkü bu camii Osmanlının, Sultan 
Abdülhamid'in, Menderes'in, Demirel'in, Özal'ın, 
Erbakan'ın bizlere miras bıraktığı ahdidir. Gezi 
tayfasının Taksim camii protestolarında "İşgal 
1453'te başladı" pankartları taşıması işte bu 
sebepledir. Türkiye düşmanları ne dediğini çok 
iyi biliyor. Taksim camiinin ne anlama geldiğini 
çok iyi biliyor. Sorun bizim, gençlerimizin, yeni 
nesillerin kısacası Müslümanların yeterince 
bilgi sahibi olmamasından kaynaklanıyor. 

Tüm bu maddeleri düşündüğümüzde ise Tak-
sim Camii’nin ne kadar önemli olduğunu bir kez 
daha idrak ediyoruz. Bu kutlu Camii’nin yapımını 
üstlenen Sur Yapı’nın Yönetim Kurulu Başkanı 
Altan Elmas ise, "Bugün bana düşen burada 
hamd etmektir. Bu niyeti gönlümüze düşüren ve 
başlamayı ve kazasız belasız bitirmeyi lütfeden 
Allah'a hamdolsun. Yoluna kurban olduğumuz 
Muhammed Mustafa'ya selam olsun. Bugün ne 
büyük bir gün benim için. Rabbim Ayasofya'yı ve 
Taksim'i açmayı lütfettiği gibi, Mescid-i Aksa'ya 
da bu sahneyi kurmayı lütfetsin inşallah." 
diyerek duygularını tüm içtenliğiyle belirtmiştir. 

Taksim Camii davasını bilenlere, sahiplenenlere 
ve bugünleri görmemize vesile olanlara selam 
olsun. Bu yolda hasret çekip vefat edenlerin 
mekanı cennet olsun.
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EĞİTİM, KÜLTÜR VE SANAT 
DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

Genel Başkan Mahmut Göksu, Eğitim, Kültür ve 
Sanat'dan sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi H. 

İbrahim Erbay, Genel Merkez Eğitim İşleri Sorum-
lusu Çiğdem Yaramışlı, diğer vakıf yöneticileri ve 
dönem boyunca öğrencilere ders veren eğitimcil-
erin katılımıyla vakfımızın '2020-21 Eğitim, Kültür 
ve Sanat Dönemi'nin değerlendirmesi ve gelecek 
dönem istişaresini gerçekleştirdik. 

Vakıf Merkezinde gerçekleşen istişare toplantısında 
söz alan H. İbrahim Erbay, 'Gençlerimize burs ve 
yurt imkanı sunmanın yanı sıra eğitim hayatları 
süresince kişisel gelişimlerine katkı sağlamak ve 
nitelikli gençlerin yetişmesine vesile olmak amacıyla 
onlarca alanda eğitimler/kurslar açıyoruz. Ham-

dolsun binlerce öğrencimiz bu imkanlardan isti-
fade ediyorlar. Rabbim sayılarını çoğaltsın. Gelecek 
dönemde de inşallah çıtamızı daha da yükselterek 
birçok eğitim, kültür ve sanat faaliyetine imza ata-
cağız, hayırlı olsun şimdiden.' dedi. Ardından söz 
alan Göksu, 'Çeyrek asırlık tecrübesiyle vakfımız 
burs, yurt ve eğitim faaliyetlerine devam ediyor. 
Hamdolsun bu çalışmalarımıza gençlerimizin ilgisi 
büyük. Siz kıymetli hocalarımız burada çok önemli 
roldesiniz, sizler vakfımızı temsil ediyorsunuz. 
Bugüne kadar hep olumlu dönüşler aldık, Allah 
sizden razı olsun, çalışmalarımızı muvaffak eylesin. 
Yeni dönemde de onlarca alanda kurslar açarak 
gençlerimizin gelişimlerine katkı sağlamayı hedefli-
yoruz. Rabbim yardımcımız olsun' dedi.
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Yeni Dünya Vakfı, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 
5. yıl dönümünde, canlarını ortaya koyarak hainlere 
geçit vermeyen aziz şehitlerimizi rahmetle andı. 
İstanbul'da gerçekleştirilen etkinlik kapsamında 15 
Temmuz Köprüsü Şehitler Anıtında şehitlerimiz için 
Kur’an-ı Kerim okutularak gelen tüm ziyaretçilere 
ücretsiz lokma dağıtımı gerçekleştirildi. 

Ankara Şubemiz tarafından gerçekleştirilen etkin-
lik kapsamında ise şube merkezinde gençlerin 
katılımıyla anma töreni gerçekleştirildi. 

Ankara'da düzenlenen etkinlik sonrası konuşan Şube 
Başkanı Ali Toköz, 'Emperyalist güçlerin taşeron-
luğuna soyunan din ve eğitim kisvesi altındaki hain 
FETÖ örgütü amaçlarına ulaşamamıştır. Milletimiz 
bu mücadeleden güçlenerek çıkmıştır. Türkiye'nin 
başına bir daha böyle bir musibetin gelmemesi için 
birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam ede-
ceğiz. Bu vesileyle 15 Temmuz gecesi şehit olanlara 
rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Gazilerim-
izi saygıyla selamlıyorum.' dedi.

15 Temmuz Şehitler Anıtı

İstanbul - 15 Temmuz Lokma Dağıtımı Ankara Şube - 15 Temmuz Etkinlıği

15 TEMMUZ'U UNUTMADIK



‘‘Yeni bir dünya için çalışıyoruz’’

36

İSTANBUL'UN FETHİ'NİN 568. YILINI 
ANMA PROGRAMI

Orta Çağ'ın en güçlü kara ve deniz kalelerinin, 
Fatih Sultan Mehmet'in kuşatma teknikleri, ateşli 

silahları ve düzenli askeri gücü karşısında yenildiği 
İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü kapsamında, 
Genel Başkan Mahmut Göksu, Yönetim Kurulu Üyesi 
Hamza Gönenç, İdari Koordinatör Serhat Yılmaz, 
Komisyon Başkanları Kürşat Tatoğlu, Uğur Mutlu 
ve Hilal Alkan ve gençlik ekibi ile mübarek şehri 
fetheden büyük komutan Fatih Sultan Mehmet Han 
ve muzaffer ordusunu dualarımız ile anmak üzere 
Fatih Camii'nde bulunan türbesini ziyaret etti. 

Ziyaret sonrası Fatih Sultan Mehmet Han Hazretler-
ine Kur'an-ı Kerim okundu. Ardından açıklamalarda 
bulunan Göksu, 'Eşsiz güzelliği ile şairlerin ilhamı, 
seyyahların durağı; kralların, sultanların, hanların 
ve hakanların fethini düşlediği kadim medeniyetler 
şehri İstanbul. Henüz 21 yaşında, büyük bir inanç ve 
askeri bir dehayla gerçekleştirilen İstanbul’un fethi 
sonucu Fatih Sultan Mehmet Han, Hz. Muhammed 
(sav)’in müjdesi ve övgüsüne mazhar olmuştur. Bin 
yıllık çağı kapatıp yeni bir çağ açan İstanbul’un fethi 
sadece kazanılmış bir savaş değildir.  

Fetih ile sadece şehir değil gönüller de fethedilm-
iştir. İstanbul bu zaferden sonra, tüm dünya için ilim, 
kültür, sanat ve mimarinin merkezi haline gelmiş ve 
semaya yükselen minareleri ile manevi iklimimizin 
ruhunu oluşturmuştur. Asırlar boyu medeniyetlere 
başkent olan İstanbul’u bizlere miras bırakan, başta 
Fatih Sultan Mehmet Han olmak üzere, kahraman 
ecdadımızı ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle 
anıyor, İstanbul’un Fethinin 568. yıl dönümünü kut-
luyorum.' dedi. 
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2020-2021 
EĞİTİM, KÜLTÜR VE SANAT FAALİYETLERİ

İslam Entelektüel Düşünce Tarihi ile İslâm dünyasında 
üretilmiş düşünce geleneği, entelektüel rekabetler ve bil-
ginin kurumsal nitelikleri incelenmektir. Sosyal teori, mo-
dern bilim düşüncesi, İslami ilimler ve felsefe derslerinin 
yer aldığı teorik sorgulamalarla ufuk açarak kitapların 
dünyasına yolculuk yapılmaktadır.

Yeni Dünya Vakfı eğitim disiplini içinde önemli bir yere 
sahip olan ve vakfın varlık amacını teşkil eden İslami 
ilimler derslerimiz her dönem olduğu gibi bu dönem de 
hadis okumaları ve tefsir seminer dersleri ile devam et-
mektedir. Bu derslerde amaç İslami ilimler ve düşünce 
geleneğini tanıtmak ve özümsemek, çağımızın problem-
lerine dair kuşatıcı ahlâki çözümler sunmayı Amel-i Salih 
ekseninde hedeflemektedir.

Yeni Dünya Vakfı eğitimleri ile sizlerle buluşmanın se-
vincini bir daha yaşadık. Karşı karşıya kaldığımız mese-
lelere Müslümanca bakmak ve bu doğrultuda çözüm 
arayışı içinde olmak yeryüzünde varoluş gayesinin şuu-
runda olan ve vakti kuşanan (ibnü’l-vakt) her ilim yolcu-
su için bir gerekliliktir. Bu doğrultuda 1996 yılından bu 
yana çeşitli konu başlıkları ile birlikte sizlerle beraber 
olduk. Bu bakış açısı ile insanı, toplumu ve içinde ya-
şadığı dünyayı tanımak ve anlamak üzere birikimimizi 
sunmayı amaçladık.

2020-2021 yılı Pandemi nedeniyle programlarımıza 
çevrim içi devam etmek durumunda kalmıştık. 

Pandemi şartları çerçevesinde hazırladığımız çevrim 
içi ve kayıtlı eğitim programımızla karşınızdayız. 
Yeni Dünya Vakfı eğitimleri, 2020-2021 yılı eğitimleri dı-
şında Yeni Dünya çevrim içi Sohbetleri ile faaliyetlerine 
devam ediyor. Yeni Dünya Vakfı eğitimleri ise katılım-
cılara bir bakış açısı kazandırmak gayesiyle düşünce-
lerini şekillendirmek isteyen kişilerin arayışlarına katkı 
sunmak adına iktisadi, sosyal, kültürel ve dini mese-
lelerin yer aldığı kadim ve güncel eserler ışığında ele 
alınıyor.

Yıl boyunca belli periyodlarla sürecek olan derslerimiz-
den bazıları şöyledir:
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VERİLEN EĞİTİMLER
1- Bir Hayalim Var ( Liseli öğrencilerle yapıldı )
2- Sınav Kaygısı ve Baş Etme Becerileri
3- Modernite Kıskacında İnsan
4- Osmanlı İstanbul'unda Ramazan'ı Şerif
5- Ülke Ülke Ramazan ( 11 Ülke )
6- Ülke Tanıtımları ( Doğu Türkistan, Gambiya,
Mısır, Filistin, Yunanistan
7-Osmanlıdan Cumhuriyete Saraylar
8- Hayal mi? Hedef mi?
( Üniversiteye Giriş Aşamaları )
9- Osmanlı'da On Bir Ayın Sultanı Ramazan
10- Hattatın Kalemi - Yazının Sırrı
11- Yıldızlar Felsefesi ( Özgür Çoban )
12- Şairin İlhamı ( Hayrettin Taylan )

13- Hayal mi? Hedef mi?
( Meslek ve Üniversite Bölümü Tanıtma )
14- Mecelle Üzerine Bir Sohbet 
( Mehmet Akif Can )
15- Çanakkale Zaferi Etkinlikleri
16- Yeni Dünya Sohbetleri
( Nurullah Genç )
17- Yeni Dünya Sohbetleri
( Mehmet Emin Kalkan )
18- Geçmişten Günümüze Filistin Meselesi
( Taha Kılınç )
19- İstanbul'un Fethi ( Ahmet Şimşirgil )
20- Kutlu Sefere Çıkan 
Mavi Marmara Gemisi

Vakfımızın eğitimleri ile sizlerle buluşmanın sevin-
cini bir kez daha yaşadık. Karşı karşıya kaldığımız 

meselelere Müslümanca bakmak ve bu doğrultuda 
çözüm arayışı içinde olmak yeryüzünde varoluş gaye-
sinin şuurunda olan ve vakti kuşanan (ibnü’l-vakt) her 
ilim yolcusu için bir gerekliliktir. Bu doğrultuda 1996 
yılından bu yana çeşitli konu başlıkları ile birlikte siz-
lerle beraber olduk. Bu bakış açısı ile insanı, toplumu 
ve içinde yaşadığı dünyayı tanımak ve anlamak üzere 
birikimimizi sunmayı amaçladık. 

2020-2021 yılı Pandemi nedeniyle programlarımıza 
çevrim içi devam etmek durumunda kalmıştık. Yeni 
Dünya Vakfı eğitim disiplini içinde önemli bir yere 
sahip olan ve vakfın varlık amacını teşkil eden İslami 
ilimler derslerimiz her dönem olduğu gibi bu dönem 
de hadis okumaları ve tefsir seminer dersleri ile 
devam etmektedir. Bu derslerde amaç İslami ilim-
ler ve düşünce geleneğini tanıtmak ve özümsemek, 
çağımızın problemlerine dair kuşatıcı ahlâki çözüm-
ler sunmayı Amel-i Salih ekseninde hedeflemektedir. 
Pandemi şartları çerçevesinde hazırladığımız çevrim 
içi ve kayıtlı eğitim programımızla karşınızdayız. 

Yeni Dünya Vakfı eğitimleri Yeni Dünya çevrim içi Soh-
betleri ile faaliyetlerine devam ediyor. Yeni Dünya Vakfı 
eğitimleri ise katılımcılara bir bakış açısı kazandırmak 
gayesiyle düşüncelerini şekillendirmek isteyen kişi-
lerin arayışlarına katkı sunmak adına iktisadi, sosyal, 

kültürel ve dini meselelerin yer aldığı kadim ve güncel 
eserler ışığında ele alınıyor. Yıl boyunca belli periyod-
larla sürecek olan derslerimizden bazıları şöyledir: 
İslam Entelektüel Düşünce Tarihi ile İslâm dünyasında 
üretilmiş düşünce geleneği, entelektüel rekabetler ve 
bilginin kurumsal nitelikleri incelenmektir. 

Sosyal teori, modern bilim düşüncesi, İslami ilimler 
ve felsefe derslerinin yer aldığı teorik sorgulamalarla 
ufuk açarak kitapların dünyasına yolculuk yapılmak-
tadır. Tüm bunların yanı sıra İngilizce, Fransızca, 
Arapça, Kirilce gibi dil eğitimleri ile de gençlerimize 
global bir bakış açısı sunmak ve genç kimliği adı 
altındaki müstakbel kişiliği bir başka boyuta ulaştır-
mak ve küresel ölçekte vizyon kazandırmak temel 
gayelerimizdendir. Gençlik ruhuna sanat ve kültürle 
dokunmak, birçok eylemden daha faydalı olacağı 
kanaati ile 8 farklı sanat dalında alanında uzman eği-
ticilerle bu misyonu üstlenmiş bulunuyoruz. Tüm bu 
faaliyetlerimizi gönüllülük esasına göre yapıyoruz.  
2021-22 eğitim öğretim yılında da bu seminerlerin ve 
eğitimlerin haricinde öne çıkan alanlarda sanat atölye-
leri yer almaktadır. 

Sanat atölyelerimizde gençlerimizi estetik ile buluştu-
ruyoruz. Tezhip atölyesinden, Ebru atölyesine, Filog-
rafiden Hat sanatına kadar farklı dallarda öğrencileri-
mize çeşitli eğitimler ücretsiz bir şekilde verilecektir.
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eğİtİm ve İstİhdam konulu 
GENÇLİK ZİRVESİ GERÇEKLEŞTİRDİK

Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanı 
Mahmut Göksu

Yeni Dünya Vakfı İstişare Kurulu Başkanı 
Prof. Dr. Cüneyt Yüksel

Eğitim ve İstihdam konulu Gençlik Zirvemiz, 
Kur’an-ı Kerim Tilaveti ile başladı. Ardından 

Gençlik Zirvesi koordinatörü Çiğdem Yaramışlı’nın 
program hakkında açılış konuşması ile devam etti. 
Konuşmasında Gençlik Zirvesi’nin oluşum hikâye-
siyle başlayan Yaramışlı, gençlerin merkeze alındığı 
çalışmalara Yeni Dünya Vakfı olarak önem ve ayrı bir 
zemin açıldığından bahsetti. 

Ayrıca “gençlerin öncü sesi olmak, onları geliştirmek, 
güçlendirmek, çok yönlü, uyumlu ve canlı bir toplum 
inşa etmek” vizyonu ile yola çıkıldığını ifade etti.

Gençlik Zirvesi açılış konuşmasında yer alan Genel 
Merkez İstişare Kurulu Başkanımız Sn. Prof. Dr. 
Cüneyt Yüksel, ‘Vakfın böylesi bir zirvenin oluşma-
sını sağladığı için Yeni Dünya Vakfı’na teşekkürler 
ediyorum. 

İstanbul Vali Yardımcı Şevket Atlı
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Ülkemizin temel sorunlarından birinin eğitim sistemi 
olduğunu belirtmek isterim. Eğitim sistemi ve istih-
dam meselesi en çok tartışılan konulardır. Bu konu-
larda gençlerimizin önerileri teklifleri inanıyorum ki 
ilgililer tarafından dikkate alınacaktır. Tabi üniversite, 
iş dünyası ve STK’lara bu anlamda büyük görevler 
düşüyor. 

Yeni Dünya Vakfı da bu bilinçle kendine düşen görevi 
yapıyor. Umarım bu gençlik zirvesi bundan sonra 
geleneksel hale gelir. Türkiye gündeminde olan diğer 
konuların tartışılmasına konuşulmasına vesile olur 
diye ümit ediyorum. Tabi Sabahattin Zaim Üniversi-
tesi gibi seçkin bir üniversitenin salonunda olması 
bu zirvenin ne kadar önemli ne kadar etkili olacağı-
nın da bir işaretidir. 

Emeği geçen bütün arkadaşları kutluyorum ve tebrik 
ediyorum.” dedi. 

Açılış konuşmasında söz alan İstanbul Vali Yardım-
cısı Şevket Atlı, ‘Gençlere böyle bir imkan tanıyan 
Yeni Dünya Vakfı’nı ve bu imkandan istifade eden 
gençlerimizi öncelikle kutluyorum. Üniversite yılla-
rında kişisel gelişimleri için büyük önem arz eden 
bu çalışmalara imza atan gençlerimiz, bizleri gele-
ceğe dair umutlandırdı. Bu tip çalışmalar gönüllülük 
boyutu ile yapıldığından ötürü az bir gencin yüksek 
katkısı ile gerçekleştirilir fakat bugün burada yüz-
lerce gencin gözünde aynı ışığı ve azmi görüyo-
rum. Hepinizi canı-gönülden kutlar çalışmalarınızda 
başarılar dilerim.’ dedi.
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Yeni Dünya Vakfı’nın birçok yönden gençleri destek-
lediğini ifade eden, Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanı 
Sayın Mahmut Göksu ise gençlerin sesini duyurma-
nın onlara cesaret verip sosyal, kültürel alanlarda etki-
li ve donanımlı olmanın öneminden bahsetti. Göksu, 
“Biz Yeni Dünya Vakfı olarak gençlere burs, yurt ve eği-
tim imkânı sağlıyoruz. İstiyoruz bir genç hangi üniver-
site ve bölümde okuyorsa okusun, okuduğu bölümün 
en iyisi olsun vatanına milletine en iyi bir şekilde hiz-
met eden bir genç olsun. Bunun için de tüm imkânları-
mızı seferber etmiş durumdayız. 

Bugün burada Gençlik Zirvesi tertip ediliyor, gençleri-
mizin fikirleri düşünceleri ve eleştirileri raporlanıp ilgili 
mercilere iletilecek. 

Gençlerin duygu ve düşüncelerini karar alma mekaniz-
malarına ileten bunu kendine görev edinen vakfımız 
bu çalışmaların daha üst boyutlara gelmesi için de 
tüm imkânlarını seferber edecektir. Bugün eğitim ve 
istihdam konusunu tartışacağız, bir sonraki zirvemiz-
de finans, iklim değişiklikleri, gençlik sağlığı vb. gibi 
konular da gündeme gelecektir, tabi bu konuları da 
gençlerin seçimine bırakıyoruz, biz vakıf olarak sizlere 
her daim imkânlarımızı sonuna dek sunacağız. Gençlik 
zirvemiz hayırlara vesile olsun. ” dedi. 

Gençlerin üç gün boyunca katılacağı etkinliğin hayır-
lara vesile olmasını temenni ettiklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve 63. 
Hükümet Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız 

Prof. Dr. Ayşen Gürcan

İkinci gün de eğitimler devam etti. Ana oturumda söz alan 
ve gençlerle oturum düzenleyen Yeni Dünya Vakfı Mütevelli 
Heyet Üyesi Prof. Dr. Ayşen Gürcan ise, ‘Yeni kuşak genç-
lerle iletişim kurmak, onların gönlüne dokunmak ve düşünce-
lerini, görüşlerini ilgililere iletmek hepimizin görevidir. Burada 
Yeni Dünya Vakfı olarak bizler kendimize bunu şiar edindik 
ve çalışmalara başladık. Bu hususta ilk olarak gençlik zirvesi 
etkinliği ile sizlerin görüş ve düşüncelerini alıyoruz, ardından 
ilgili mercilere ileteceğiz. Gençlerin sesi olarak vakfımız bu 
çalışmalarını artırarak sürdürecektir.' dedi.



25.Yıl

43

Alanında uzman akademisyenlerimiz ve gençlerimiz 
ile birlikte kaynaşma etkinliğini düzenlendi.

30 genç ile birlikte üç gün boyunca Eğitim Sistemi 
ve İstihdam konusunu tüm boyutlarıyla tartışıldı. Ala-
nında uzman eğitimciler moderatörlüğünde üç gruba 
ayrılan öğrenciler kendi gruplarında ele aldıkları başlık-
ları tartışıp elde ettikleri çıktıları diğer gruplarla karşı-
lıklı müzakere edildi. 

Bunların haricinde tartışmaları zenginleştirmek için 
eğitim ve istihdama dair konukları ağırlayıp gençlerle 
müzakereler yapıldı. Verimli müzakerelerin sonu-
cunda gençler elde ettikleri bulguları diğer grup üyele-
riyle paylaşma adına sunumlar gerçekleştirildi.Sonuç 
olarak yoğun ve verimli geçen üç günün ardından 
gençlerin konuya ilişkin görüşleri raporlanıp oylandı. 

Birinci aşamasını gerçekleştirdiğimiz gençlik zirve-
sinin ikinci aşamasında ise hazırlanan raporu ilgili ilgili 
makamlara sunacağız. Vakfımızın amaçlarından olan 
gençlerin sesi olma ve gençlerin karar alma mekaniz-
malarına yakınlaştırılması hedeflerimizi yerine getirme 
mutluluğunu yaşıyoruz. 

Bu kapsamda hazırlanan çıktılar devletimizin ilgili mer-
cilerine sunularak Yeni Dünya Vakfı gençlerinin eğitim 
ve istihdam ile ilgili duygu ve düşüncelerini somut ve 
kanıta dayalı bir şekilde ilgili mercilere ileterek ülke-
mize ve eğitim politikalarına katkı sağlayacaktır.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 
Doç. Dr. Bekir Sıddık Gür

Gazi Üniversitesi Eğitim Görevlisi 
Doç. Dr. Işıl Kurnaz

Eğitmen Asuman Yamlı
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Gençlik Zirvesi’21 (YDV’GZ), İstanbul Sabahattin 
Zaim Üniversitesi’nde gerçekleşti. Gençlik Zir-

vesi, siyasetten, ekonomiye, iklim değişikliğinden, 
yeni akım medyaya, yapay zekâdan engelleri aşan 
girişimlere kadar sayısız konunun tartışılıp istişare 
edildiği zengin ve verimli ortamlar olmaya aday-
dır. Bu çerçevede Yeni Dünya Vakfı’nın düzenlediği 
Gençlik Zirvesi “Eğitim Sistemi ve İstihdam” konu 
başlığıyla gençlerle buluştu. 

Zirve, Sabahattin Zaim Üniversitesi’nin ev sahipli-
ğinde gerçekleşti. Zirve programına bürokrasiden 
akademisyenlere birçok isim katılım gösterdi. Zirve 
sonunda gençlerin fikri çıktıları, düşünceleri ve diğer 

ülkelerin eğitim sistemleri ile ülkemizdeki eğitim sis-
temi arasından kıyas raporu, kanıtlanmış ve somut 
iyi yönlerin alınması hakkında çalışmalar rapor 
haline getirilecek. Hazırlanacak olan ise Milli Eğitim 
Şurası başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla 
paylaşılarak ülkemizin eğitim çalışmalarına katkı 
sağlayacak. 

İnsan hayatının en önemli dönemi olan “Gençlik 
Çağı” psikolojik ve sosyal yönleriyle bünyesinde bir-
çok bunalımı, çatışmayı, çıkmazı barındırırken aynı 
zamanda umudun, heyecanın ve idealizmin yeşer-
diği bir dönem olarak da kabul edilmektedir. 

Zirvenin Amacı
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Gençlik, toplumlarla geleceği arasında bir bağ 
kurması ve milletlerin tarihi varlığını geleceğe 
taşıması bakımından önem arz etmektedir. Bugün 
de toplumsal hareketlere/olaylara baktığımızda 
Türkiye gündemini yakından ilgilendiren her konuda 
sahnede hep gençler var olmuştur. Görüyoruz ki 
çalışmalarda/ meydanlarda hep gençler var. 

80’li yıllarda meydanlarda gençler vardı. Arap 
Baharında gençler vardı. Gezi Parkı’nda gençler vardı. 

15 Temmuz gecesi darbecilere karşı meydanlarda 
yine gençler vardı. Bu örneklerden anlaşılacağı gibi 
toplumların siyasi, iktisadi ve sosyal olaylarında 
gençler hep etkileyici rol oynamıştır. 

Genç Dünya Zirvesi, bu rol ve potansiyelden en etkili 
bir şekilde istifade etmek için gençlerin fikirlerini 
dinleyip, sosyal sorunlarla baş etme ve çözüm 
stratejilerini deneyimlemek ve istifade etmeği 
amaçlamaktadır.

Ülkemizdeki genç nüfusun toplam 
nüfus içerisindeki oranı, diğer gelişmiş 
ülkelere göre yüksek olmasına rağ-
men maalesef bu durumdan hakkıyla 
istifade edilememektedir. 
• Gençlerin fikirleri ve toplum için aktif 
rol oynaması yüksek enerji ve potan-
siyellerinden gerektiği gibi istifade 
etmek için gerçekleştirilecek sosyal 
sorunların çözümünde inisiyatif alan 
gençleri bir araya getirmek,
• Gençleri potansiyellerine karşı farkın-
dalık kazandırmak,
• Gençlerin sosyal, kültürel, iktisadi ve 
siyasi olaylara karşı cesaretlerini ve 
girişimlerini desteklemek,

• Gençliğin sesi olmak,
• Gençlerle karar alıcılar arasında köp-
rü vazifesi görmek,
• Yerel ve ulusal alanda eğitim politika-
ları hakkında görüş bildirmek,
• Kıt kaynakların en verimli şekilde kul-
lanılarak eğitim politikalarının revizas-
yonunu sağlamak,
• Somut ve kanıta dayalı pratik bilgiler 
ışığında ülkemizin eğitim politikasına 
katkı vermek,
•Bu verimli tartışma ortamlarında 
çıkan raporların kamuoyunda duyurul-
masını
sağlamak.

Zirvenin Hedefi
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Ankara şube hanımlar komisyonunun düzenle-
miş olduğu Mamak Belediyesinin destek ver-

diği program, Mamak Lavanta Kültür Salonunda 
Ankara Milletvekili Lütfiye Selva ÇAM, Mamak 
Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet DÜĞMECİ, 
Ankara Şube Başkanı Ali TOKÖZ, Komisyon Baş-
kanları, Uluslararası öğrenciler ve vakıf gönüllülerin 
katılımı ve Ankara Şube Hanımlar Komisyonu Baş-
kanı Fatma ÖZTÜRK'ün ev sahipliğinde gerçekleşti. 
 
Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan program Hanım-
lar komisyon başkanı Fatma ÖZTÜRK'ün hoş gel-
diniz konuşması ile başladı. Ankara Şube Baş-
kanı Ali TOKÖZ'ün hoş geldiniz konuşması ve 

öğrencilere her türlü desteği vereceklerini, ailele-
rinin bize emaneti olduklarını vurguladığı konuş-
masının ardından Mamak Belediye Başkan Yar-
dımcısı Mehmet DÜĞMECİ Yeni Dünya Vakfının 
faaliyetlerini yakından takip ettiklerini dile getirerek 
ellerindeki imkanları bu hayırlı işlerde kullandırmak 
için destek vermeye devam edeceklerini belirttiler, 
AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva ÇAM ise 
öğrencilere önem verdiklerini ve Yeni Dünya Vakfı'nın 
güzel hizmetler yaptığını ve daha önce çeşitli program-
larına katıldığını ifade ederek onlarla vakit buldukça 
beraber olmak istediklerini, gençlere rol modellerini iyi 
seçmesi gerektiğini belirttiler. Program Ammar ACAR-
LIOĞLU konseri ile sona erdi.

ANKARA ŞUBE HANIMLAR KOMİSYONU 
ÖĞRENCİLERLE TANIŞMA TOPLANTISI

Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam Ankara Şube Başkanı Ali Toköz



25.Yıl

47

Vakfımızın Ankara'da bulunan 8 öğrenci yurdunda 
dönem açılış programları gerçekleştirildi. Anka-

ra'da bulunan Hacı Bayram-ı Veli Erkek Öğrenci Yurdu, 
Mamak Erkek Öğrenci Yurdu, Şehit Ahmet Özsoy 
Erkek Öğrenci Yurdu, Gazi Sağlık ve Medeniyet Erkek 
Öğrenci Yurdu, Cebeci Kız Öğrenci Yurdu, Keçiören Kız 

Öğrenci Yurdu, Çubuk Kız Öğrenci Yurdu ve Lütfiye 
Hanım Kız Öğrenci Yurdu'nda gerçekleşen program-
lara Mütevelli Heyet Üyesi Recep Yıldırım, Şube Baş-
kanı Ali Toköz, Yurtlar Koordinatörü Mücahit Kara ve 
yurt yöneticileri katılım sağladı. Gerçekleşen program 
sonrası değerlendirmelerde bulunan Mütevelli Heyet 
Üyesi Recep Yıldırım, 'Vakfımızın ülke genelinde en 
çok yurt bulunan şehri Ankara, bu kapsamda en çok 
öğrenciye yine başkentimizde erişiyoruz. Gençlerimi-
zin dönem başında bizlerle direkt yüz yüze buluşması, 
duygu ve düşüncelerini bizlere aracı olmadan ifade 
edebilmeleri  büyük önem ediyor. Bu kapsamda her 
yurdumuzda coşkulu bir şekilde bu programı düzen-
liyoruz. Hayırlı uğurlu olsun, gençlerimize eğitim öğre-
tim dönemlerinde başarılar diliyorum.' dedi. 

Ardından söz alan Ankara Şube Başkanı Ali Toköz ise, 
'Bu programlar yurdumuza gelen gençler ve bizler için 
büyük önem arz ediyor. Bu öğrenciler yurtta bizlere 
emanettir. Onları en iyi şekilde ağırlamak, dertleri ve 
sorunları ile yakından alakadar olmak bizlerin asli göre-
vidir. Aynı zamanda bu programlar kendi aralarında da 
kaynaşmaya vesile oluyor. Rabbim çalışmalarımızda 
bereket eylesin, programlarımız hayırlara vesile olsun' 
dedi. Konuşmaların ardından yapılan ikramlar ve çeki-
len toplu fotoğrafın sonrasında program sona erdi.

2021-2022 ANKARA YURTLARI 
DÖNEM AÇILIŞ PROGRAMI

Mütevelli Heyet Üyesi Recep Yıldırım, Ankara Şube Başkanı 
Ali Tokoz, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse
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ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KOMİSYONU 
FAALİYETLERİ

Yeni Dünya Vakfı sadece ülkemiz gençleri için 
değil, tüm dünyadan gelen gençler için de çalış-

malarını yürütüyor. Vakfımız bünyesinden yer alan 
70'e yakın ülkeden gençlere eğitim, kültür ve
sanatsal çalışmalara imza atılıyor. Genel Merke-
zimizde gerçekleşen etkinliklerde dünyanın farklı 
coğrafyalarından ülkemize okumaya gelen gençlerle 
eğitim, sohbet, toplantı, ziyaretler ve diğer sanatsal 
etkinler gerçekleştiriliyor. Ayrıca yine farklı ülkelerin 
kültür buluşmaları, ülke tanıtımları ve küresel ölçekte 
sosyo-politik tartışmalar gerçekleştiriliyor. Bu kap-
samda Mısır, Gambiya, Doğu Türkistan, Nepal, Filis-
tin ve Yunanistan’ın ülke tanıtımları bu ülkelerden 
gelen gençlerin sunumuyla

yapıldı. Ayrıca yine farklı ülkelerden gelen gençlerle 
‘Ülke Ülke Ramazan’ programı için video çekimleri
gerçekleştirildi ve sosyal mecralarımızdan yayın-
landı. Bangladeşli öğrencilerce Bengalce Yeni Dünya 
Vakfı’nın tanıtım videosu da çekilerek Bangladeş’in 
haber kanallarında yayınlandı. 

Vakfımızın uluslararası öğrenci komisyonu ile aynı 
alanda çalışmalarını yürüten kardeş kurumlar Bâb-ı 
Âlem Uluslararası Öğrenci Derneği ve Hayrat Ulusla-
rarası Öğrenci Derneği ziyaret edilerek iki kurum ile 
uluslararası öğrenci çalışmaları hakkında istişareler 
yapıldı. Yapılan istişareler sonrası dernek yöneticile-
rini vakfımızda ağırladık.
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Kendi ülkelerinden okumak için vatanımıza gelen ulus-
lararası gençlerimizin her daim yanında olan vakfımız 
birçok ülkeden gençlere yönelik etkinlikler düzenliyor. 
Bu kapsamda Uluslararası Öğrenci Başkanı MD Tarıqül 
İslam, Bangladeşli ve Filistinli öğrencilerimizin etkinlik-
lerine katılarak vakfımız çalışmalarını gençlere anlattı. 

Gençlerimize, ‘Ülke Ülke Ramazan, Ülke Tanıtımla-
rı, Kişisel Gelişim Etkinlikleri’ düzenleyen vakfımızın 
Uluslararası Öğrenci Komisyon Başkanı Dr. Mehmet 
İşcan, ‘1996 yılından beri tüm öğrencilerimizin öğrenci-
lerimizin yanında olan ve yardımlarını esirgemeyen vak-
fımız çeyrek asır sonra bugün de aynı misyonla çalış-
malarını yürütüyor. Kendi ülkelerinden Türkiye’ye gelen 
öğrenci kardeşlerimizi en iyi şekilde ağırlamak, ülkeleri-

ne döndüklerinde ise donanımlı, bilgili ve hedefleri olan 
bireyler haline getirmek istiyoruz. Birçok gencimiz kendi 
ülkelerinde çok güzel yerlere geliyor bu da bizi mem-
nun ediyor. Cumhurbaşkanımızın, daha çok uluslararası 
genci ülkemizde ağırlayalım hedefi doğrultusunda çalış-
malarınızı vakıf çatısı altında yürütüyoruz.’ dedi. 

Tüm bu çalışmaların yanı sıra uluslararası öğrenci-
lerimize dönük sosyal yardımlar da yapan vakfımız, 
Ramazan ayı içinde yüzlerce gencin evine gıda yardımı, 
nakdi destekler ve çeşitli yardımlar sağlayarak gençle-
rimizi yalnız bırakmadı. 

Uluslararası öğrencilerimize yönelik düzenlenen sosyal 
ve kültürel etkinlikler kapsamında Ayasofya ve Taksim 
Camii’nde öğrenci buluşmaları, Mersin Silifke kampı, 
Bitlis Ahlat, Kocaeli Kefken ve Kocaeli Diriliş Kampla-
rı’nda faaliyetler ve Gençlik Zirvesi gibi birçok alanda 
etkinlikler gerçekleştirildi.  
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Vakıf Başkanı Mahmut Göksu tarafından, 2021-2022 
Eğitim Öğretim Yılında Mehmet Tevfik Göksu Anadolu 

İmam Hatip Lisesini kazanan 60 öğrenciye 60 adet tablet 
dağıtıldı. Tablet dağıtım törenine Başkan Göksu, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, Yeni Dünya Vakfı Göl-
başı Şube Başkanı Salih Uçar ile öğrenci ve veliler katıldı.  
 
Başkan Göksu "Bu okul rahmetli dedem M. Tevfik Göksu'nun 
(1877-1942) adını taşımaktadır. İmanlı bir neslin yetişmesi 
hep onun özlemi olmuştur. Günün şartlarından dolayı evlat-
larını öyle yetiştirememesinden ötürü hüznünü siz manevi 
torunları ile gidermiş olacağız. Gayemiz ilçemize insanı-
mıza ve özelde de siz imam hatip nesline hizmet etmektir. 
Sizler bu ilçenin, ülkenin ve ümmetin geleceğisiniz. Okul 
ayrımı yapmaksızın ilçemizde okuyan her gence yardımcı 
olmak arzusundayız Birazdan buradan çıkınca Fen Lise-
sine gideceğim. Oradaki öğrencilere bu tabletlerden dağı-
tacağım. İnşallah vakıf olarak imkanlarımız elverirse, daha 

çok gencimize ulaşmak ve bu imkanları onlara sunmak 
arzusundayız. Sizler bugün bu vakfın manevi talebelerisi-
niz. Gelecekte vakıf hizmetlerinde görev alan bir gönül ve 
dava insanı olacaksınız. Bu okulu tercih ettiğinizden dolayı 
ayrıca sizleri kutluyorum ve hepinizi tebrik ediyorum." dedi. 
 
Tablet dağıtımı esnasında söz alan bir veli ise, 'Yeni Dünya 
Vakfı'nın çocuklarımıza sahip çıkması bizleri son derece 
memnun etmektedir. Bu ilçeden çıkmış ve önemli görevler 
üstlenmiş kişilerin tekrar ilçenin gençliğine sahip çıkması 
hepimiz için örnek bir harekettir. Umarım bugün tablet alan 
yavrularımız da gelecekte bu büyüklerini örnek alacaktır. 
Ayrıca müdürlerimize de gençlerimize önem verdiği için 
teşekkür ederim.' dedi.

VAKFIMIZ LİSE ÖĞRENCİLERİNE 
TABLET HEDİYE ETTİ

MEHMET TEVFİK GÖKSU
(TEVFİK HOCA)

(01.07.1877 / 20.05.1942
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HAKKARİ ŞUBEMİZ TARAFINDAN AÇILAN 
KİTAP-KAHVE FAALİYETE BAŞLADI!

Vakfımız, gençlere yeni ve ferah sosyal alanlar 
açmak, sanatsal kurslarla kişisel gelişimlerine 

katkıda bulunmak ve ders çalışabilecekleri, kitap 
okuyabilecekleri ortamlar sağlamak amacıyla 
ülkemizin dört bir yanında Kitap Kahve projelerini 
hayata geçiriyor. Bu kapsamda ilk olarak 2018 yılında 
Tarım ve Orman Bakanı Sayın Dr. Bekir Pakdemirli'nin 
teşrifleri ile açılan Ankara 
Hamamönü Kitap 
Kahve'mizin 
ardından 
Hakkari 
Şubemiz 
de Kitap 
Kahve'yi 
hizmete açtı. 
Hakkarili gençlerin buluşma 
noktası olan Kitap Kahve'ye her gün onlarca genç 
ziyaret ediyor, kitap okuyor, sanatsal çalışmalara 
imza atıyor ve ders çalışıyor. Çay, kahve, ikram, 
kurs ve derslerin ücretsiz olduğu Kitap Kahve'ye 
gelen gençlerin sayısı her geçen gün artıyor. Ankara 
ve Hakkari'den sonra yıl sonuna dek İstanbul ve 
İzmir'de de gençlerin hizmetine açılacak olan Kitap 
Kahvelerimiz, gençlere ferah, geniş ve sağlıklı 
sosyalleşme ortamı sunmayı amaçlıyor. 

Özellikle gençlere yönelik alanların tasarlandığı 
Yeni Dünya Vakfı Kitap Kahve, gençlerin kitapla iç 
içe vakit geçirebileceği, oturup ders çalışabileceği, 
gündelik koşuşturmalarda kaliteli zaman geçirilecek 
bir durak ve şehrin kültürel hayatına katkı sunan 
bir merkez olarak hizmet verecek. Yeni Dünya Vakf 
Kitap Kahve’nin Hakkari'ye çok yakıştığını söyleyen 

Şube Başkanı Harun Aşar: “Genel 
Başkanımız Mahmut 

Göksu öncülüğünde 
yürüttüğümüz vakıf 
ç a l ı ş m a l a r ı m ı z 
kapsamında çok 

şükür gençlerimize 
verdiğimiz bir sözü 

daha yerine getirdik. Gençlik 
ve Spor Bakanlığı’nın destekleriyle 

tamamladığımız Kitap Kahve'miz hizmet vermeye 
başladı. Kitap Kahvemizde sanatsal kurslar var, ders 
çalışma ortamı var, kitaplar var, ücretsiz ikramlar 
var. Açıldığı günden beri gençlerimiz hiç bırakmadı 
bu mekanı. Bu da bize heyecan ve mutluluk veriyor. 
Hakkarili gençlere böyle bir mekan kazandırmanın 
mutluluğu içerisindeyiz. Kitap kahvemiz boş 
kalmamalı, gençlerimizi, ailelerimizi bu güzel ve nezih 
mekana bekliyoruz” dedi.
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46. SABAH NAMAZI BULUŞMASI
AYASOFYA CAMİİ'NDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Vakfımızın yıllardır düzenli olarak gerçekleştiril-
diği ‘Sabah Namazı Buluşmaları’nın 46.'sı yüz-

lerce gencin katılımıyla Ayasofya’da gerçekleştirildi. 
Ayasofya’da kılınan sabah namazını 17. Diyanet 
İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez kıldırdı. 
Sabah namazında lebalep dolu olan Ayasofya 
Camii çıkışında vakıf öğrencilerimiz Görmez ile 
birlikte fotoğraf çektirdi. Görmez gençlere, ‘Genç-
ler biz yeni bir dünyayı kuramadık inşallah sizler 
kuracaksınız. Biz bu işin hesabını elbette zor vere-
ceğiz ama umarım siz bu işin üstesinden gelecek-

siniz.’ diyerek onlara ufuk verdi. Daha sonra vakıf 
merkezine geçen gençlerimize Fatih Belediyesi 
tarafından ikram edilen çorbalar takdim edildi. 
Vakıf Başkanımız ve Yönetim Kurulu Üyelerinin 
de katıldığı geniş katılımlı sabah namazı programı 
coşkulu bir şekilde eda edildi. Genel Başkanımız 
yaptığı konuşmada ‘Bu güzel faaliyeti başlatan 
Yavuz Çimen bey kardeşimize ve ekibine teşekkür 
ediyorum.’ diyerek onları alkışladı. 

Göksu, ‘Bu faaliyetler aidiyetimizi artırır tanışma-
mızı ve kaynaşmamıza vesile olur, sabah namazı-
nın zinde ve bereketli havasıyla daha dinç bir güne 
başlarız. Yurtlarımızda kalan öğrencilerimizin bu 
tür faaliyetlere katılması İstanbul’un kültür ve tarih 
dokusuyla daha barışık yaşaması demektir onun 
için bu faaliyetlerimizi 15 günde bir inşallah devam 
edeceğiz, hepinizin katılımını bekleriz’ dedi. Daha 
sonra çekilen toplu fotoğrafın ardından program 
sona erdi.
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Vakfımızın düzenli aralıkla gerçekleştirdiği 
Ayasofya Buluşmaları kapsamında bu ay Ümra-

niye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve Yardım-
cılarını ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı 
Hasan Tahsin Usta ve Gaziosmanpaşa AK Parti 
İlçe Başkanı Fatih Aydemir’i Vakfımızda Ağırladık. 
 
Ümraniye Belediye Başkanı Sayın İsmet Yıldırım ve Bele-
diye Başkan Yardımcıları Yavuz Selim Tuncer, Mesut 
Özdemir, Sibel Şenocak, Süleyman Emir Kaplan, Yusuf 
Ethem Koyuncu ve Ayşe Yanık’ı vakfımızda misafir 
ettik. Heyete, Yönetim Kurulu Üyemiz Hamza Gönenç, 
İnşaat ve Emlak Komisyon Üyemiz Osman Kağıt ve 
İdari Koordinatörümüz Serhat Yılmaz da eşlik etti.  
 
Ayasofya’da kılınan sabah namazı ile başlayan prog-
ram, daha sonra Genel Merkezimizde devam etti. 
Vakıf çalışmaları hakkında bilgi veren Genel Başkan 
Mahmut Göksu: ‘Sayın Başkanımız, başkan yardımcı-
larımız ve kıymetli katılımcılar, sizleri bugün vakfımızda 
ağırlamaktan son derece mutluyuz. Hadım Hasan 
Paşa Medresesi’nde böyle güzel bir sabahı vakfımızda 
bizlere yaşatan Sayın Başkanımıza ve tüm misafirle-

rimize teşekkür ediyoruz.” dedi. Ardından söz 
alan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, 
‘Yeni Dünya Vakfı bizlere yabancı olan bir vakıf 
değil, her dönemde gençlere hayır ve hasenat 
ile meşgul olan, hayır işlerine köprü olan çeyrek 
asırlık bir vakıf. Vakfımızın çalışmalarını yakın-
dan takip ediyoruz. Vakıf çalışmalarında aslo-
lan salih amellerle hemhal, donanımlı gençler 
yetiştirmektir. Medresemizde böyle bir sabah 
birlikteliği beni son derece memnun etmiştir, 
bu davetiniz için teşekkür ederim, devamını 
yeni genel merkezinizde de bekliyorum.’ dedi. 

 
Bir sonraki hafta ise Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı 
Sayın Hasan Tahsin Usta ve AK Parti İlçe Başkanı Fatih 
Aydemir‘i vakfımızda misafir ettik. Heyete, Mütevelli 
Heyeti Üyemiz Hasan Tekke, Komisyon Başkanı Uğur 
Mutlu, İnşaat ve Emlak Komisyon Üyemiz Osman 
Kağıt, İdari Koordinatörümüz Serhat Yılmaz, Çağla-
yan Yurt Müdürümüz Yusuf Fahri Öztürk de eşlik etti.  
 
Söz alan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan 
Tahsin Usta, ‘Yeni Dünya Vakfı’nın çalışmalarını takip 
ediyoruz. Aslolan insan yetiştirmektir, inşallah insa-
nın inşasında Yeni Dünya Vakfı’nın çabaları hayırlı 
neticeler verecektir. Amel-i Salih Değerleri tablosunu 
detaylıca inceledim, eğer bu değerleri özümsersek 
gerçekten yeni bir dünya çok daha farklı bir şekilde 
kurulacaktır. Eyüp’te inşası devam eden Eğitim Kültür 
Merkezi tamamlandıktan sonra da vakıf çalışmaları 
Eyüpsultan’ın manevi ikliminde artarak devam edecek-
tir. Vakfımızda böyle sabah birlikteliği beni son derece 
mutlu etmiştir, bu davetiniz için teşekkür ederim.” dedi.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta
ve Ak Parti İlçe Başkanı Fatih Aydemir

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım
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Küçükçekmece Erkek Öğrenci Yurdu

Çağlayan Erkek Öğrenci Yurdu Büyükçekmece Erkek Öğrenci Yurdu Emniyetevler Kız Öğrenci Yurdu

İSTANBUL YURTLARI 
AÇILIŞ PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Vakfımızın İstanbul’da bulunan 4 öğrenci yurdunda 
dönem açılış programları gerçekleştirildi. İstan-

bul'da bulunan Kağıthane Emniyetevler Kız Öğrenci 
Yurdu, Kağıthane Çağlayan Erkek Öğrenci Yurdu, 
Küçükçekmece Erkek Öğrenci Yurdu ve Büyükçek-
mece Erkek Öğrenci Yurdu’nda gerçekleşen pro-
gramlara Genel Başkan Mahmut Göksu, Mütevelli 
Heyet Üyeleri Şenel Kızılca, Mehmet Çelik ve Hasan 
Tekke, Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Üçüncü, 
Hamza Gönenç, Yurtlar Koordinatörü Hamit Öncü, 
Komisyon Başkanı Yunus Yıldırım, Yurt İdarecil-
eri ve Genel Merkez çalışanları katılım sağladı. 

Gerçekleşen program sonrası değerlendirmelerde 
bulunan Genel Başkan Göksu, 'Gençlerimize dönem 
başında selam vermek, tanışmak, hasbihal etmek, 
duygu ve düşüncelerini dinlemek için bu program-

ları düzenliyoruz. Bizler için büyük önem arz ediyor. 
Her yıl dönem başında tüm yurtlarımızda gençler-
imizin katılımı ile coşkulu bir şekilde bu programları 
yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun, öğrencilerimize eğitim 
öğretim dönemlerinde başarılar diliyorum. Yurt-
larımıza hoş geldiniz.' dedi. Ardından söz alan Genel 
Merkez Yurtlar Koordinatörü Hamit Öncü, 'Sizleri en 
iyi şekilde ağırlamak, dertleri ve sorunları ile yakından 
ilgilenmek bizlerin esas görevidir. Aynı zamanda bu 
tanışma ve hoş geldiniz programları kendi aranızda da 
kaynaşmaya vesile oluyor. Hepinizi Genel Merkezimize 
eğitim, kültür ve sanat faaliyetlerine katılmaya davet 
ediyorum. Unutmayın ki bizler sizler için çalışıyoruz, 
Rabbim çalışmalarımızda bereket eylesin, program-
larımız hayırlara vesile olsun' dedi. Konuşmaların 
ardından yapılan ikramlar ve çekilen toplu fotoğrafın 
sonrasında program sona erdi.
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ANKARA ŞUBESİ 
İSTİŞARE TOPLANTISI YAPILDI

Hacı Bayram-ı Veli Yüksek Öğrenim Erkek 
Öğrenci Yurdu Konferans Salonu'nda düzen-

lenen toplantıya, Altındağ Belediye Başkanı Dr. 
Asım Balcı, Mamak Belediye Başkanı Murat 
Köse ve Ankara Müftüsü Yusuf Doğan da katıldı. 
 
Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanı Mahmut Göksu, 
toplantıda yaptığı konuşmada, 'Kovid-19 sürecinde 
öğrencilere burs vermeye devam ettik, hayırseverler 
tarafından yapılan bağışları emanet olarak görüyoruz 
ve sahiplerine ulaştırıyoruz. Bu yıl da burs için 13 bin 
500 öğrenci vakfımıza müracaat etti, yaklaşık 1500 
öğrenciye burs vermeyi planlıyoruz. Bunun yanında 
vakfımızda burs alan öğrencilerimize yönelik eğitim, 
öğretim faaliyetleri yapıyoruz. Kişisel gelişimlerine 
katkı sağlamak ve gelecek hayatlarında edinilmiş 
kazanımları artırmak en büyük hedeflerimizden biri-
sidir. 70 ülkeden öğrencilere burs, yurt ve sosyal 
yardım imkanı sağlıyoruz, bu öğrencilerin yarın ülke-
lerine gittiği zaman bizim elçilerimiz olmalarını arzu-
luyoruz. Bugün burada vakfımızı ve gençlerimizi yalnız 
bırakmayan ve desteklerini esirgemeyen Altındağ 
Belediye Başkanı Dr. Asım Balcı, Mamak Belediye 
Başkanı Murat Köse ve Ankara Müftüsü Yusuf Doğan'a 
teşekkürlerimi sunuyorum. Rabbim rızasından bizleri 
ayırmasın, hayırlı çalışmalara vesile olsun.' dedi. 
Ardından selamlar konuşması için kürsüye çıkan 
Başkan Balcı: 'Yeni Dünya Vakfı'nın bu güzide yur-
dunda bu seçkin toplulukla güzel ve verimli bir 
toplantı yapmanın mutluluğunu yaşıyorum. Rabbim 
çalışmalarınıza bereket versin, hayırlı eylesin. 

Pandemi sürecinde tüm dünya dururken vakfın hiç ara 
vermeden çalışmalarına devam etmesi takdire şayan 
bir olay. Ayrıca 70'e yakın ülkeden binlerce gence 
ulaşmak, bunlara burs ve yurt desteği sağlamak, bu 
hizmetleri hayata geçirmek gerçekten büyük bir çaba 
ve emek istiyor. Bu hayırlı hizmetleri hayata geçiren 
başta Mahmut Göksu başkanımız olmak üzere herkesi 
kutluyor, çalışmalarınızda başarıla diliyorum.' dedi. 
 
Selamlama konuşması için mikrofonu alan Başkan 
Köse ise, 'Öncelikle bu yurdun yapımında, hayata 
geçirilmesinde emeği geçen tüm vakıf yöneticil-
erini kutluyorum, harikulade bir eser ortaya çıkmış. 
Burada kalan öğrenciler gerçekten çok şanslı,  böyle 
bir ortamda ve lokasyonda  kalmak  herkese nasip 
olmaz. Yeni Dünya Vakfı çalışmalarını takdir ettiğimiz, 
gençlere yurt, burs ve birçok sosyokültürel hizmet 
sağlayan bir vakıf. Mahmut Göksu başkanımızın anlat-
tıklarını merakla dinledik, bu hizmetleri ve çalışma-
ları hayata geçirmek gerçekten büyük bir mesai ve 
iyi bir ekip istiyor. Ülkemiz genelinde bulunan 19 
şubede bu çalışmaları böylesine güzel bir havada 
gerçekleştiren kıymetli vakıf yöneticilerini, gönüllülerini 
ve dostlarını kutluyorum, tebrik ediyorum.' dedi. 
 
Gerçekleşen sunumların ardından toplu fotoğraf 
çekimi yapılarak program sona erdi.
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ZİYARETLER
FAALİYETLER
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GENEL BAŞKANIMIZIN MUŞ TEMASLARI

Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz'u Genel Başkan Mahmut 
Göksu, Mütevelli Heyet Üyesi Recep Yıldırım, Ankara Şube 
Başkanı Ali Toköz ve Komisyon Başkanı Yunus Yıldırım ziyaret 
etti. Vali Gündüzöz vakıf heyetimize 13. yüzyılda yapılan Tarihi

Murat Köprüsü minyatür hediye etti.

Vakıf heyetimiz, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya'yı 
ziyaret etti. Muş ve şehir genelindeki vakıf çalışmaları 

hakkında bilgi aldı ve istişarelerde bulundu.

Vakıf heyetimiz, Muş ziyaretleri kapsamında 
Şeker Fabrikasını ziyaret etti. Çalışanlar ile sohbet 

ederek fabrika ve üretimi hakkında bilgi aldı.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya
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Ziraat Bankası Genel Müdürü Alparslan Çakar ve Yönetim Kurulu Üyesi Fazlı Kılıç'ı, Genel Başkan Mahmut 
Göksu, Ardahan Milletvekili Saffet Kaya, Vakıf insanı Seydi Keleş ve Vakıf insanı Av. T. Arda Akçalı ziyaret etti ve 

yeni görevinde başarılar diledi.

Genel Başkan Mahmut Göksu, Vakıflar İstanbul 1. 
Bölge Müdürü Hayrullah Çelebi'yi ziyaret ederek Vakıf 

çalışmaları hakkında istişarelerde bulundu.

Genel Başkan Mahmut Göksu, 23. Dönem AK Parti 
Karabük Milletvekili Dr. Av. Mustafa Ünal ve Bursa 
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile birlikte 

Uyumayan Kütüphanesini ziyaret etti.

Genel Başkan Mahmut Göksu, Gaziosmanpaşa Belediye 
Başkanı Hasan Tahsin Usta'yı makamında ziyaret ederek 

günün anısına vakıf plaketimizi takdim etti.

Kutlu fethin 568. yıldönümünde Tarihi Yarımada'da bulunan 
vakıf merkezimize Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan 
ve İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç ziyarette bulunarak anı 

defterini imzaladı.
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Bereket Sigorta Genel Müdürü Mahmut Güngör ve Pendik Kaymakamı Dr. Hülya Kaya'yı Komisyon Başkanımız 
Uğur Mutlu ve Osman Kağıt ile birlikte ziyaret ederek vakıf çalışmalarımız hakkında istişarelerde bulunduk.

Genel Başkan Mahmut Göksu ve heyeti, Bursa Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 23. Dönem Karabük Milletvekili 
Mustafa Ünal, 22. Dönem Bursa Milletvekili Zafer Hıdıroğlu ile birlikte Gelenekle, geleceği harmanladığı müzeye 

ziyarette bulundu.

Ensar Vakfı Genel Başkanı Dr. Şener Ağaç ve Vakıf Genel 
Müdürü Hüseyin Kader vakfımıza ziyarette bulundu.

Genel Başkan Mahmut Göksu; Altındağ Belediye Başkanı Doç. 
Dr. Asım Balcı’yı, vakfımızın Ankara Şube Başkanı Ali Toköz, Şube 
Yönetim Kurulu Üyesi Mv. Mahmut Sami Mallı ve Komisyon 

Başkanı Mücahit Kara ile birlikte ziyaret etti.
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Darphane ve Damga Matbaası Genel 
Müdürü Sayın Abdullah Yasir Şahin'i Genel 
Başkan Mahmut Göksu ziyaret etti ve vakıf 

çalışmalarımız hakkında istişarelerde bulundu.

Genel Başkan Mahmut Göksu, Eski Adıyaman 
Çelikhan Kaymakamı, şu an Nüfus ve Vatandaşlık 

İşleri Genel Müdür Yardımcısı Ercan Turan Bey'i 
ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Genel Başkan Mahmut Göksu, Avcılar Kaymakamı 
Kemal İnan ve Vakıf gönüllümüz Yunus Bostancı'yı 

vakıf merkezinde ağırladı.

Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan'ı, Genel Başkan 
Mahmut Göksu, vakıf yöneticileri Hamza Gönenç ve 

Serhat Yılmaz ziyaret etti.

Genel Başkan Mahmut Göksu ve heyeti, Bursa ziyaretleri 
kapsamında Milletvekili Ahmet Kılıç ve Bursa İl Dernekleri 

Federasyonu Başkanı Ramazan Alp ile bir araya geldi.

Genel Başkan Mahmut Göksu, Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi 

Denetim Kurulu Başkanlığına atanan Necmi Keskinsoy’u 
ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.
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Genel Başkan Mahmut Göksu, Tarım ve Orman Bakanı 
Sayın Dr. Bekir Pakdemirli'yi ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Dr. Mehmet 
Kasapoğlu'nu, Genel Başkan Mahmut Göksu, 

Mütevelli Heyet Üyesi Recep Yıldırım ve Ankara 
Şube Başkanı Ali Toköz ziyaret etti.

Genel Başkan Mahmut Göksu, İlim Yayma Cemiyeti’nin 
63. Olağan Genel Kurulu'na katılım sağladı. 

Genel Başkan Mahmut Göksu Başkanlığındaki heyet 
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan 

Büyükdede'yi ziyaret etti.

Genel Başkan Mahmut Göksu, Mütevelli Heyet Üyesi Recep 
Yıldırım ve Şube Yönetim Kurulu Üyesi İlyas Aydoğan Orman 

Genel Müdürü Bekir Karacabey'i ziyaret etti.

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürü Ahmet Yılmaz'ı, 
Genel Başkan Mahmut Göksu, Mütevelli Heyet Üyesi Recep 

Yıldırım ve Şube Başkanı Ali Toköz ziyaret etti.
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Genel Başkan Mahmut Göksu, Kahramanmaraş Şube Başkanı Ahmet Asım Demirdöğen ve Şube 
Yönetim Kurulu Üyeleri, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun’u ziyaret etti.

Genel Başkan Mahmut Göksu, Kahramanmaraş Şube Başkanı Ahmet Asım Demirdöğen ve Yönetim 
Kurulu Üyeleri, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ü ziyaret etti.

Genel Başkan Mahmut Göksu, Kahramanmaraş 
Şube Başkanı Ahmet Asım Demirdöğen 
ve beraberindeki heyet Kahramanmaraş 
Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Oktay'ı 
makamında ziyaret etti.

Genel Başkan Mahmut Göksu, Kahramanmaraş 
Şube Başkanı Ahmet Asım Demirdöğen ve 
beraberindeki heyet Onikişubat Belediye Başkanı 
Hanefi Mahçiçek'i ziyaret etti.
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Genel Başkan Mahmut Göksu, Gaziantep  Şube Başkanı Dr. Kemal Ürkmez ve Şube Yöneticileri 
Gaziantep Valisi Davut Gül'ü ziyaret etti.

Genel Başkan Mahmut Göksu, Gaziantep Şube Başkanı 
Dr. Kemal Ürkmez ve Şube Yöneticileri Şehitkamil 
Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nu ziyaret etti.

Genel Başkan Mahmut Göksu, Gaziantep  Şube Başkanı Dr. 
Kemal Ürkmez ve Şube Yöneticileri Şahinbey Belediye Başkanı 

Mehmet Tahmazoğlu'nu ziyaret etti.

Dünya Yaşlılık Haftası münasebetle İdari
Koordinatör Serhat Yılmaz, Komisyon Başkanı 

Kürşat Tatoğlu ve YDV Gençlik Heyeti Darülaceze 
Başkanı Hamza Cebeci’yi ziyaret etti.

Genel Başkan Mahmut Göksu, Adıyaman Şube Başkanı 
Orhan Çelik ve Şube Yöneticileri, İl Milli Eğitim Müdürü 

Hakan Gönen'i ziyaret etti.
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