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Yeni Dünya Vakfı Bülteni

Kıymetli Vakıf Dostları,

Ülkemiz çok önemli bir süreçten geçmekte olup, 16 Nisan 
2017 tarihinde yapılacak olan halk oylaması ile, yeni bir hükü-
met sistemi olan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi milletimi-
zin  kararına/onayına sunulacaktır. 

Bu sürece dair toplumun bütün katmanlarının görüşlerini 
belirtmesi, sistem ile ilgili düşüncelerini ifade etmesi hayati 
derecede önemlidir. Özellikle toplumsal hayatın vazgeçilmez 
unsurları olan sivil toplum kuruluşlarının da görüş ve düşünceleri 
ile sürece dahil olmaları, destek veya eleştirilerini iletmeleri, 
varoluş sebeplerimizden birisidir. Bu nedenle Yeni Dünya Vakfı 
olarak görüşlerimizi değişik vesilelerle dile getirmeye çalıştık. 
Bir kez de buradan düşüncelerimizi sizlerle paylaşmayı uygun 
gördük. 

Değerli arkadaşlar,

Aziz milletimiz asırlar boyunca, hakkın, adâletin, merha-
metin ve insafın bayraktarlığını yapmış, mazlumların sığınağı 
olmuştur. Bugün de ülkemizin ve İslam coğrafyasının yaşadığı 
sorunları dikkate aldığımızda aynı tarihi sorumluluğun daha da 
ağır bir şekilde devam ettiğini görmekteyiz. Siyasi istikrar, ülke-
mizin gelişmesi ve kalkınması için ne kadar hayati bir öneme 
sahip ise, ümmetin umutlarının bir başka bahara kalmaması 
için de bir o kadar önem taşımaktadır. 

Özellikle Çanakkale Zaferi’nin 102. yıldönümünü idrak et-
tiğimiz şu günlerde, tarihin nasıl tekerrür ettiğini, o gün tankıyla 
topuyla uçağıyla gemisiyle üzerimize gelen yedi düvelin, şim-
di siyasi, iktisadi, askeri, diplomasi ve istihbari alanlarda yine 
ne tür kumpaslar kurduğunu, içlerindeki kini nasıl düşmanca 
kustuklarını çok net bir şekilde görmekteyiz.

Bütün bunlar bize sorumluluklarımızın ne kadar büyük, yü-
kümüzün ne kadar ağır olduğunu işaret etmektedir. Osmanlı 
bakiyesi bu aziz vatanın birliğini ve bütünlüğünü gelecek ku-
şaklara taşımak için ikinci Kurutuluş Savaşı verdiğimizin farkında 
olmalıyız. Ezanın susmaması, bayrağın inmemesi, vatanın bö-
lünmemesi ve devletin ebed müddet yaşayabilmesi için her-
kesin ve yetişen kuşakların; şuurlu, ülke sevdasıyla mücehhez 
olma zarureti vardır.

15 Temmuz ihanet kalkışmasında insanımız, nasıl bu iha-
net odaklarına gereken cevabı verdiyse, bundan sonra ola-
bileceklere de en iyi şekilde cevap vereceklerine inancımız 
tamdır. Milletimizin 15 Temmuz’da sahadaki başarısını ve kah-
ramanlığını belki de taçlandıracak olan da, 16 Nisan’da san-
dıktan çıkacak sonuçtur. Sonucun olumsuz olması için dıştaki şer 
güçlerin, nasıl içişlerimize karıştığını ve milletimizin anayasasını 
yapmasına engel olmaya çalıştığını görmekteyiz. 

Halbuki anayasalar, devleti hukukla sınırlamak için toplum 
tarafından hazırlanan metinlerdir. Milletimizin de kendi sivil 
anayasasını yapması en tabi hakkıdır. Maalesef ülkemiz siyasi 
tarihinde anayasalar; toplum veya temsilcileri tarafından değil, 
vesayetçi zihniyete sahip seçkinler tarafından, devleti hukukla 
sınırlamaktan ziyade, toplumu hizaya sokmak için hazırlanmış 
metinler olmuştur.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri, ülkemizde siyasi krizler, muh-
tıralar, darbeler ve bildirilerle anılmaktadır. Meclisin Cumhur-
başkanı seçmemesi için her türlü manevralar yapılmış, hukuk 
skandallarıyla seçimler engellenmeye çalışılmıştır. Koalisyon 
hükümetleriyle ülkemiz çok zaman kaybetmiş, karar alma sü-
reçleri uzatılmış, çift başlılık nedeni ile yukarıdakilerin kavgalar 
vatandaşları yormuş, ülkemiz hak ettiği seviyeye ulaşamamış-
tır. 

İşte Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ülkemizin istik-
rar içerisinde büyümesine katkı sağlayacağı, bürokratik vesa-
yeti ortadan kaldıracağı, devletin daha hızlı ve etkin hareket 
edeceği, iki başlı yönetimin olmayacağı, koalisyon dönem-
lerini sona erdireceği, uzlaşma kültürünü ortaya çıkaracağını 
düşünmekteyiz. 16 Nisan referandumunu, neticede ekonomik 
olarak güçlü, bölgesel ve küresel anlamda lider bir ülke olma 
yolunda tarihi bir fırsat olarak görüyoruz.

Milletimizin feraseti ve ümmetin duasıyla bu sınavı da en 
iyi şekilde geçeceğimizi ümit ediyor, millet olarak çıktığımız bu 
yolda zalimlere boyun eğmeden, 2023,2051 ve 2071 hedef-
lerine aşkla, azimle, akılla ve imanla yürüyeceğimize yürekten 
inanıyoruz. 

Allah yar ve yardımcımız olsun.

Mahmut Göksu 
Başkan

Mart
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Yeni Dünya Vakfı BülteniYeni Dünya Vakfı Bülteni

Vakıf faaliyetlerinde etkin çalışmalar yürüten ve daha 
önce Kurumlar ve Uluslararası İlişkiler Komisyonu Üye-
si olan Birol Başar, “Biz bir aileyiz” projesinde, AR-GE 

ve Projeler Komisyonu Başkanı olarak başarılı projelere imza 
atan Dr. Halil İbrahim Erbay ise, Kurumlar ve Uluslararası İliş-
kiler Komisyonu Başkanı olarak görevini sürdürecektir.

Erbay’dan boşalan AR-GE ve Projeler Komisyonu Başka-
nı görevine ise Yeminli Mali Müşavir Kazım Çalışkan, görev-
lendirilmiştir.

Vakıf çalışmalarımıza önemli katkıları olacağına inandığı-
mız Kazım Çalışkan’a, Yeni Dünya Vakfı ailesi olarak aramıza 
hoş geldiniz diyor, Birol Başar ve Halil İbrahim Erbay’a ise yeni 
görevlerinde üstün başarılar diliyoruz.

Kazım Çalışkan Kimdir?

1968 Çanakkale doğumlu olan 
Kazım Çalışkan, 1990 yılında Ankara 
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde 
lisans eğitimini tamamladı. 2001 yılın-
da Boston Üniversitesi’nde Finansal Eko-

nomi üzerine başladığı Yüksek Lisans eğitimini 2003 yılında 
tamamlayan ve halen İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde 
Doktora programına devam eden Çalışkan, kamu sektörün-
de 12 yıl Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanı, 2 yıl Maliye Bakan-
lığı Gelirler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı (aynı anda Mali-
ye Bakan Danışmanı), 2 yıl Başbakanlık Özelleştirme İdaresi 
Başkan Yardımcısı, 2 yıl da Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme 
Kurumu (TAPDK) Başkanı görevlerinde bulunmuştur.

Özel Sektörde ise, 4 Yıl THY Genel Müdür Yardımcılığı son-
rası bir yurtdışı ilaç firması Genel Müdürlüğü ve Tarım Kredi 
Kooperatifleri Şirketlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcılı-
ğı görevlerinde bulunan Çalışkan, gerek kamu gerekse özel 
sektördeki görevleri sırasında; Tekel, TEDAŞ, TGS, THY OPET, 
Gübretaş, Kütahya Porselen gibi ülkemizin köklü kuruluşların-
da Yönetim Kurulu Başkanı ve üyesi olarak görev almıştır.

2016 yılından itibaren Yeminli Mali Müşavir olarak ka-
riyerini devam ettiren Kazım Çalışkan’ın ayrıca gazete ve 
dergilerde yayımlanmış bir çok makalesi de bulunmakta-
dır. İyi derecede İngilizce bilen Çalışkan, evli ve üç çocuk 
babasıdır.

Yeni Dünya Vakfı Genel Merkez Kadın 
Kolları Başkanlığına getirilen Gülsüm Sez-
gin, görevini eski Kadın Kolları Başkanı 
Emine Sarı’dan devraldı.

İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümünden mezun olan ve 
Marmara Üniversitesinde Yüksek Lisansını 
tamamlayan Sezgin, çocuk kitapları yazar-
lığı ve İBB Kültür A.Ş.de editörlük yapıyor.

BU BİR BAYRAK YARIŞI…

Geçtiğimiz yıl Eğitim-Kültür Komisyon 
Başkanlığı’nı başarıyla yürüten Muham-
med Özmen, bu yıl Genel Merkez Gençlik 
Kolları Başkanlığı görevini  Yemliha Ge-
yikli’den devraldı. Devir teslim töreninde 
konuşan Başkan Özmen, “Bu bir bayrak 
yarışı. Bayrağı Yemliha kardeşimden dev-
ralıyorum. Yemliha kardeşim büyük bir 
motivasyonla gece gündüz demeden ça-
lıştı. Ben de inşallah bayrağı aynı şekilde 
daha yukarıya taşımak için gece gündüz 
demeksizin çalışacağım” dedi.

“Güçlü gençlik, güçlü Türkiye anlayışıyla gençliğin daha da güçlenmesi için 
yeni yeni çalışmalara hep birlikte imza atacaklarını ifade eden Özmen, başta 
Genel Başkan Mahmut Göksu olmak üzere tüm katılımcılara teşekkür etti.

Yeni Dünya Vakfı Genel 
Merkez Komisyonlarında yeni 
görevlendirmeler yaşanırken, 
ülkemizin yetiştirdiği önemli 
bürokratlardan Kazım Çalışkan 
ise AR-GE ve Projeler Komisyonu 
Başkanı olarak Yeni Dünya Vakfı 
bünyesine katıldı.

GENEL MERKEZDE
GÖREV DEĞİŞİMİ

Mart
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Yeni Dünya Vakfı Bülteni

Muğla’da devam eden Cumhurbaş-
kanına suikast girişi davasında Milli 

İrade Platformu tarafından açıklama 
yapıldı. Sanıkların duruşma salonuna 
girmesini ardından Milli İrade Platformu 
adına açıklamayı İlim Yayma Cemiyeti 
Genel Başkanı Yusuf Sülin yaptı. 

Yapılan açıklamada, 15 Temmuz 
2016 tarihinde, Türk Silahlı Kuvvetleri 
içine gizlenmiş asker kılığındaki bir grup 
Fetullahçı teröristin, Cumhurbaşkanına, 
seçilmiş hükümete, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’ne ve Türk Milletine yönelik kanlı 
bir darbe girişiminde bulunduğu kayde-
dildi. 

Yeni Dünya Vakfı öğrencilerinin ve 
çok sayıda vatandaşın sloganlar atarak 
toplandıkları alanda okunan basın açık-
lamasında ayrıca şu ifadelere yer verildi: 
“Darbenin en alçak, en adice ve kalleş 
safhası, burada, Muğla’da, Marmaris’te 
yaşandı. Sayın Cumhurbaşkanımızı der-
dest etmek için yola çıkan teröristler, o 
ve ailesinin bulunduğu otele, Cumhur-
başkanımız ayrıldıktan sonra ulaşabildi-
ler. Teröristbaşı Fetullah Gülen›in haşhaşi 
teröristleri Cumhurbaşkanımızın ayrıldığı 
otele korkakça bir saldırıda bulundular. 
Bu saldırıda, Cumhurbaşkanlığı koruma 
polislerinden Mehmet Çetin ve Marmaris 
İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli, Polis 
Memuru Cengiz Eker kahramanca şehit 
düştüler. Şehitlerimize bir kez daha Al-
lah’tan rahmet niyaz ediyoruz; aileleri-
nin, yakınlarının başı sağolsun diyoruz. 

Teröristler, istediklerini elde edemeyin-
ce, tam da Fetullahçılara yaraşır biçim-
de korkakça kaçtılar. Güvenlik birimle-
rimizin özverili operasyonları sayesinde 
bu teröristler yakalandılar, hukuka tes-
lim edildiler. Şu anda da, bu teröristler, 
Muğla Ağır Ceza Mahkemesi’ne yargı-
lanıyorlar.” 

“YARGILAMA TÜRKİYE AÇISINDAN TA-
RİHİ ÖNEME HAİZ”

Türkiye genelinde faaliyet gösteren 
yüzlerce derneğin ve vakfın çatı kuru-
luşu olan Milli İrade Platformu olarak, 
milli iradeye yönelik bu suikast girişimi-
nin mahkeme safhasını yakından takip 
ettiklerinin belirtildiği basın açıklaması şu 
ifadelerle devam etti; “Türkiye’nin ba-
ğımsız mahkemeleri hiç kuşkusuz Ana-
yasa ve yasalar çerçevesinde yargılama 
sürecini tamamlayacak ve kararını vere-
cektir. Ancak, biz, Milli İrade Platformu 
olarak, bu mahkeme sürecinin ve bu 
yargılamanın Türkiye açısından, mille-
timiz açısından ve milli irade açısından 
tarihi öneme haiz olduğunu düşünüyor, 
tarihe tanıklık etmek üzere, mağdurlara 
moral vermek üzere burada bulunuyo-
ruz. Milli İrade Platformu olarak, şu hu-
susu burada özellikle vurgulamak isteriz: 
Sayın Cumhurbaşkanımız, Recep Tayyip 
Erdoğan, uzun siyaset mücadelesinde, 
bütün engellemelere rağmen, büyük 
bir hassasiyetle hukuk içinde kalmış, 
Anayasa ve yasalar çerçevesinde mü-
cadelesini vermiştir.” 

Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’a yönelik 
Muğla Marmaris’te suikast 
girişimi davasını izlemek ve 
sanıkları protesto etmek 
için Yeni Dünya Vakfı Genel 
Başkanı Mahmut Göksu’nun 
da aralarında yer aldığı 
Mili İrade Platformu üyesi 
STK temsilcileri, Muğla 
Adliyesi önünde ortak basın 
açıklaması yaptılar.

STK’LAR, DARBECİLERE KARŞI
TEK YUMRUK OLDU

Mart
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Yeni Dünya Vakfı Bülteni

MAMAK YURDUNDA 
İLK ETKİNLİK

Yeni Dünya Vakfı Ankara Şubesi 
Uluslararası Öğrenci Komisyonu 

tarafından, uluslar arası öğrencilere 
yönelik çalıştay ve gezi düzenlendi.

Vakfımızın hizmete açtığı Özel Mamak Yüksek 
Öğretim Yurdunda düzenlenen çalıştayda 
uluslararası öğrenciler, vakıf üye ve gönüllü-

lerinin yanı sıra, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 
Yasin Aktay, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, 
AK Parti Gençlik Kolları Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı 
Onuralp Başaran ile bir araya geldiler.

Kur’an-ı Kerim okunmasıyla başlayan çalıştayda, 
Ankara Şube Başkanı Ali Toköz’ün selamlama ko-
nuşmasının ardından katılımcılar söz alarak öğren-
cilere hitap ettiler.

Daha sonra kürsüye çıkan Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanı Mahmut 
Göksu, vakıf misyonu ve tecrübelerini anlatarak “Değerler Eğitimi” ko-
nulu bir de sunum gerçekleştirdi. 

Hafijur Rahman ise çalıştayın çok verimli geçtiğini üç gün boyun-
ca Mamak Yurdu'nda yatılı olarak öğrenci arkadaşlarımızı ağırlayan 
şube başkanı Ali Toköz, yönetim kurulu üyeleri ve komisyondaki ar-
kadaşlarına teşekkür etti.

Çalıştayın ikinci gününde ise; Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, TBMM, AK 
Parti Genel Merkezi, Gazi Üniversitesi ve Yurtdışı Türkler ve Akraba 
Topluluklar Başkanlığı ziyaret edildi.

7



Yeni Dünya Vakfı Bülteni

İSTANBUL

Küçükçekmece Belediyesi Nikah Sarayı’nda genel merkez 
bursiyeri olan uluslar arası öğrencilere yönelik bir program 
düzenlendi. 

Kuran-ı Kerim okunması ve şehitler için 
duaların edilmesiyle başlayan programda, 
Uluslararası Öğrenciler Komisyonu Başkanı 
Dr. Ümit Doğan, komisyon çalışmaları ve 
planladıkları faaliyetler hakkında açıkla-
malarda bulundu.

Daha sonra kürsüye çıkan Yeni Dün-
ya Vakfı Genel Başkanı Mahmut Göksu, 
öğrencilere ve misafirlere bir selamlama 
konuşması yaptı. Yeni Dünya Vakfı’nın viz-
yonundan bahseden Başkan Göksu, “Ülke-
mize okumak için gelen kardeşlerimizin; 
Türkiye’yi, toplumumuzu, kültürümüzü, di-
limizi iyi kavramaları, buralarda edindikleri 
izlenimleri kendi insanlarına iyi aktarmaları 
için faaliyet ve çalışmalarda bulunuyoruz. 
Geçmişten gelen, ecdadımızın asırlarca 
muntazam bir şekilde sürdürdüğü o hasbili-
ği devam ettirmek durumundayız. Bizler tarih boyunca herkesi 
kucaklamış, tüm mazlumlara kapılarını açmış, ilim ve fende, 
sanat alanında önemli izler bırakmış bir anlayışa sahibiz. Vakıf-
lar tüm bu bahsettiklerimi hayata geçirmek ve uygulamak için 
önemli kurumlardır. Hem kendi evlatlarımızı, hem dünyanın 
dört bir köşesinden gelen misafir öğrencilerimizi; kendi toplum-
larına, insanlığa faydalı bireyler olabilmeleri için olabildiğince 
desteklemeye çabalıyoruz” ifadelerini kullandı. 

Öğrencilerin kendi hazırladıkları program çerçevesinde, soru 
cevaplar şeklinde tanıma ve tanışma ile devam eden gecede, 

söz isteyen bazı yabancı öğrenciler düşüncelerini de dile getir-
diler.  

Filistinli bir öğrenci Türk Milletinin samimiyetini ve misafirper-
verliğini asla unutamayacağını ifade ederek “Ben inanıyorum 

ki, bizim aramızda sınır yok. Osmanlı 
döneminde bizler aynı sınırlar içerisinde 
yaşıyorduk. Bizim için bu, bugün de böy-
le! Türkiye bizim ağabeyimizdir. Burada 
yaşadıklarımı, gördüğüm ilgiyi, yaklaşımı 
unutamam. 15 Temmuz tatil dönemine 
denk geldiği için Filistin’deydim ve Allah 
şahittir yerlerimizde duramadık. Cumhur-
başkanının “Meydanlara inin” sözüyle bir-
likte biz de Filistin’de sokaklara inerek Türk 
kardeşlerimize destek olduk. Çok şükür 
Türk Milleti büyük bir belayı daha atlattı. 
Allah’a şükürler olsun” diye konuştu. 

Öğrencilerin ardı ardına söz istemesi 
üzerine salonda duygu dolu anlar yaşa-
nırken, Bangladeşli bir öğrenci Türkiye’de 
yaşadığı yıllar içerisinde dinlediği Mehter 
Marşlarından çok etkilendiğini dile getire-
rek Eski Ordu Marşını seslendirdi. Salonda-

kilerin tempo tutarak eşlik ettiği Sakıp Muhammed, Avrupa’da 
da birçok ülkede bulunduğunu fakat Türkiye ve Türk insanının 
sıcaklığını asla hissedemediğini vurguladı. 

Mozambikli bir öğrenci şarkı söyleyip dans ederek programa 
renk katarken, öğrencilere ve bazı katılımcılara çeşitli hediye-
ler de takdim edildi.  Programa katılarak bir konuşma yapan 
Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Besim 
Müftüoğlu’nun yanı sıra, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar 
Başkanlığı’ndan Ali Kurt ise öğrencilerin yoğun sorularını cevap-
landırdı.

Dünyanın farklı 
coğrafyalarından eğitim 

görmek için ülkemize gelen 
ve Yeni Dünya Vakfı’ndan 

burs alan öğrenciler, 
vakfımızın genel merkez, 
şube ve temsilciliklerinde 

düzenlenen çeşitli 
programlar ile vakıf üye ve 
gönüllülerini tanıma fırsatı 

buldular.

FARKLI KÜLTÜRLER

YENİ DÜNYA'DA 
BULUŞTULAR

Farklı Kültürler Yeni Dünya'da BuluşuyorMart

8



Yeni Dünya Vakfı Bülteni 9



Yeni Dünya Vakfı Bülteni

Yoğun katılımlarla gerçekleşen programlar; bir haftasonu ülke 
tanıtımı, bir haftasonu ise seminer şeklinde devam ediyor. 

Uluslararası öğrencileri de bünyesinde bulunduran İzmir Temsilci-
liğinde iki haftada bir ülke tanıtım programı da gerçekleştiriliyor. 
Yabancı öğrenciler yaptıkları sunumlar ile ülkelerinin tanıtımları-
nı gerçekleştirirken, kendi kültürlerine has yaptıkları yemeklerle 
program sonunda ikramlarda bulunuyorlar. Oldukça neşeli ve 
yoğun katılımla gerçekleşen bu programlar ile uluslararası öğ-
renciler ve yerli öğrencilerin kaynaşması sağlanıyor. Bangladeş, 
Afganistan, Somali ve Mali tanıtım günlerini tamamlayan İzmir 
Temsilciliği, 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı boyunca bünyesinde 
bulunan diğer uluslararası öğrencilerin geldikleri ülkelerin tanı-
tımlarına da devam edecek.  

Öte yandan ülke tanıtım günlerinin yanı sıra iki haftada bir 
olmak üzere seminer programlarının da düzenlendiği İzmir 
Temsilciliğinde, düşünce dünyasından ve akademik camiadan 
önemli isimleri bursiyerlerle buluşturarak, “Yeni Bir Dünya İçin” 
gençleri yarınlara hazırlama gayreti içinde bilgi birikimlerini ve 
tecrübelerini öğrencilerle paylaşan seçkin ve alanında uzman 
kişilerin katılımıyla gerçekleşen seminerler de yine yıl boyunca 
devam edecek.

Dr. Ümit Doğan başkanlığında, belirli periyotlarda ge-
nel merkez binamızda bir araya gelen Uluslararası 

Öğrenciler Komisyonu, komisyon çalışmaları ve faaliyet-
leri konusunda değerlendirmede bulunuyorlar.

İZMİR'DE ÜLKE VE KÜLTÜR TANITIMLARI

KOMİSYON

Yeni Dünya Vakfı İzmir İl Temsilciliği, 
her haftasonu düzenlediği programlar 

ile öğrencilerin vakıf aidiyetini 
pekiştirirken, uluslararası öğrencilerin 

adaptasyonlarının artırılmasına da 
katkı sağlıyor.

Farklı Kültürler Yeni Dünya'da BuluşuyorMart
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Yeni Dünya Vakfı Bülteni

Dernek Başkanı Hümeyra Kültür ve yönetim kurulu üyeleri ile Türkiye’de 
eğitim gören uluslar arası öğrencilere yönelik faaliyet ve çalışmalar 

hakkında bir süre görüşen Doğan ve beraberindeki heyet, önümüzde-
ki haftalarda gerçekleştirilecek programlar hakkında da fikir alışverişinde 
bulundular.

Öğrencilere yönelik çalışmalarda vakıf ve derneklerin dirsek teması 
içerisinde ortak hareket etmelerinin daha verimli neticelere vesile oldu-
ğunun altını çizen Doğan, Başkan Kültür ve dernek üyelerine teşekkür etti.

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN  
TEMASLAR SÜRÜYOR
Yeni Dünya Vakfı Uluslar 

arası Öğrenciler Komisyonu 
Başkanı Dr. Ümit Doğan ve 

beraberindeki heyet, Sefire-i 
Alem Uluslararası Öğrenci 
Derneği’ni ziyaret ettiler.

Yeni Dünya Vakfı  Giresun Temsilcilik 
binasında, vakıf öğrencileri ve Giresun 

Üniversitesi Uluslararası Öğrencileri bir ara-
ya geldiler. Yeni Dünya Vakfı hakkında 
bilgilendirilen yabancı uyruklu öğrencile-
re, vakıfta gerçekleştirilen faaliyetler de 
sunum ile anlatıldı. Vakıf üyeleri ve bur-
siyerler ile tanışma imkanı yakaladıkları 
için memnuniyetlerini ifade eden öğren-
cilere, vakıf yayınları da armağan edildi. 

GİRESUN’DA ULUSLARARASI BULUŞMA…
Giresun Üniversitesinde öğrenim 
gören uluslararası öğrenciler, Yeni 
Dünya Vakfı Giresun Temsilciliğine 
misafir oldular.
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Yeni Dünya Vakfı Bülteni

Bize ülkenizden ve insanlarınızdan bahseder misin?

Sudan, özellikle yeraltı ve yerüstü kaynaklarıyla Afri-
ka’nın hem dünyaya açılan kapısı, hem de dünyanın 
gıda sepetidir. İnsanlarımız ise yerüstü kaynağının en 
kutsalı olması hasebiyle çok efendi ve her zaman güve-
nilir karaktere sahiptirler.

Ülkene ve insanlarına dair en çok neyi özlüyorsun? 

Bizim insanımız mutlak samimi ve çok açık kalplidir. 
Yani otobüste bile biriyle tanışırsınız ve yolun nasıl bit-
tiğini anlamadan bir bakmışsınız ki evinize varmışsınız. 
Bu sıcaklığı çok özledim. Ve en çok da ailemi özledim.

Peki neden Türkiye’yi seçtin? 

Türkiye’yi seçmemin nedenim; cidden son 15 yıldır 
bütün dünyaya gösterdiği o büyük kalkınma hamleleri 
ve liderlik konusunda sesini yükseltmesidir. Ayrıca Türk in-
sanı çok yardımsever ve İslamiyet’in bayraktarlığını yap-
mış son merkez de yine Türkiye’dir. Bunlar çok önemli 
benim için…

Peki Türkiye’ye geldiğinde bir kültür şoku yaşadın mı? 
Farklı bir kültür ve yaşantının içine girdin. Alışabildin mi? 

Tabi ki. Ne olduğunu söylemek istemiyorum ama ga-
yet doğal bir şok idi. Ama zamanla içime yüz yıllık bir 
kültür girdi desem doğru ifade etmiş olurum. Çok şükür 
artık tam tamına alışmış vaziyetteyim.

Türkçeyi öğrenme sürecin nasıl oldu. Zorlandın mı? 

Türkçe, özne-nesne-yüklem yapısına sahip olması ne-
deniyle, Arapça konuşanlar için adeta bir mantık fıtığı 
diye adlandırılacak kadar zor. Amma velakin her hangi 
fıtığın tedavisi de fizik tedavi ile mümkün olduğundan 
pratik yapılarak çok da zorlanmadan öğrenilebiliyor. 
Ben pratik yapa yapa Türkler ile muhabbet ede ede 
çok kısa bir sürede ve hiç zorlanmadan dilinizi öğrenmiş 
oldum. Ayrıca benim kabilemde konuşulan dil de yapı 
olarak Türkçe gibi özne-nesne-yüklem üzerine oluştuğu 
için daha çabuk adapte oldum ve arkadaşlarıma naza-
ran ben o mantık fıtığını geçirmeden Türkçeyi çözebil-
dim çok şükür.

Türkiye ile ülkeni kıyaslayınca ne gibi farklılıklar gözü-
ne çarpıyor? 

Türkiye, ülkem kadar yeraltı kaynakların zenginliğine 
sahip değil. Yalnız Türkiye’nin yerüstü kaynağı yani insa-
nı çok şuurlu, çalışkan, yardımsever, insanı sever… Yunus 
Emre’nin “Yaradılanı yaradandan ötürü severim” sözü 
Türkiye için adeta bir ilham kaynağı olmuş diyebilirim. 
Dolayısıyla bu hususlar bizde de ne kadar olsa dahi bu-
gün Türkiye bunu tam anlamıyla hem yaşıyor, yaşatıyor 
ve dünyada da bu anlayışı zirveye çıkarmaya çalışıyor.

Yaşam standardı hususunda, fiyatlar ve ulaşım, ko-
naklama vb. ülkene kıyasla Türkiye’de durum nasıl?

Türkiye vatandaşları için ne çok ucuz ne de çok pahalı 
diyebilirim. Ama Sudan pahalı. 

Röportaj

“İNSAN, TANIDIKÇA DAHA DERİN SEVER”

Younis Ahmed 
Adam Yahya; İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve 

Edebiyatı Doktora Öğrencisi (27)

Mart
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Yeni Dünya Vakfı Bülteni

Peki Türk veya yabancı arkadaşlarınla neler yapıyor-
sunuz genelde?  

Derslerimizin ve çalışmalarımızın yanında çoğunlukla 
STK faaliyetlerinde bulunuruz.

Nerelere gittin, en çok nereyi seviyorsun? 

Hemen hemen Anadolu’nun yarısını yani 34-35 İli 
gezdim. Türkiye çok güzel bir ülke, çok seviyorum gezip 
keşfetmeyi…

Yabancı öğrenciler genelde hangi bölümleri tercih edi-
yorlar? 

Sosyal Bilimleri

Eğitimini tamamlayınca gitmek mi, burada kalmak mı 
istiyorsun? 

Edindiğim bu güzellikleri  memleketime aktarmam 
için geri dönmemde çok büyük faydalar var diye düşü-
nüyorum. Gitmeliyim…

Ülkende iş imkanları nasıl? 

İş imkanları bol denecek derecede… Özellikle bu 
aralar Amerika da ambargoyu kaldırdığı için her türlü iş 
imkanı mevcut.

Ülkene ne sıklıkla seyahat ediyorsun? 

Her 18 ayda bir kere gidebiliyorum genel itibariyle.

Türkiye’yi ve Türk milletini tanıma noktasında vakfımı-
zın etkisinden bahseder misin? 

Yeni Dünya Vakfı, bizi bir araya getirerek tanışma ve 
kaynaşmamızda büyük katkıda bulunuyor. Ayrıca 
her bir uluslararası öğrenciye bir Hami tahsis edi-
yor ve haftalık olarak Türkiye sunumları, semi-
nerleri gerçekleştiriliyor. Böylelikle bize hem 
rehberlik ve mihmandarlık yapılarak, Tür-
kiye’yi ve Türk milletinin gönül dünyasına 
bizi taşıyorlar. “İnsan her şeyi tanıdıkça 
daha derin sever” sözünden çıkarak 
Yeni Dünya Vakfı’nın hem tanıştırma 
hem de derin sevdirme konusunda son 
derecede faydalı olduğunu dile getirmeyi bir 
borç bilirim.

Yeni Dünya Vakfı’nın uyguladığı “Biz Bir Aileyiz Proje-
si” hakkında ne söylemek istersin? Sence etkili bir proje 
midir? 

Bu program bizi Avrupalılardan farklı kılıyor. Çünkü 
ben Sudan’dan geldim ama burada da dört dörtlük bir 
Türk ailem var. Bunu hissetmek bile yeter. -Ki bu fayda-
landığım en etkili proje diyebilirim.

Buradan ayrılınca neleri özleyeceksin? 

Bu soru çok zor. Çünkü ayırılacağımı biliyorum ama 
özleyemeyeceğim bir şey olması imkansız. Her şeyi çok 
özleyeceğim…
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Yeni Dünya Vakfı’nın da dahil olduğu ve Türkiye genelinde 250’nin üzerinde gençlik sivil 
toplum kuruluşunun oluşturduğu Türkiye Gençlik STK’ları Platformu, hain saldırının yaşandığı 
Beşiktaş Şehitler Tepesinde basın açıklaması yaptı.

TGSP Halep ve Şehitler İçin Yürüdü

TGSP HALEP VE  
ŞEHİTLER İçin Yürüdü

Yeni Dünya Vakfı Bülteni

Mart
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Cuma namazı sonrası Dolmabahçe sarayı önünde bugüne 
kadar hayatını kaybetmiş asker, polis ve tüm şehitlerimiz 
ile Halep, Türkmen Dağı gibi İslam coğrafyalarında şehit 

olan tüm Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Kılınan namazın ardından başta Halep olmak üzere zu-

lüm altında bulunan Müslüman coğrafyalar ve şehitlerimiz 
için dualar edildi.

TGSP üyeleri daha sonra sloganlar atarak Şehitler Tepesine 
yürüdü.

HALEPLİ KOMUTANDAN SELAM VAR
Burada basın açıklaması yapılırken ilk konuşan isim Kürşat 

Mican oldu. Halep ve Türkmen Dağı konularında bilgilen-
dirmelerde bulunan Mican, programa iştirak etmeden önce 
Halep’te Muntasırbillah Tugay Komutanı Firas Paşa ile görüş-
tüğünü ve kendisinin selamları olduğunu belirtti. Türkiye’nin 
girişimleri ile açılan koridordan binlerce Halepli’nin İdlip’e ge-
çiş yaptığının altını çizen Mican, “Bize düşen onları yalnız bı-
rakmamaktır. Halep’te, Türkmen Dağı’nda bulunan ve mü-
cadeleye devam eden mücahitler dua bekliyorlar. Bugüne 
kadar Halep ve Türkmen Dağı bölgelerine defalarca gittim. 
Oradaki kardeşlerinizin sizden tek dilekleri dualarınızı eksik 
etmemeniz. Onlar da sizler için duacı olduklarını belirtiyor-
lar. Allah’ın izniyle mücadele son bulmayacaktır. Kardeşleri-
nizden desteklerinizi esirgemeyin. Allah yar ve yardımcımız 
olsun’’ diye konuştu.

Sık sık duaların edildiği programda daha sonra Türkiye 
Gençlik STK’ları basın açıklaması okundu. Çok sayıda vatan-
daşın katıldığı ve “Şehitlere Vefa Halep’e Dua” başlıklı prog-
ramda okunan basın açıklamasın şu ifadeler yer aldı: 

Gençler Şehitlerini ve Halep’i Unutmadı unutmayacak.
Ey Gençler, çocuklar, hanımefendiler!

Zalimler ve katil terör örgütlerine karşı duruşunu tüm dün-
yaya ilan etmek için buraya gelen ülkemizin güzel insanları 
Hepinize selam Olsun.

Türkmen dağı ve Halep’te dış güçler ile işbirliği yaparak 
mazlum Müslümanları katleden zalim Eset, elbet senin de 
sonun gelecek. İran ve Rusya ile aynı kaptan yalayan değer-
siz alçak köpekler siz Yüce Allah’ı yaptıklarınızdan habersiz 
mi sandınız, mutlaka akıttığınız o masum çocukların kanında 
boğulacaksınız. Allah’ın laneti üzerinize olsun.

Bu güzel insanlar maddi manevi her daim yanınızda ola-
caktır.

Biz 15 Temmuz da yüreğini ortaya koymuş ve bu ülkeyi 
ABD ve batı ülkelerine teslim etmemiş bir milletiz. FETÖ de-
nen satılmış bir örgüt tüm güçleriyle geldi ve karşılığını da 
aldı ve daha da alacak.

Şimdi burada da yüzlerce polisimiz ve taraftarlarımızın ca-
nına kast eden katil PKK ve onun taşeronları, size de bir çift 
sözümüz var; biz 79 milyonuz hepimizi öldüremezsiniz. Ama 
bizim emniyet güçlerimiz emin olun ki her daim ensenizde 
olacak ve sizden hesap soracaktır.

Bizler 250 den fazla gençlik STK’sı olarak işte buradayız ve 
bu kutlu mücadeleyi veren emniyet güçlerimizin yanındayız. 
Buradan zalimler ve katiller için yaşasın cehennem diyoruz.

Adem (as) ile başlar Hak batıl mücadelesi,
Bitmez kıyamete dek küfrün şirkin hilesi Âlidir İslam,
Olmaz hiç kimsenin kölesi,
Din adına tuzağın görülmemiş böylesi,
Kur’an ve sünnete uymak bu derdin çaresi.
Duaların edildiği programın sonunda STK temsilcileri geç-

miş olsun dileklerini iletmek üzere Beşiktaş Spor Kulübü baş-
kanı Fikret Ormanı ziyaret ettiler.
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Meclis-i Nisa

‘Kadın ve İslamofobi’nin konuşulduğu Meclisi-i 
Nisa programında Yeni Dünya Vakfı’nı Genel 
Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Nejla Sakarya ve 
Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Sezgin 
temsil etti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma 
Betül Sayan ve programa ev sahipliği yapan Meram 
Belediye Başkanı Fatma Toru ile görüşen Sakarya 
ve Sezgin, Yeni Dünya Vakfı’nın kız öğrencilere 
yönelik çalışmalarını anlatma fırsatı da buldular. 

Genel Merkez Kadın Kolları

MECLİS-İ NİSA 
Meram Belediyesi tarafından 1 Aralık Perşem-

be günü düzenlenen Meclis-i Nisa programın-
da “Müslüman kadın ve İslamofobi” konuşuldu. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Er-
doğan ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül 
Sayan’ın da katıldığı programda; kadın çalışmaları ya-
pan pek çok vakıf, dernek ve sivil toplum kuruluşunun 
temsilcileri de yer aldı. 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan 
Kaya, “İslam’da kadın” temalı “Meclis-i Nisa” programın-
da yaptığı konuşmasına, Adana’nın Aladağ ilçesindeki 
özel öğrenci yurdunda çıkan yangında hayatını kaybe-
denlere rahmet dileyerek başladı. Kaya, kadının her 
dönemde insanlığın ortak değeri olarak ortaya çıktığını 
vurgulayarak, “Kız çocuklarının eğitim süreçlerine katılı-
mın desteklenmesi, erken evliliklerin önlenmesi, kadınla-
ra yönelik mesleki gelişim programlarının ve kadın istih-
damının teşviki hükümetimizin üzerinde titizlikle durduğu 
meselelerdir» dedi.

Oturumlardan önce bir konuşma yapan Emine Erdo-
ğan, DAEŞ, Boko Haram gibi örgütlerin Müslümanların 
medeniyet iddialarına zarar verdiğini kaydetti. 

Programında

Yeni Dünya Vakfı Bülteni
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Yeni Dünya Vakfı Ankara Şube Kadın 
Kolları yönetimi, Ankara Milletvekili 
ve AK Parti Genel Merkez Kadın 
Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam ve 
Ankara’da faaliyet gösteren Kadın 
STK temsilcilerini düzenlediği kahvaltı 
programında biraraya getirdi. 

ANKARA’DA KADIN
STK TEMSİLCİLERİ 

BULUŞMASI...

Keçiören Estergon Kalesi’nde gerçekleşen prog-
ramda konuşan Yeni Dünya Vakfı Ankara Şube 

Kadın Kolları Başkanı Hatice Tekcan, davetlilere 
vakıf faaliyetleri ile ilgili bilgiler verdi. Yeni Dünya 
Vakfı’nın milli ve manevi duyguları gelişmiş, sosyal 
hayatın içinde olan, ülke ve dünya gündemine ka-
yıtsız kalmayan gençler yetiştirmeyi hedef aldığını 
vurgulayan Tekcan, gençlerin ve kadınların eğitimi-
nin bütün bir insanlığı etkileyeceğini bu açıdan si-
vil toplum kuruluşlarının önemli olduğunu kaydetti. 
Toplum huzurunu bozacak her türlü olayda birlik ve 
beraberlik içinde hareket edilebileceğinin de altını 
çizen Tekcan, yapılan çalışmalarda dayanışma için-
de olunabileceğini belirtti.

Yeni Dünya Vakfı Bülteni
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Programa katılan Ankara Milletvekili ve AK Parti Ge-
nel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam da, 
sivil toplum kuruluşlarında kadın faaliyetlerinin önemine 
değindi. Toplumda kadın olmanın zor olduğunu ve so-
rumluluğunun da büyük olduğunu vurgulayan Milletvekili 
Çam,  siyasetteki zorluklara da değinerek kadın faaliyet-
lerine her zaman destek vereceğini söyledi. 

Konuşmasının sonunda sosyal medyada ve whatsapp 
gruplarında paylaşılan mesajlara dikkat çeken Çam, 
doğruluğunu araştırmadan hiç bir mesaja itibar edilme-
mesi gerektiğini söyledi ve bu tür mesajların yayılmaması 
konusunda uyarılarda bulundu.

Programa; AK Parti Ankara Milletvekili ve Genel Mer-

kez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, 23. 24. Dö-
nem Mardin Milletvekili ve Yeni Dünya Vakfı Ankara Şube 
Yönetim Kurulu Üyesi Gönül Bekin Şahkulubey, AK Parti 
Genel Merkez Kadın Kolları Bşk. Yrd. ve Sivil Toplum ve 
Halkla ilişkiler Başkanı Seda Gören Bölük, AK Parti Anka-
ra İl Kadın Kolları Bşk. Mualla Varol, Keçiören İlçe Kadın 
Kolları Bşk. Mahpeyker Sert, Gazi Üniversitesi Öğretim 
görevlisi Prof. Dr. Elif Loğoğlu, Sosyal Bilimler Üniversitesi 
Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Emel Topçu, Keçiören Beledi-
ye Başkanı Mustafa Ak’ın eşi Hatice Ak,Yeni Dünya Vakfı 
Genel Başkanı Mahmut Göksu’nun eşi Nübüvvet Göksu ve 
yaklaşık 50 STK temsilcisi katıldı.

Kadın STK Temsilcilerinin de görüşlerini belirttiği prog-
ram fotoğrafı çekimi  ile son buldu.

Yeni Dünya Vakfı Bülteni 19



Yüzbinlerce insanın ha-
yatını kaybettiği ve 
milyonlarca insanın 

yurtsuz bırakıldığı Suriye’de, 
özellikle Halep kenti son 
günlerde gözü dönmüş za-
limlerin gerçekleştirdiği kat-
liamlara maruz bırakılıyor. 
Bir avuç alana sıkışmış olan 
Müslümanlar; gıda ve tıbbi 
malzeme olmadığı için ölüm-
le karşı karşıya! Soğuk hava-
lar ve kana susamış örgüt-
ler yüzünden sivillerin tahliyesi için açılan 
koridorlar da ölüm yoluna dönüşmüş durumda… 
Batı’da çocuklar çam ağaçları süsleyip Noel Baba bekler-
ken, Halepli çocuklar babalarının cansız bedenlerini ebe-
diyete uğurluyorlar. Halep’te yaşam mücadelesi veren 
kardeşlerimizin feryadına her Müslümanın kulak kesilmesi, 
bu feryadını duyan herkesin “Dayanın! Geliyoruz…” de-
mesi gerekiyor.

Geçmişte ecdadımızla omuz 
omuza vererek zalimlerle kah-
ramanca savaşan Halep halkı, 
bugün kardeşlerinin yardımını 
bekliyor.

Biz de Yeni Dünya Vakfı 
olarak kardeşlerimizin imda-
dına yetişmek ve yaralarına 
merhem olabilmek için yardım 
kampanyası başlatmış bulunu-
yoruz.

Yardımsever vatandaşlarımız 
ve vakıf gönüllüsü kardeşlerimiz; 

Vakıfbank Cağaloğlu Şubesi TR64 00015 0 
0158007303803522 numaralı hesaba yapacağınız nakit 
yardımlar, Halep’te yaşam mücadelesi veren kardeşleri-
mize; su, gıda, ilaç, giysi ve battaniye olarak ulaştırılacak.

Ayni yardımlarınız için ise şube ve temsilciliklerimiz ile 
aşağıdaki linke tıklayarak iletişime geçebilir, yardımlarınızı 
ulaştırabilirsiniz.

HALEP İÇİN 
YARDIM KAMPANYASI

Yeni Dünya Vakfı Bülteni

Yeni Dünya Vakfı olarak 
kardeşlerimizin imdadına 
yetişmek ve yaralarına mer-
hem olabilmek için yardım 
kampanyası başlatmış bulu-
nuyoruz.

“

“
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Halep’te yaşanan insanlık dramına duyarsız kalmayan Yeni Dün-
ya Vakfı Kırıkkale İl Temsilciliği tarafından toplanan yardımlar teslim 
edildi.

Yardımların yardım çadırına teslim edilmesinin ardından bir açık-
lama yapan Yeni Dünya Kırıkkale İl Temsilcisi Satılmış Aksun, yaşa-
nan gelişmelerin Türk halkının vicdanını sızlattığını kaydederek; “Son 
dönemde savaşın en acı yüzünü Halep’te müşahede ettik, ediyo-
ruz. Koskoca bir şehrin kuşatma altına alınarak soykırım uygulandı-
ğını görüyoruz. İnsanlar can kaygısının yanında en temel ihtiyaçlarını 
dahi karşılamakta zorlanmaktadır. Halep’te insanlık ölüyor. Değerli 
dostlar, Halep, insanlığın topyekun öldüğü bir yerdir artık. Kim han-
gi bahanenin arkasına gizlenirse gizlensin hakikat budur. Bu yüzden 
Halep, aynı zamanda insanlığın imtihanıdır.” ifadelerini kullandı.

Halep’te bir insanlık dramı yaşanıyor ve maalesef ki bu Müslü-
man topraklarında gerçekleşiyor diyen Aksun, “Özellikle ülkenin ge-
leceği gençler artık toparlanmalı ve dikkat etmeliler. En iyi şekilde 
ülkemize, o coğrafyaya hizmet etmeliyiz. Halep’te Kadın Çocuk-Be-
bek-Yaşlı-Hasta-Engelli demeden ağır silahlar ile uçaklardan attıkları 
varil bombaları ile kimyasallar ile Halep’i ve Halep’te yaşayanları 
katlediyorlar, yakıyorlar, yıkıyorlar. Bebekler ölüyor, Halepli anneler 
kan ağlıyor” dedi.

Halep’te yaşanan insanlık dramının 7,5 milyar insanlığın gözü 
önünde işlenmekte olduğu vurgusu yapan Aksun, “Evet Yeni Dünya 
Vakfı olarak, bu mazlum coğrafyalarda, Suriye’de, Halep’te bunlar 
yaşanmamalıydı diyoruz. Halep’te yaşananlar sadece zalimlerin 
suçu değil. Zalimleri bu insanlık suçundan engellemeyen, tüm in-
sanlığın hepimizin sorumluluğu yok mu? Halep’te daha fazla insanlık 
yok edilmeden, insan olan ve insanlığa duyarlı Dünya İnsanlığı, İslam 
Alemi harekete geçmeli, sorumluluk bilinci ile bu ölüm makinalarını 
durdurmalıdır” şeklinde konuştu.

Yeni Dünya Vakfı Bülteni

KIRIKKALE’DEN, HALEP İÇİN ÇAĞRI! 

HALEP İÇİN BEYAZIT’TAYDIK

Halep’te ölmeye doymuş yavrular aşkına, “Son nefesim 
olsa da evladıma süt verip öyle ölsem O biraz daha ya-
şasa” diyen anneler aşkına, Allah aşkına, Çığlıklarımızı du-

yun bizim için dünyaya duyurun diyen kardeşlerimiz aşkına Yeni 
Dünya Vakfı Gençlik Kolları, mazlumlar için Beyazıt’ta “Halep’te 
insanlık ölmesin” diye haykırdılar. 
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Yeni Dünya Vakfı Bülteni

Yeni Dünya Vakfı Gaziantep Temsilciliği tarafından, 
Suriye halkına ulaştırılmak üzere hazırlanan yardım 
paketleri yola çıktı. 

İç savaş nedeniyle yaşam mücadelesi veren maz-
lum Suriye halkı için yardım paketleri hazırlayan Ga-
ziantep Temsilciliği, AFAD İl Müdürlüğüne bağlı kon-
voy ile komşularına yardım eli uzattılar. Gıda, giyecek 
ve battaniye gibi temel ihtiyaçların yer aldığı yardım 
paketlerinin tesliminde Yeni Dünya Vakfı Gaziantep 
Temsilcisi Ahmet Çelik ve yönetim kurulu üyeleri ile 
Gaziantep AFAD İl Müdürü Sinan Atakan da hazır bu-
lundular.

ANTEP’TEN SURİYE’YE YARDIM ELİ

GENÇLİK STK'LARI BİR ARAYA GELDİ
Vakfımızın da dahil olduğu TGSP (Türkiye Gençlik 

STK’ları) İstişare Toplantısı, TÜRGEV Yönetim Kurulu 
Üyesi Bilal Erdoğan ve Yeni Dünya Vakfı Genel Başka-
nı Mahmut Göksu’nun da katılımı ile gerçekleşti.

Okçular Vakfı’nda düzenlenen program sonrası 
Başkan Göksu ok taliminde bulundu.

22
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Yeni Dünya Vakfı Bülteni

07-09 Nisan 2017’de Hartum-Sudan’da gerçekleştirilecek 
olan Dünya Müslüman Gençlik Zirvesi ve Fuarı | GÜÇ 2017 
için hazırlık toplantısı düzenlendi. Ana teması “Güç ve Adalet 

İnşası için Gençlik Stratejisi” olan Zirve ve Fuar’ın 12 Ocak 2017’de 
İstanbul’da gerçekleştirilen ilk hazırlık çalıştayına, Yeni Dünya Vak-
fı’nı temsilen Uluslar arası Öğrenciler Komisyonu Başkanı Dr. Ümit 
Doğan’ın yanı sıra AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları, Cum-
huriyet Halk Partisi İstanbul Gençlik Kolları, Türkiye Diyanet Vakfı, 
KAGEM, Dünya Gençlik Politikaları 
Derneği, Hayrat Uluslararası Öğ-
renci Derneği, TÜGVA, Yeni Dünya 
Vakfı, Genç Barış İnisiyatifi Derne-
ği, Uluslararası İrade Derneği, Türk 
- Arap İlişkileri Meclisi, Uluslararası 
Genç Derneği, Genç Dergi, Turku-
az Uluslararası Öğrenci Derneği, 
Kudüs Gençlik Platformu, Hazar 
Eğitim Kültür ve Dayanışma Der-
neği, İlim Yayma Cemiyeti, IIFSO, 
Millî Türk Talebe Birliği, AGD Ana-
dolu Gençlik Derneği, SAM Mezun-
lar Platformu, Genç İslam Dünyası 
STK’ları Birliği ile konusunda uzman akademisyenler ve ayrıca öğ-
renciler katıldı.  

Küresel proaktif bir “network” (ağ) olarak tasarlanan zirve ve 
fuarın temel amacı, “Gençlik Stratejisi’ni geliştirmek, sürdürülebilir, 
proaktif bir perspektifle bu alanda bir tartışma ortamı oluşturmak, 
İslam dünyasının yumuşak güç/kamu diplomasisi inşası perspek-
tifine ve küresel gençlik yönetişimine entelektüel katkı sağlamak 
olarak belirlendi. “Gençlik Stratejisi” önemli bir sosyal değişken ve 
belirleyici bir faktör olarak sadece gençleri değil aileleri, kurumları 

ve toplumu da ilgilendirirken bugün kadar geleceği de etkiliyor. 
Müslüman gençlerin gelişmesindeki temel değerleri oluşturmak 
için; hedefler tayin etmek, işbirliği sağlamak, ilgili tüm kurum ve 
organizasyonlar arasında koordinasyon oluşturmak, gençlikle il-
gili programlar geliştirmek ve öncelikleri belirlemek için nitelikli 
aktif bir Müslüman Gençlik Stratejisi gerekiyor. Gençlik dünya ve 
Müslüman toplumlar açısından geleceğe dair önem arz ediyor.

ZİRVE VE FUARIN İÇERİĞİ GELECEĞE 
YÖNELİK 

“Güç ve Adalet İnşası için Gençlik Stra-
tejisi” ana temasıyla  gerçekleşecek olan 
GÜÇ 2017’nin alt temaları; “Genç Kız-
lar ve Erkekler; İyilikte Yarışmak”, “Güç 
Adalet ve Medeniyet İnşasında Gençlik”, 
“Küresel Yeni Dengeler, Rekabet Para-
metreleri ve Gençlik”, “Değişen Devlet 
Doğası, Beklenti Yönetimi ve Gençlik”, 
“İnsan Kaynağı İnşasında Rol Model 
Gençler” olarak belirlendi.

Programda ayrıca “Gençlik İçin Gençlik 
Perspektifleri/Politika Önerileri/Projeler” başlığında çalıştaylar da 
gerçekleştirilecek. Bu çalıştaylarda;  Eğitim ve Bilim, İş Hayatı ve 
Girişimcilik, Sosyal Hayat, Siyaset ve Din, Sağlık, Sosyal Güven-
lik ve İstihdam, Teknoloji ve İnovasyon,  Savunma ve Güvenlik, 
Sosyal Politikalar ve Sivil Toplum, Enerji Su ve Gıda, Ekonomi ve 
Finans, Kültür ve Turizm, Sanat ve Edebiyat, Uluslararası Kalkınma 
İşbirliği, Şehir ve Yerel Yönetişim, Düşünce ve Akademi, Uluslara-
rası Diaspora konuları üzerinde yoğunlaşılacak.

“GÜÇ VE ADALET İNŞASI İÇİN
GENÇLİK STRATEJİSİ”

07-09 Nisan 2017’de Har-
tum-Sudan’da gerçekleştiri-
lecek olan Dünya Müslüman 
Gençlik Zirvesi ve Fuarı | 
GÜÇ 2017 için hazırlık top-
lantısı düzenlendi.”

“

“
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Yeni Dünya Vakfı Bülteni

Genel Merkez Gençlik Kolları, geçmişten günümüze 
süre gelen medrese geleneğini yaşatmak,  böyle 
bir emanete hakkıyla muamelede bulunmak adına 

“Medrese Buluşmaları” adı altında  gençleri bir araya getiri-
yorlar. Her hafta farklı bir konu belirleyerek ve farklı bir konuk 
davet ederek, en önemlisi de geleceğin sahibi gençlerin ko-
nuşmasına fırsat vererek gençlik çalışmalarına yeni bir bakış 
açısı kazandıran Genel Merkez Gençlik Kolları, düzenlendik-
leri programlara yoğun katılım ile devam ediyorlar.

Gençler, 2 Kasım Çarşamba Günü birincisini gerçekleştiri-
len ‘Medrese Buluşmaları‘nda, tanışma ve ‘Medrese Buluşma-
ları’nın  içeriği ile genel planı hakkında çalışmalarını tamam-
ladılar.   

  İkinci buluşmada ise, milli ve yerli bir şuura sahip Dünya 
Sözlük ekibinin yöneticileri ile bir araya gelerek; günümü-
zün en önemli alanlarından biri olan sosyal medya üzerine 
konuştular. Programda ayrıca sözlük çalışmalarına ilgisi olan 
gençler de  konuklarla tanışma fırsatını da elde ettiler.

‘Medrese Buluşmaları’nın üçüncü haftasında ‘15 Temmuz 
Kalkışması’ konuşuldu. Sesi sesine, gönlü gönlüne karışmış bir 
millet olarak bu imtihanı nasıl başarıyla atlattığımızı bir kez 
daha hatırlayan gençler, tüm dünyaya kahramanlık dersi ve-
ren aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ettiler.

  Dördüncü hafta, ise Ahmet Çakıroğlu ile birlikte “Tevek-
kül “ üzerine konuşan Yeni Dünya Vakfı gençleri, tevekkül 
etmenin sırları ve mucizeleri hakkında derinlemesine bilgi 
edindiler.  Tevekkülün, çalışıp çabalamak ve sonucu Allah’a 

bırakmak olduğunun hatırlatıldığı programda; çalışmadan, 
dertlenmeden tevekkül olmayacağının altı çizildi.

Beşinci buluşmada ise; TAF Network Genel Koordinatörü 
Cemal Alçık ile “Bize Dair” başlığı altında kültürümüzden, de-
ğerlerimizden ve mukaddesatımızdan derinlemesine bahse-
dildiği,  bu değerlerin nasıl korunacağı hususunda istişarenin 
yapıldığı bir programa ev sahipliği etti Hadım Hasan Paşa 
Medresesi… 

Altıncı hafta,  Muhammed İkbal Köseoğlu ile birlikte İslam 
Coğrafyası ve Ortadoğu üzerine bir sohbet gerçekleşti. 

   Yedinci hafta, Psikolog ve Yazar Hüseyin Şahin ile bir 
araya gelen gençler, ‘Modern Dünya’nın Sosyal Lekeleri ve 
Gençlik’ üzerine samimi, içten bir sohbet gerçekleştirdiler.

2016’nın son buluşmasında, Yeni Dünya Vakfı Genel Baş-
kanı Mahmut Göksu’nun konuk olduğu ‘Medrese Buluşma-
ları’nda, sıradan biyografilerin ötesinde tüm detaylarıyla ve 
tüm yönleriyle Başkan Göksu’yu tanıma imkanı buldular. Na-
sıl vakıf insanı olunur, bir vakıf başkanı günlerini nasıl geçirir 
gibi soruların cevaplarını keyifli bir sohbet eşliğinde öğrendi-
ler. Oldukça yoğun bir katılımın olduğu programda gelen 
soruları tek tek yanıtlayan Başkan Göksu da, ‘Medrese Buluş-
maları’na gösterilen yoğun ilgiden ve projeden memnuniye-
tini dile getirdi.

2016 yılı için bir ay ara verilen Medrese Buluşmaları, 2017 
Şubat ayı itibariyle yeni konu ve konuklarla kaldığı yerden 
devam edecek.

MEDRESE
KÜLTÜRÜNÜ
YAŞATIYORGENÇLİK, 

Mart

Asırlarca sayısız talebe için ilim ve irfan yuvası 

olan ve vakfımızın gayret ve çabaları sonucu 

uzun bir restorasyondan geçerek, 2012 yılında 

bugünkü görünümüne kavuşan ve Yeni Dünya 

Vakfı Genel Merkez binası olarak hizmet veren 

Hadım Hasan Paşa Medresesi, esasına uygun 

bir uygulamaya ev sahipliği yapıyor. 
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Asırlarca sayısız talebe için ilim 
ve irfan yuvası olan ve vakfımızın 
gayret ve çabaları sonucu uzun 
bir restorasyondan geçerek, 2012 
yılında bugünkü görünümüne kavuşan 
ve Yeni Dünya Vakfı Genel Merkez 
binası olarak hizmet veren Hadım 
Hasan Paşa Medresesi, esasına 
uygun bir uygulamaya ev sahipliği 
yapıyor. 

Genel Merkez Gençlik Kolları ve Mezunlar Komisyonu, “Yeni dün-
yanın inşası, sabah namazlarıyla başlayacak” sloganıyla her Pa-
zar günü kadim kent İstanbul’un farklı bir camisinde sabah na-

mazında buluşuyorlar.

Geçen dönem; Eyüp Sultan, Süleymaniye, Aziz Mahmud Hüdayi, 
Cezayirli Gazi Hasan Paşa, Piyale Paşa ve Fatih Cami’nden sonra bu dö-
nem ise; Şehzade Cami ile Sabah Namazı Buluşmarı başladı. Ayasofya, 
Yavuz Selim, Büyük Selimiye, Sultan Ahmet ve Kalenderhane Camii 
ile devam her Pazar sabahı devam eden buluşmalarda ülkemizin ve 
dünyanın farklı bölgelerinden İstanbul’a okumaya gelen gençler, me-
deniyetimizin bir sanat ve estetik medeniyeti olduğuna şahit oldular. 

Her ziyarette bir öncekine göre genişleyen dostluk halkasi ile camile-
re adeta renk katan Yeni Dünya Vakfı öğrencileri, namaz sonrası soğuk 
geçen kış şartlarını bir masanın etrafında, sıcak çorba ve çay eşliğinde 
samimi muhabbetlerle dostluklarını pekiştirme imkanı buldular. 

Bir dostluk halkası oluşturduklarını ve birbirlerini çok sevdiklerini ifade 
eden bursiyer öğrencimiz İlyas Yamak, “Gurbette okumanın verdiği en-
dişeyi bu sevgi ile yok ettik diyebilirim. Bu vesileyle, bizlere böylesine 
güzel dostluklar edinme, kendisi münhasıran bir üniversite olan İstan-
bul’umuzu tanıma fırsatı sunan, sabah namazı buluşmalarının mimarı 
Mezunlar Komisyonu Başkanımız Yavuz Çimen ağabeyimize, desteğini 
daima üzerimizde hissettiğimiz Genel Başkanımız Mahmut Göksu’ya 
ve katılımlarıyla bizleri mutlu eden tüm kardeşlerimize Genel Merkez 
Gençlik Kolları Teşkilatı olarak teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı. 

‘YENİ DÜNYA’NIN İNŞASI,
SABAH NAMAZLARIYLA 

BAŞLAYACAK
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Sabah Namazlarından Görüntüler
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Yaşlı insanlarla bir araya gelmenin ve dualarını al-
manın gençlerin en büyük gücü olduğuna deği-
nen Çimen, “Devletin, sivil toplum örgütlerinin ve 

milletin, imkanı olmayan yaşlılara yapacağı yardımın 
çok önemli olduğunu  yaşayarak tecrübe ettik. Bizim 
inancımız ve medeniyetimiz  her türlü bireyselliği, ben-
cilliği reddederken huzurevlerinin bu kadar dolu olma-
sına da üzülmeden edemedik. Bu vesileyle, bilgi ve 
tecrübeleriyle bize yol gösteren bütün büyüklerimize 
afiyetler diliyor ve henüz böyle bir ziyaret gerçekleştir-
memiş olan tüm kardeşlerimize ısrarla tavsiye ediyoruz 
ve bu tür ziyaretlerin  devamlılığını sağlama sözünü 
Yeni Dünya Vakfı gençleri olarak bir kez daha yineliyo-
ruz. Unutmayın! yolumuzu gözleyen büyüklerimiz var” 
diye konuştu.

Gençlik Kolları, Mezunlar Komisyonu Başkanı 
Yavuz Çimen ile birlikte 2017’nin ilk günü  
Darülaceze sakinlerini ziyaret ederek, hayır 
dualarını aldılar. 

YOLUMUZU GÖZLEYEN
BÜYÜKLERİMİZ VAR!
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Gençleri motive etmek için Ankara Şube Genç-
lik Kolları tarafından düzenlenen haftalık 
olağan Yönetim Kurulu Toplantısına katılan 

Alptekin, toplantı gündeminin konuşulmasının ardın-
dan gençlerle sohbet ederek, tecrübelerini paylaştı. 
Toplantı öncesi gençlere jest yaparak çeşitli ikramlar da 
hazırlatan Alptekin, soruları da yanıtlama imkanı buldu.

Öte yandan Ankara Gençlik Kolları, düzenledikleri 
meslek tanıtım programları ve ziyaretler ile Ankara’da 
eğitim gören gençlerin kariyer planlamalarına ve tecrü-
be kazanımlarını artırmalarına yardımcı oluyorlar.

Yeni Dünya Vakfı Ankara Şube İstişare Kurulu 
Üyesi ve aynı zamanda TBMM Eski Başkan 
Vekili olan Av. İsmail Alptekin, Gençlik Kolları 
ile sohbette bir araya geldi.

Yeni Dünya Vakfı Bülteni

ANKARA’DA GENÇLERLE 
SAMİMİ SOHBET...
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HAMİLER TOPLANTIDA BİR ARAYA GELDİLER

Yeni Dünya Vakfı “Biz bir aileyiz projesi” 2016-
2017 ‘Hami ve öğrenci buluşması’ öncesinde hami-
ler; Başkan Mahmut Göksu, Mütevelli Heyeti ve Yö-
netim Kurulu Üyeleri ile bir araya geldiler. 

Bağcılar Belediyesi Osmanlı Konağında düzenle-
nen program, geçtiğimiz gün Beşiktaş’ta güvenlik 
güçlerimize yönelik yapılan bombalı saldırıda haya-
tını kaybeden şehitlerimiz için Kuran-ı Kerim okun-
masıyla başladı. 

Saldırının tüm milleti derinden sarstığını ifade eden 
Genel Başkan Mahmut Göksu, “Acı bir olay yaşadık 
ve tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına 
sabır diliyoruz. İçerideki hainler vasıtasıyla tüm düş-
manların nasıl saldırdıklarını görüyoruz. Allah tüm 
planlarını alt üst etsin İnşallah. Zorlu dönemlerden 
geçiyoruz, bizler de gençlerimize rehberlik edebil-
mek adına yola çıktık. Allah razı olsun sizler de da-
vetimize icabet ettiniz. Her şey insanla güzel, insan 
olmazsa her şey yavan kalır. Bugün yurdumuzun ve 
dünyanın dört bir yanından öğrencilerimize Hamilik 
etmek, bu proje hakkında gerekli detayları görmek 
için bir aradayız. İnanıyorum ki, hamilik ettiğiniz öğ-
rencilerin gelişimlerine, sorunlarına, hüzünlü ve mutlu 
anlarına şahitlik edecek, imkanlarınız ve vaktiniz el 

Yeni Dünya Vakfı öğrencilerinin sosyal ve mesleki yaşantılarına destek olabilmek, onların vakıfla diya-
loglarını daha sağlıklı bir şekilde kurabilmelerini sağlamak ve gelecekte iyi bir vakıf gönüllüsü olabil-
meleri gayesiyle gerçekleştirilen ‘Biz Bir Aileyiz Projesi’ bu yıl da birçok etkinlikle pekiştirildi. Proje 
kapsamında her öğrenciye Hamilik (Velilik) yapacak vakıf üye ve gönüllüleri belirlenerek, öğrenciler 
ve hamiler bir araya getiriliyor. Hamiler, sorumlu oldukları öğrencilerin ihtiyaç duydukları ilginin yanı 
sıra, eğitim hayatları ve sosyal ilişkilerine kadar gereken tüm desteği sağlıyorlar.

BiR VAKIF DEĞiL,
BİZ SADECE 
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Yeni Dünya Vakfı Genel Merkezi tarafından İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi 1453 Çırpıcı Sosyal Tesislerinde 
Hami - Öğrenci Buluşması düzenlendi.

Öğrenciler ile kendilerine Hamilik edecek vakıf üye 
ve gönüllülerinin bir araya geldikleri program yoğun 
bir katılım ile gerçekleşirken, önceki dönemlerde Yeni 
Dünya Vakfı vasıtası ile öğrencilere burs veren isimlere 
de teşekkür plaketi takdim edildi.

Sultan Ahmet Cami İmam Hatibi Hasan Kara tarafın-
dan okunan Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan prog-
ramda, Proje Koordinatörü İsmail Çardak proje detay-
ları hakkında katılımcıları bilgilendirdi. 

BiZ BiR AiLEYiZAYNI 
ZAMANDA

verdiği sürece destek olacaksınız. Öğrencilerle temas 
kurabilmek, onlarda ümmet bilinci geliştirmenin, vakıf 
aidiyet duygusunu artırmanın yolu aynı ortamı paylaş-
maktan geçiyor. Biz sadece burs vermeyi değil, aslolanı 
vermeyi arzu ediyoruz. Vakıf geleneğiyle, vakıf kültü-
rüyle tanıştırarak, kendi değerlerimizle buluşturmaya 
çalışıyoruz. Yıllar sonra devam eden kuşaklar bu va-
kıfları devam ettirsinler, vakıf hizmetlerine, vizyonuna, 
misyonuna sahip çıksınlar istiyoruz” dedi.

Daha sonra söz alan proje koordinatörü İsmail Çar-
dak ise, ‘Biz bir aileyiz projesi’ hakkında hamilere bil-
giler verdi. Hamiler ve sorumlu oldukları öğrencilerin 
bir araya gelecekleri buluşmadan önce düzenlenen bu 
toplantının önemine vurgu yapan Çardak, her haminin 

sorumlu olduğu öğrenciler ile diyaloğu yüksek tutma-
sının öneminden bahsetti. Daha sonra önceki dönem-
lerde öğrenci hamiliği yapmış bazı isimlere mikrofonu 
veren Çardak, vakıf üyesi hamilerin paylaştıkları tecrübe 
ve gözlemlerinin projenin daha sağlıklı ilerlemesi için 
önemli olduğunu ifade etti. 

Programda hamiler kendilerini tek tek tanıtırken, pro-
je hakkında merak edilen hususlara yönelik sorular da 
cevaplandırıldı.

Toplantıya Başkan Mamut Göksu’nun yanı sıra, Onur-
sal Başkan Halil İbrahim Demir, Mütevelli Heyeti Üyeleri, 
Yönetim Kurulu Üyeleri, Kadın Kolları Başkanı ve üyele-
ri, Komisyon Başkanları ve üyeleri ile Genel Koordinatör 
Özbay Yağmurkaya katıldı. 

İSTANBUL BULUŞMASI…
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İlkokul öğrencisinden doktora seviyesine kadar ge-
niş bir yelpazede burs verdiklerini ifade eden Çardak, 
“Gençlerimizin, yavrularımızın eğitimlerine katkıda bu-
lunmak için burs çalışmalarımız ve faaliyetlerimiz de-
vam ediyor. Bunlarla birlikte öğrencilerimizin ailelerinin 
eksikliklerini hissetmemeleri, dertlerini, sıkıntılarını ile-
tebilecekleri, onlarla ilgilenip motivasyonları artıracak 
vakıf üye ve gönüllüleri arasından belirlediğimiz Hami-
leri olacak. Biz Bir aileyiz Projesi ile öğrencilerimizi ve 
Hamilerimizi bir kez daha buluşturmanın mutluluğunu 
yaşıyoruz. Bütün bir eğitim dö-
nemini kapsayan bu proje ile 
İnşallah daha verimli sonuçlar 
ortaya çıkacak” diye konuştu. 

Çardak’ın konuşmasının ar-
dından önceki dönemlerde 
öğrencilere Hamilik eden isim-
ler kürsüye gelerek tecrübele-
rini ve duygularını paylaştılar. 

Daha sonra Başkan Mah-
mut Göksu da katılımcılara 
yönelik bir konuşma yaptı. 
İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesine ve katılımcılara teşekkür ederek konuşmasına 
başlayan Göksu, vakfın 20 yıllık faaliyet süreci ve ya-
pılan çalışmaları kısaca özetleyerek, vakfın amacı ve 
vizyonundan bahsetti. Yeni Dünya Vakfı’nın tek hareket 
noktasının burs vermek olmadığının altını çizen Başkan 
Göksu, konuşmasını şöyle sürdürdü; “Burs veriyoruz ama 
bunun yanında sosyal ve kültürel faaliyetler, bilgilendiri-
ci, bilinçlendirici, farkındalıklarla dolu çalışmalarımızı da 
daha da artırarak devam ettiriyoruz, ettirmeliyiz. Okula 
yollamakla, cebine para koymak, burs vermekle so-
rumluluğumuz bitmiyor. Gençlerimizi, yavrularımızı; Ta-
rihine bağlı, toprağını seven, vatan aşkı ve imanla dolu 

bir nesil olarak hazırlayabiliyor muyuz, işte esas önemli 
husus budur. İşte bu sebeple 3 yıl önce başlattığımız 
Biz Bir Aileyiz Projesi ile öğrencilerimizi destekliyoruz. 
Vakıf çalışmalarında emeği, katkısı olan, gönül veren 
herkese teşekkür ediyorum, Allah hepinizden razı ol-
sun. 15 Temmuz’da millet olarak çok büyük bir tehli-
keyi atlattık. Bizler gençlerimize, yavrularımıza gereken 
özeni göstermezsek bu tip yapılar bu ülkenin evlatlarını 
suiistimal ederler. Sorumluluğumuz büyük, hiçbirimizin 
“zamanım yok” deme lüksü de yok. Bu ülkenin evlatla-

rına gereken yatırımı, gereken 
ilgiliyi göstereceğiz. Biz sadece 
bir vakıf değil, aynı zaman-
da biz bir aileyiz. Bu çocuklar 
emanetimizdir. Birçok kardeş 
vakıf ve STK ile birlikte daha 
da önemli çalışmalar İnşallah 
ortaya çıkacaktır.”

23. Dönem Milletvekili Cü-
neyt Yüksel, İstanbul Defterda-
rı Fahrettin Özdemirci, Onursal 
Başkan Halil İbrahim Demir ile 
bazı yönetim kurulu üyeleri ve 
Hamilerin de konuşma yaptık-

ları programda, öğrenciler de duygularını paylaştılar.

Her hami ve sorumlu oldukları öğrencilerin gruplar ha-
linde ayrı masa oturumu şeklinde yer aldığı programa, 
Yeni Dünya Vakfı Onursal Başkanı Halil İbrahim Demir, 
vakıf mütevelli ve yönetim kurulu üyeleri, İstanbul Def-
terdarı Fahrettin Özdemirci, İSKİ Genel Müdür Yardımcısı 
Metin Akbaş, Prof. Dr. Adem Esen, Akmercan Şirketler 
Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cemalettin 
Akmercan, Sultan Ahmet Cami İmam Hatibi Hasan 
Kara, Beyazıt Cami İmam Hatibi Mehmet Düman  ile 
çok sayıda davetli katıldı.

Sorumluluğumuz büyük, 
hiçbirimizin “zamanım yok” 
deme lüksü de yok. Bu ül-
kenin evlatlarına gereken 
yatırımı, gereken ilgiliyi 
göstereceğiz.

“

“
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Yeni Dünya Vakfı Ankara Şubesi tarafından Mamak 
Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen “Biz Bir aileyiz 
Projesi Hami ve Öğrenci Buluşması” yemeğine, Genel 
Başkan Mahmut Göksu, Uşak Milletvekili Alim Tunç, Erzu-
rum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, Giresun Milletveki-
li Sabri Öztürk ve TBMM eski Başkanvekili İsmail Alptekin, 
Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Kamu Düzeni 
ve Güvenliği Müsteşar Yardımcısı Abdülkadir Akıl, Ta-
rım Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Hadi Tunç’un yanı sıra 
vakfın Onursal Başkanı Halil İbrahim Demir ve bir çok 
vakıf gönüllüleri yemeğe katıldılar.

Kuran-ı Kerim okun-
masının ardından açı-
lış konuşmasını yapan 
Ankara Şube Başka-
nı Ali Toköz, Ankara 
Şubesinin faaliyetleri 
hakkında bilgiler verdi. 
Asırlardır devam eden 
vakıf kültürümüzün 
yansıması olarak her 
sabah vakıf binasında 
çorba ikramında bulu-

nulduğunu ifade eden Toköz, haftalık vakıf faaliyetlerini 
de katılımcılara anlattıktan sonra Biz Bir Aileyiz Projesi 
Ankara Şubesi hami ve öğrencilerine başarılar diledi.

Proje ve vakıf çalışmaları hakkında konuşmak üzere 
kürsüye çıkan Genel Başkan Mahmut Göksu, programa 
ev sahipliği yapan Mamak Belediye Başkanı Mesut Ak-
gül’e ve programı gerçekleştiren YDV Ankara Şubesine 
teşekkür ederek başladığı konuşmasında, programa 
katılan her ismin aslında ulvi bir gaye için bir araya gel-
diğini ifade etti.

Kişilerin her türlü imkân ve vakitlerini harcayarak diri 
tutmaya çalıştığı vakıf kervanının önemine vurgu yapan 
Genel Başkan Göksu, Yeni dünya Vakfı’nın faaliyetleri-
ni artırarak devam ettirdiğini, buna rağmen alanın çok 
geniş olduğunu; daha çok insana ulaşmak için herkesin 
bu kervana destek vermesi gerektiğini ifade etti. Vakıf 
çalışmalarında “ben de varım” diyen herkese kapının 
açık olduğunun altını çizen Başkan Göksu, “Bu akşam 
hamilerimizi öğrencilerimize rehberlik yapmaları için 
bir araya getirdik. Vakıf hizmetlerinde Hasbilik esastır. 
Hamilerimiz bu esas çerçevesinde siz öğrencilerimize 
rehberlik edecektir. Burada tanıştığınız abileriniz yarın 
sosyal hayatınızda sizin için önemli bir çevre olacaktır. 
Belki zor gününüzde akla gelen ilk isim, bir başka ifa-
deyle sosyal sermayeniz olacaktır. İşte bu proje ile okul-
daki eğitiminize ek olarak gönüllük esasına göre farklı 
bir eğitim farklı bir çevre ve daha geniş vizyon kazan-
maktasınız. Vakfın bu tür çalışmalarını önemseyiniz ve 
destekleyiniz” diye konuştu.

Daha sonra protokol konuşmalarına geçildi. Uşak Mil-

letvekili Alim Tunç, Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenli-
oğlu, Giresun Milletvekili Sabri Öztürk ve TBMM eski Baş-
kanvekili İsmail Alptekin’in birer selamlama konuşması 
yaparak yapılan çalışmaların önemini vurguladılar.

Her hami ve sorumlu olduğu öğrencilerin yer aldığı 
ayrı masa oturumları şeklinde düzenlenen program, 
hami-öğrenci tanışması ve yemek ikramı ile devam 
etti. Herkesin memnun olarak ayrıldığı program sonun-
da Biz Bir aileyiz projesinin bu yıl çok daha verimli ola-
cağı ümidi yenilenmiş oldu.

ANKARA BULUŞMASI…
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5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü nedeniyle KEFEK 
ve UN Women ortaklığıyla TBMM’de düzenlenen ve 

Türk siyasi tarihine yön veren kadınların işlendiği sergi 
ve etkinliğe, Ankara Şube Kadın Kolları Başkanı Hatice 
Tekcan da katıldı.

Başbakan Binali Yıldırım ile Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanı Fatma Betül Sayan’ın da katıldığı ve TBMM Ka-
dın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu tarafından hazırlanan 

“Türk Siyasi Tarihinde Kadın Portreleri” isimli kitapçık ve 
sergi, büyük ilgi gördü.

Hazırlanan kitapçıkta; ilk kadın milletvekili, ilk 
kadın belediye başkanı, ilk kadın muhtar, ilk ka-
dın başkan gibi Türk siyasi tarihinde iz bırakmış bir-
çok önemli isim ve hayat hikayelerine yer verildi. 
Programa Yeni Dünya Vakfı Ankara Şube Kadın Kolları 
da katıldı.

Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı 
Gülay Samancı, Ankara Kadın Kolları 
Başkanımız Hatice Tekcan ile birlikte

“TÜRK SİYASİ TARİHİNE
YÖN VEREN KADINLAR”

Mart
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Talip Akbaş / BBA Proje Koordinatörü
Marmara Ereğlisi İlçe Vaizi 

Hz. Muhammed  son elçidir. Artık kitapta peygamber-
de gelmeyecektir. Toplumları sapkınlıklardan önleyici 
unsurlar vardır. Bu manada Kitap ve Sünet canlılığını 

korumaktadır. Kuran dinin tamamını içerir. 1 Sünnet hayatın 
bütününü sarıp sarmalar. Hayata dair karşılaşılan tüm krizler, 
bu iki değer üzerinden çözüme kavuşturulabilir.  Ne var ki, 
samimiyet ve içtenlik şarttır.

Kuran Allah kelamıdır. Beşer eli değmemiştir. İlahi ira-
denin koruması altındadır. Batıl bulaşmamıştır. Kusursuzdur. 
Sünnet bu kitabın ete kemiğe bürünüp hayata dönüşmesidir. 
Hayatı acımasız olmaktan kurtarmak bu değerler üzerinden 
yürümekle mümkündür. Kuran, her devire haykıracak güçlü 
bir sözdür. Hz. Peygamber herkes için en iyi rehberdir.

İnsanlık bugün içine düştüğü bu sitresi daha fazla taşıya-
maz. Tüm insanlık Kuranın ve sünnetin diriltici ruhuna muh-
taçtır. Herkesten önce islam alemi muhtaçtır. Öyleki tevhitten 
uzak düştüğümüz noktaları kitapla düzeltmeliyiz. Vahdetten 
kopmuş yanımızı sünnetle yeniden dikmeliyiz. Akidede bir-
lik, toplumda dirlik nasıl tesis edilecek? Parçalanmışlığımızı 
paramparça kelimesi anlatmaya yetmiyor artık. Lime lime 
olmuşluğumuz acı verir durumda. Ümmetin kan revan hali 
daha fazla sürdürülemez.

Önü alınamaz boyutlara ulaşan tefrika belasından kurtul-
manın bir yolu olmalı. Herkes elindeki ipi bir yere bağlamalı 
artık. Kendini hakikat olarak görme hastalığı terk edilmeli. 
‘Kurtuluş bizim grubumuza dahil olmaktan geçer’anlayışı bı-
rakılmalı.  Herkesi kendi önderinin şemsiyesi altına toplama 
hevesi terk edilmeli. Merhamet, şefkat biraz da acıma poz-
larıyla herkesi kurtarma telaşı görüntüsü, inandırıcı gelmiyor. 

Parçalanmışlığı daha bir hızlandırıyor. İnsanı alabildiğine çir-
kinleştiriyor.

Evet yeniden dönelim. Ne demiştik? Herkes elindeki ipi 
bir yere bağlasın. Elindeki ipi atsın demiyorum. İpi, hatta ipin 
rengini korusun. Ziyanı yok. Ama be kardeşim! Zaman o ipi 
sağa sola sallama zamanı değil. Ucunu bir yere sabitleme 
zamanıdır. Bugün öyle görünyorki o yer Vatandır. O yer 
ezandır. O yer bayraktır.  Kısır tartışmaların yeri yok. Bunlar 
birilerinin işine yarıyor. Onların yarım bıraktıklarını tamamlı-
yor. Belki cesaretlendiriyor. Geride kalmış tartışmalı konuları 
köpürtmenin sırası değil. 

Birileri bizi öldürüyor. Topluca ölüyoruz. Görmüyor musun? 
Ölürken uğraştığımız meselelerimize bakar mısın? Emin ol ki 
melekler üstümüze gülüyordur. Acıyarak, halimize yanarak... 
Lunaparktaki çocuklardan bir farkımız var. Onlar oynarken 
eğleniyor biz oynarken ölüyoruz. Uğruna birbirimizi yediği-
miz meseleler varya onlar böyle havalarda anlamını yitiriyor. 
Tıpkı tedavülden kalkan para gibi. Böyle bir para ile pazarda 
efelenmek komik düşmüyor mu? Oynanan oyunu görmek 
için oyun oynamayı bırakmak lazım. Ay bacayı savuşmadan 
görmek lazım. Allah korusun Vatan giderse Din gider. Bayrak 
gider. Ezan gider. Sen gidersin... Sahi gidecek yerin var mı? 

Devletin direncini aşamayanlar, bugün milletin direncini 
kırma peşinde. Bunca cinayet bunu gösteriyor. Önce cinayet 
işliyorlar. İşlenen cinayet üzerinden topluma ayar çekip algı 
oluşturuyorlar. Öfke ve çatışma ortamı hedefliyorlar. Ama 
başaramayacaklar. Bu milletin asil duruşu karşısında yenik dü-
şecekler. Bükemedikleri bileği öpecekler. İstilacılar ve işbirlikçi 
hainler, Türkiye’nin yürüyüşünü durduramayacaklar! 

Meşakkatli günler yaşıyoruz. Canımız yanıyor evet ama 
böyle günlerin  şöyle de bir yanı var. Dostu düşmanı ayıklıyor. 
Kime tutunacağını net görüyorsun. Düşman oklarının sürekli 
hedefi olan kişiyi daha bir dost belliyorsun. 

Günümüze kadar birçok toplum gelmiş, yaşamış ve gitmiştir. Toplumlarında eceli vardır. Doğarlar 
yaşarlar ve ölürler. Her toplum dünyada bıraktığı izi, eseri ile anılır. Onlarında günahları sevapları 

vardır. Tıpkı fertler gibi. Muhatap oldukları Kitap ve peygambere tutundukları sürece, iyi iz bırakırlar. 
İyi iz bırakan iyi anılır. Sapkınlıklara savrulunca helak olur giderler.  Bunlar da kötülükleri ile  anılırlar.

HERKES ELİNDEKİ İPİ
“BİR YERE” BAĞLAMALI
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Osmanlı Devleti’nin Avrupa karşısında zamanla 
neden güçten düştüğüne yıllar boyu kafa yo-
ranlar; gerileme nedenleri arasında, cehâlete 

işâret kabilinden, okuryazar oranının düşüklüğünü gös-
tererek istatistikî verilerle iddialarını kanıtlamaya çalış-
mışlardır.

Oysa bilgi sahibi olmanın kestirme yollarından bi-
risi de sohbet meclislerinden istifâde etmektir. Süheyl 
Ünver, ‘Emir Sultan’ başlıklı kitaba yazdığı ön sözde, 
Jean Book’un “İnsan; yüzde yirmi okumakla, yüzde 
seksen sohbetle yetişir” dediğini nakletmektedir.

Doğrusu Osmanlı kültür ve medeniyetinin temeli 
de sözlü kültüre dayanmaktaydı. Câmide, konakta, 
kahvehâne ya da bir attâr dükkânında kurulan soh-
bet meclisi; dinleyenleri aydınlatmak için âdeta bir‘a-
kademi’ işlevi görmüştür.

Böylesi sohbet meclislerinde yetişen Sâmiha Ay-
verdi Hanımefendi, konuyla alâkalı olarak “Osmanlı 
medeniyeti şifâhî bir medeniyetti. Bu şifâhi kültür 
nesilden nesile gürül gürül akar ve cehâleti sürüp 
götürürdü” ifâdesini kullanmıştır. Tıpkı onun dediği 
şekilde; yüzlerce kitaptan edinilen bilgi birikimi, bir 
arının bal özü toplayıp bal yapmak için çalıştığı gibi; 
ustaca, sohbete katılanların istifadesine sunulurdu. Bu 
yüzden bizim kültürümüzde sohbet meclisinin bir adı 
da ‘irfân meclisi’dir. Bilgiye kanat çırpanların kendile-
rini ve dünyâyı tanıdıkları bir meclis…

 ‘Üsküdar’da Bir İrfân Meclisi’

Üsküdarlıların mâzi ile bağ kurmasında önemli 
bir yeri olan yazımız konusu attâr dükkânı, hem bir 
ticârethâne hem de devrini aydınlatanların sık sık 
sohbetleriyle ısıttıkları bir irfân meclisi olma vasfını 
taşımıştı. Kubbealtı Lûgatı’nda attâr; güzel kokular, 
baharat, şîfâlı otlar ile iğne, iplik, kâğıt gibi ufak te-
fek ev eşyâsının satıldığı yer olarak anlatılmaktadır.

Üsküdar’ı ve Üsküdar’daki attâr dükkânını tüm renk-
leriyle anlatan Ahmed Yüksel Özemre Hoca; Üsküdar-
lıların attâr kelimesini aktar olarak telâffuz ettiğini ve 
bu dükkânı işleten Bekir Efendi ile Sâim Efendi’nin de 
Üsküdar’da “Aktar Hocalar” diye anıldığını söylemiştir.

Üsküdar’da Hâkimiyet-i Millîye Caddesi üzerinde, 
Mîmâr Sinan Hamamı’nın hemen hemen karşısında 
yer alan bu dükkânın İstanbul’un dört bir yanından 
gelen müşterilerce kabûl görmesinin sebebi, belki de 
insanî ilişkilere gösterilen özen olsa gerektir. Geçmiş-
ten bir sayfanın günümüze ‘değer yargısı’ olarak ak-
tarılması gibi; bu ticârethânede, müşterinin hakkının 
geçmemesi için çok hassas davranıldığı öteden beri 
söylenmiştir. Misal vermek gerekirse; tartılması gere-
ken malın darasının alınmasıyla yetinilmediği, tartılan 
malın daha ağır çekmesine dikkat edildiği; hattâ 
baharat alacaklara, baharatın bayatlayınca kokusu-
nu kaybedebileceği bu yüzden daha az almalarının 
lehlerine olacağı bile hatırlatılırmış.

Üsküdar’da 
‘BİR SOHBET MECLİSİ’

Gönül ne kahve ister
    ne kahvehâne

Gönül ‘muhabbet’ ister
         kahve bahâne

Mart

Hasan Eren Ulu
Yeni Dünya Vakfı Bülteni Yayın Danışmanı

www.tarihtensayfalar.net
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Üsküdar’da 
‘BİR SOHBET MECLİSİ’

Daha fazla para kazanmaya duyulan istek, 
demek ki ‘fütüvvet ahlâkı’ ile böylece ahlâkî 
bir çizgiye çekilebiliyordu attâr dükkânında.

Üsküdar’a farklı bir hava katan bu küçücük 
fakat şirin dükkân neredeyse ağzına kadar 
dolu olmasına rağmen hafta sonları 7-8 ki-
şinin toplanıp sohbet ettiği bir meclis hâline 
dönüşürdü.

O dönemde Üsküdar’da benzer sohbetle-
rin tertip edildiği farklı sohbet meclisleri vardı 
elbette. İçlerinde Hacı Selim Ağa Kütüphâ-
nesi’nin büyük öneme sahip olduğu da bilin-
mektedir. Fakat; Üsküdar Mevlevîhânesi’nin 
son şeyhi Ahmed Remzi Akyürek’in müdür-
lüğünü üstlendiği bu kütüphânedeki sohbet 
meclisi bile ‘Aktar Hocalar’ın dükkânına uğra-
yanlar kadar geniş bir kitle oluşturamamıştır.

 Peki attâr dükkânına kimler gelirdi?

Ahmed Yüksel Özemre Hoca’ya kulak verelim:

“Buraya Rufaî Şeyhi Sarı Hüsnü Efendi, Sandıkçı 
Dergâhı Şeyhi Haydar Efendi, Eşref Ede, Özbekler 
Tekkesi Şeyhi Necmeddin Özbekkangay, Üsküdar’da-
ki Mihrimah Sultan Câmiî Başimamı Nâfiz Uncu, 
Necmeddin Okyay, Osmanlı hânedânının son müez-
zinbaşısı Hâfız Muhiddin Tanık, Abdulbâki Gölpınarlı, 
Hâfız Âma Tevfik, Ressam Hoca Ali Rıza Bey gelirdi”

 Bir de bu irfân meclisinden yetişenlere göz atalım:

Mustafa Düzgünman, Ahmed Yüksel Özemre, 
Niyâzi Sayın, Sâcid Okyay, Nezih Uzel, Ali Alpaslan, 
Uğur Derman, Güngör Şatıroğlu gibi çok kıymetli 
isimler ‘Attâr Dükkânı’ndaki bu irfân meclisinde yetiş-
mişlerdir.

Hemen burada yine Sâmiha Ayverdi Hanımefen-
di’nin naklettiği bir konuya dikkat çekmeliyiz: Bağ-
dad Müftüsü Zevâhi, geniş bilgi birikimine rağmen 
neden kitap yazmadığını soranlara “Öğreticiliğim 
beni yazı yazmaktan alıkoydu. Ama pişman deği-
lim. Talebelerimin mecmuundan öyle bir eser mey-
dana getirdim ki bunların her satırı, ilim adına bir 
müelliftir” cevabını vermiştir.

Üsküdar’daki attâr dükkânında oluşturulan sohbet 
meclisinde öğretici konumda olanlar, Zevâhi’nin de-
diği gibi; öyle şahsîyetlerin yetişmesine vesile olmuş-
tur ki kültür târihimize dâir büyük bir kırılmanın önüne 
geçilebilmiştir.

Neyzen Niyâzi Sayın da bu attâr dükkânında 
kavuştuğu maddî ve mânevî müktesebâta dikkat 
çekmek için “Biz bu dükkândan geçmemiş olsay-
dık şimdi yedi dükkân süprüntüsünden beter olur-
duk” demiştir.

Yarım asırdan uzun bir süre Üsküdar’ın kültür 
hayâtına etki eden attâr dükkânı zamanın başkalaş-
ması, insan profilinin değişmesi nedeniyle ne yazık ki 
1991 yılında kapandı.

Attâr dükkânında kurulan irfân meclisi olmasaydı; 

Yahyâ Kemâl’in “Fethi gören Üsküdar” diye övdüğü 
Üsküdar’ın büyük bir yönü eksik kalacaktı…

Nâfiz Uncu Hoca:

Attâr dükkânının müdâvimlerinden ve ‘Aktar Ho-
calar’ın dostlarından olan Nâfiz Uncu; Üsküdar’daki 
Mihrimah Sultan Câmiî’nin başimamıdır. Ahmed Yük-
sel Özemre’nin “Üsküdar’ın Üç Sırlısı” başlıklı kitabında 
Nâfiz Hoca’nın gençliğinde İstanbul’daki hâfızları 
kıskandıracak kadar güzel bir sese ve mûsıkî bilgisine 
sahip olduğu yazmaktadır. Zamanın meşhur hâfız-
larından İdris Efendi’nin kızının Ayasofya Câmiî’nde 
hâfızlık icâzetini aldığı merasimde, Nâfiz Hoca’dan 
Kur’ân-ı Kerim okuması istenilir. Hoca, Kur’ân okurken 
câmide kendinden geçip çığlık atanlar, bayılanlar 
olur. Gel zaman git zaman; Nâfiz Hoca Ayasofya Câ-
miî’nde mukabele okurken halk, akın akın câmiye 
gelir. Fakat bir müddet sonra Nâfiz Hoca’nın nefsinde 
ortaya çıkan benlik onu rahatsız eder. Bunun sebebi-
nin, güzel sesi ve halkın kendisine ilgi göstermesi ol-
duğunu düşünerek pişman olur. Benliğini öldürmek, 
enâniyetinden kurtulmak için Allah’tan bu güzel sesi 
kendisinden almasını ister, duâ eder; duâsı kabûl 
olunur ve ertesi güne kısık, çatlak ve boğuk bir sesle 
uyanır.

 Necmeddin Okyay Hoca:

Attâr dükkânının bir diğer müdâvimi Necmeddin 
Okyay Hoca’dır. Necmeddin Hoca, Üsküdar’daki 
Gülnûş Vâlide Sultan Câmiî’nde imamlık yapmasının 
yanı sıra birçok sanat dalında ihtisas kazandığı için 
kendisine ‘hezarfen’ denilmiştir. Necmeddin Hoca; 
Özbekler Tekkesi Şeyhi Edhem Efendi’den ebrû 
san’atını, Sultan Abdulazîz’in Okçubaşısı Seyfeddin 
Bey’den kemankeşliği, bunların yanı sıra hattatlığı, 
ciltçiliği öğrendi. Ebrû sanatında daha ileriye giderek 
kendi adı ile anılacak çiçekli ebrûlar yapmayı ba-
şardı. Evinin bahçesinde yetiştirdiği güllerin nâmı İs-
tanbul’da yayılan Necmeddin Hoca’nın yaklaşık 400 
çeşit gül yetiştirdiği ve bunların isimlerini de tek tek 
bildiğini Mehmed Şevket Eygi Bey nakletmektedir.

Hâkimiyet-i Millîye Caddesi
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Mustafa Düzgünman:

‘Aktar Hocalar’dan Sâim Efendi’nin 
oğlu olan Mustafa Düzgünman, özellikle 
ebrû sanatındaki kabiliyeti ile ön plâna 
çıkmıştı. Ebrûnun yanı sıra eski tarz cilt 
yapımı ve tespihçilikle de uğraşan Mus-
tafa Düzgünman’a, annesinin dayısı olan 
Necmeddin Okyay özel ilgi göstermişti.

 Henüz 20’li yaşlarının başında yaptığı 
ebrûlar Güzel Sanatlar Akademisi’nde 
açılmış olan yıl sonu sergisinde sergilen-
miş ve sergiyi gezen İsmet İnönü, Mustafa 
Düzgünman’ın eserleri karşısında hayran-
lığını ifâde ederek kendisini tebrik etmişti.

Üsküdar’da yoğun şekilde ziyâretçi akı-
nına uğrayan Azîz Mahmud Hüdâyî Haz-
retleri’nin türbedarlığını yaklaşık çeyrek 
asır kadar yapan Mustafa Düzgünman’a 
dâir Uğur Derman Bey şöyle bir hâtıra 
nakletmektedir: Mustafa Düzgünman, hayâtının son 
yıllarını süren Necmeddin Okyay Hoca’ya yaptığı bir 
karanfil ebrûsunu hediye eder. Hoca, o kadar mem-
nun olur ki; o anda, Mustafa Düzgünman’ın Hüdâyî 
Hazretleri’ne bağlılığını ifâde edecek şekilde

“Hüdâyî türbedârı Mustafa Bey kârı bu ebrû

Kopartıp koklamak ister, gören her bir zen-i hûb-rû*”

beyitiyle cevap verir. 

* Zen-i hûb-rû: Güzel yüzlü hanım

 

Ahmed Yüksel Özemre:

73 yıllık hayâtını Üsküdar’ın geçmişten gelen de-
ğerlerini tanıtmaya vakfeden Ahmed Yüksel Özem-
re Hoca zamanını aşan öyle bir isimdi ki tıpkı İbnül 
Emin Mahmud Kemâl İnal gibi

“Hezar gıpta o devrin kadîm efendisine

Ne kendi kimseye benzer ne kimse kendisine”

beyitini hak edecek bir yaşam sürmüştü.

“Üsküdar’da Bir Attâr Dükkânı” başlıklı kitabında 

bu irfân meclisine 53 sene hizmet ettiğini yazan 
Ahmed Yüksel Özemre, Türkiye’nin ilk atom mühen-
disi olmasının yanı sıra kültür târihimize dâir birçok 
kitaba imza atmış tam bir devr-i kadîm efendisiydi. 
Üsküdar’da “Son Osmanlı Beyefendisi” olarak anıl-
masının sebebi de budur.

Ahmed Yüksel Özemre, olağanüstü denilebilecek 
bir hafıza gücüne sahipti. Böylece çocukluğunda 
tanıdığı Üsküdar’ı, o dönemin isimlerine dâir anek-
todları sıcacık üslûbu ile anlatarak kaybolmaktan 
kurtardı.
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Kâğıthane Yüksek Öğretim 

Kız Öğrenci Yurdu, ilk 
misafirlerini ağırladı. 

Genel Merkez Kadın Kolları 
tarafından planlanan, 

24 Şubat Cuma akşamı 
başlayıp 26 Şubat Pazar 
günü tamamlanan kamp 

programı, yoğun bir 
katılımla gerçekleştirildi. 

Bursiyer öğrencilerimiz 
ve yurdumuzda 

kalmaya başlayan yeni 
öğrencilerimizle tanışmak 

amacıyla düzenlen 
kampta toplam 60 misafir 

ağırlandı.

Program dâhilinde Aile Danışmanı Filiz Baysal tarafından “Etkili 
iletişim ve empati” konulu bir konuşma gerçekleştirdi. Dikkatle 
takip edilen konuşmanın ardından soru-cevap kısmında öğ-

rencilerimiz, iletişime dair sorunları konusunda Baysal’ın görüşlerine 
başvurdular.

Ümmühan Uzun tarafından gerçekleştirilen tefsir dersinde İsra 
Suresi’nin 23-39. ayetleri üzerinde duruldu. Bir Müslümanın kimlik 
inşasının temel prensiplerini içeren ayetler ışığında “Müslümanın ah-
lakı nasıl olmalı” sorusuna cevap arandı. Öğrencilerin yorumları ve 
sorularıyla zenginleşen tefsir dersi, dua ile tamamlandı.

Eğitim programları vasıtasıyla öğrencileri uzmanlarla buluşturma-
yı amaçlayan programda ayrıca öğrencilerimiz de kendi araştırma 
ve çalışmalarını arkadaşlarıyla paylaşma imkânı buldular. Bu kap-
samda öğrencilerimizden Devlet Tounbegova, “Tüketim kültürü ve 
marka merakı” üzerine bir sunum gerçekleştirdi.

Eğitim programları ile olduğu kadar eğlence ve hobi atölyele-
riyle de dolu dolu geçen kamp programında; Kadın Kolları Eğitim 
biriminden Feyza Eryüksel’in ney konseri keyifle dinlendi. Eğitim bi-
riminden Yazar Mehtap Şenkaya ve Yönetim Kurulu Üyesi Yazar 
Nejla Sakarya’nın düzenlediği yazarlık atölyesinde öğrencilerimiz 
birbirinden güzel hikâyeler yazdılar. (Seçilen hikâyeler, Genç Dün-
ya Dergisi’nin yeni sayısında yayınlanacak.)

Yeni Dünya Vakfı Bülteni
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  KIZ YURDU 
KAMPISONA ERDİ
İLK 
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Kütüphane ziyareti Kahvaltı buluşmaları

Dolmabahçe gezisi

Genel Merkez Kütüphane Kulübü, Gülhane Parkı içeri-
sinde yer alan Ahmet Hamdi Tanpınar Kütüphanesi 

ile İslam Bilim ve Teknoloji Müzesi'ni ziyaret ederek bilgi 
aldılar.  Öte yandan fotoğrafçılıkla ilgilenenler ise fotoğraf 
çekme imkanı buldular.

Genel Merkez Kadın Kolları, her ay düzenledikleri “Med-
resede kahvaltı” programı düzenleyerek yeni öğrenci-

lerin birbirlerini tanıyabilmelerine olanak sağlıyorlar. Prog-
ram sayesinde eski öğrenciler ile de tekrar bir araya gelme 
fırsatı yakalayan Kadın Kolları üyeleri, Kadın Kollarında 
görev almak isteyen gönüllüleri belirleme ve çalışmalar 
hakkında da istişarelerde bulunma imkanı da buluyorlar.

Genel Merkez Kadın Kolları, 
Dolmabahçe Sarayı’nı gez-

diler. Saray içindeki Abdülha-
mid döneminden izler sergisini 
de görme imkanı bulan grup, 
ardından saraya hediye edilen 
saatlerden oluşan saat müzesi-
ni ve terör saldırısı sonucu çok 
sayıda güvenlik görevlisinin şe-
hit olduğu ‘Şehitler Tepesi’ni de 
ziyaret ettiler. 

Hobi atölyesinde kanaviçe işlemeyi öğrenen 
öğrencilerimiz, dağıtılan malzemelerle kendileri 
için birer kolye yaptılar. Aynı vakitlerde düzenle-
nen alternatif bir etkinlik de mantı katlama üzeri-
neydi. Öğrencilerimiz, Kadın Kolları gönüllülerinin 
himayesinde mantı açıp kestiler, katladılar. Akşam 
yemeğinde usta aşçıların yaptığıyla yarışacak lez-
zetteki bu mantı sofradaki yerini aldı.

Sinema akşamı etkinliğinde patlamış mısır eşli-
ğinde film seyredildi. Düzenlenen bilgi yarışmasına 
yoğun bir katılım oldu, tüm öğrencilerimiz birer he-
diye kazandı. Ayrıca kampa katılan tüm öğrenci ve 
Kadın Kolları gönüllülerine Kuran-i Kerim, defter ve 
Tasarımcı Feyza Eryüksel tarafından kampa özel ta-
sarlanan kitap ayraçları hediye edildi.
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Mart 15 Temmuz Şehitleri İçin Koştuk

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından organize edilen 
“15 Temmuz Şehitleri İçin Koşuyoruz” sloganıyla bu yıl 38.’si düzen-
lenen Vodafone İstanbul Maratonu’na, Genel Merkez Gençlik Kolla-

rı da katıldı.  Koşu sırasında Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç 
ile de karşılaşan gençler, Bakan Kılıç ile kısa bir sohbetin ardından 
hatıra fotoğrafı çekildiler.

Genel Merkez Gençlik Kolları, Mezunlar Komisyonu 
Başkanı Yavuz Çimen ile birlikte, genel merkezi 

İstanbul Eyüp’te bulunan Siyer Vakfı’nı ve Muhammed 
Emin Yıldırım’ı ziyaret ederek, Gençlik Kolları faaliyet-
leri hakkında Yıldırım’a bilgiler verdiler.  

Vakfımızda Gençlik Kolları bünyesindeki faaliyetle-
rin etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi, sü-

reç denetiminin yapılması ile ekip içi koordinasyonun 
sağlanması amacıyla Gençlik Kolları Başkanı Muham-
med Özmen önderliğinde periyodik olarak toplantılar 
düzenleniyor.  Toplantılarda, yürütülecek faaliyetler ile 
vakıf çalışmalarına verilecek katkıları değerlendiren 
gençler, ayrıca Gençlik Kolları bünyesinde yer alan 10 
ayrı birim için de toplantılar gerçekleştiriyorlar.

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ
İÇİN KOŞTUK

SİYER VAKFI’NA ZİYARET

GENÇLER SON SÜRAT…
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Yeni Dünya Vakfı Kırıkkale Temsil Heyeti 
Başkanı Satılmış Aksun ve yönetimi, kentte 

çeşitli ziyaretlerde bulunarak referandum 
sürecinin yanı sıra, vakıf faaliyet ve 

çalışmaları hakkında görüşme imkanı buldular.

Aksun ve yönetimi, Kırıkkale Belediye Başkanı Meh-
met Saygılı, AK Parti İl Başkanı Mürsel Akçay ve MHP 
İl Başkanı Erdal Baloğlu’nu ziyaretlerinde referandum 

süreci hakkında istişarede bulundular. Ziyaretlerinde va-
kıf faaliyet ve çalışmaları hakkında bilgiler veren Kırıkkale 
Temsil Heyeti, daha sonra Milletvekili Mehmet Demir’in de 
katıldığı kahvaltılı program düzenlediler. Milletvekili De-
mir’den referandum süreci ve yeni anayasa ile ilgili bilgiler 
alan heyet adına konuşan Kırıkkale Temsil Heyeti Başka-
nı Satılmış Aksun, “Yeni anayasa, yeni Türkiye ve yeni bir 
dünya için, biz de evet diyoruz. Bu anlamda bizleri hiçbir 
zaman ve hiçbir yerde yalnız bırakmayarak ve desteklerini 
her zaman vererek onurlandıran vakıf gönüllüsü milletveki-
limize, yönetim kurulum adına teşekkür ediyorum. Yönetim 
kurulumuza yeni katılan Erkan Başer, Numan Karaca, Murat 
Ürün ve Sinan Karapolat’ı da tebrik ediyor, hayırlı çalışma-
larda bulunacaklarına yürekten inanıyorum” diye konuştu. 
Programın ardından Milletvekili Mehmet Demir, Yeni Dünya 
Vakfı Kırıkkale Temsilcilik binasını da ziyaret etti.

Öte yandan Kırıkkale Temsil Heyeti, Kırıkkale Müftülü-
ğü’ne atanan Şahin Yıldırım’a da hayırlı olsun ziyaretinde 
bulunurlarken, Yeni Dünya Vakfı Kırıkkale Kadın Kolları Baş-
kanı Firdevs Karapolat ve yönetim kurulu üyeleri, Aile ve 
Sosyal Politikalar İl Müdürü Hatice Uğurlu’ya hayırlı olsun zi-
yaretinde bulunarak yeni görevinde başarılar dilediler.

KIRIKKALE TEMSİLCİLİĞİ
TEMASLARINI SÜRDÜRÜYOR
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Yeni Dünya Vakfı tarafından gerçekleştirilen “Yeni Türkiye 
Yeni Anayasa” konulu konferansta konuşan TBMM Anayasa 

Komisyonu Başkanı Prof.Dr. Mustafa Şentop, yeni anayasa ile 
yeni bir dönemin başlayacağını belirterek, darbeci anlayışın ve 

vesayetlerin tamamen ortadan kaldırılacağını ifade etti.

ANAYASA
TÜRKİYE
DÜNYAYENİ
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Yeni Dünya Vakfı’nın Üsküdar Belediyesi toplantı salonun-
da düzenlediği ve TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mus-
tafa Şentop’un konuşmacı olduğu kahvaltılı konferansa, çok 
sayıda öğrencinin yanı sıra, Genel Başkan Mahmut Göksu, Gi-
resun Milletvekili ve YDV Giresun Temsil Heyeti Başkanı Sabri 
Öztürk, Üsküdar Kaymakamı Mustafa Güler, Üsküdar Beledi-
ye Başkanı Hilmi Türkmen, Gaziantep Temsil Heyeti Başkanı 
Ahmet Çelik, Bursa Temsil Heyeti Başkanı Tahsin Kara, vakıf 
üye ve gönüllüleri ile çok sayıda davetlinin katıldı.

Kahvaltının ardından Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan 
konferansta açılış konuşmasını Yeni Dünya Vakfı Genel 
Başkanı Mahmut Göksu yaptı. Vakıf çalışmaları ve faaliyet-
lerinden kısaca bahseden Başkan Göksu, Yeni Anayasa ile 
ilgili referandumu öğrencilerin birinci ağızdan dinlemelerini 
sağlamak için bu konferansı düzenleyerek, Şentop’u davet 
ettiklerini söyledi. 16 Nisan’ın bir fırsat olduğunu vurgulayan 

Başkan Göksu, “Cumhuriye-
timizin kurulduğu günden iti-
baren tam 94 yıl geçti ve bu 
süreçte 65 hükümet değişti. 
İstikrar ve hızlı büyümenin 
gerçekleşmesi için sağlıklı ve 
işlevsel bir sistemin gerekliliği 
gün gibi ortadadır. Bu yüz-
den hiç kimsenin bu süreçte 
“bana ne” deme lüksü yok-
tur ve ülke ve milletin men-
faatleri için 16 Nisan’da oyu-
nu kullanmalıdır. 15 yılda 
ülkemizin elde ettiği gücü 
ve milletimiz için oluşturduğu 
imkanları kaybetmemek, 

vesayet rejimlerine son vermek için bu fırsatı iyi değerlendir-
mek gerekiyor. Bu konferans ile anayasa değişikliği sürecini 
TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Sayın Mustafa Şentop’tan 
dinleme, değerlendirme ve varsa sorularınıza cevap alma 
imkanı sağlamış olduk. Ayrıca şunun da altını çizmem gere-
kirse; bu tip toplantılar ve vakıf faaliyetlerinde elde ettiğiniz 

çevre de ayrı bir imkan oluşturmaktadır. İstanbul’da okuma-
nın verdiği avantajı da düşündüğümüzde, bu medeniyet 
kentinin tarihi ve kültürel birikimi ile beslendiğinizde, toplu-
ma ve ülkemize daha faydalı işlerde bulunacak şuura ula-
şacağınızı düşünüyorum. Bizim en büyük gayemiz; gençlerin 
bilinçli, çalışkan, üretken ve şuurlu bireyler olarak yetişmesi-
dir. Bu konuda çok çaba sarf ediyoruz ve bayrağı da İnşallah 
sizlere devredeceğiz. Bu anlamda emeği geçen tüm vakıf 
üye ve gönüllülerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Başkan Göksu’nun ardından kürsüye çıkan Üsküdar Bele-
diye Başkanı Hilmi Türkmen 
de, katılımcıları selamladı. 
Yeni Dünya Vakfı faaliyet-
lerinden övgüyle söz eden 
Türkmen, Başkan Göksu 
ve Yeni Dünya Vakfı aile-
sini ağırlamaktan mutluluk 
duyduklarını belirtti. Progra-
mı Sudanlı Younis Ahmed 
Adam Yahya’nın sunma-
sına da atıfta bulunan 
Başkan Türkmen, “Vakfın 
ismi Yeni Dünya olunca, 
öğrencileri ve sunucusu da 
dünyanın farklı ülkelerinden 
oluyor. Çok hoşuma gitti” 
diyerek memnuniyetini 
ifade etti.  

Yeni Dünya Vakfı faaliyet filmi gösteriminin ardından 
TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili 
Prof.Dr. Mustafa Şentop tarafından verilecek konferansa 
geçildi. Misafirleri selamlayarak konuşmasına başlayan Şen-
top, güçlü bir Türkiye için güçlü sivil toplum örgütleri, bilinçli 
ve iyi yetişmiş gençlerin önemine değindi. Türkiye’nin 2002 
yılından itibaren önemli bir değişim süreci yaşadığının altını 
çizen Şentop, “Artık bu toprakların değerlerine bağlı insan-
ların ufku genişledi. Artık bu milletin değerleriyle kavgalı 
olanlar değil, milletin içinden, ruhundan gücünü alan bir 
lider ve hükümet Türkiye’yi yönetiyor. Mevcut anayasa da 
sürekli değişiklikler yapılmasına rağmen, ülkemizin ve insa-
nımızın gereksinimlerini karşılamamaktadır. 27 Mayıs süre-
cinden itibaren bunun sancısını maalesef ülkemiz yaşıyor. 
Köhneleşmiş zihniyetlerin seçimle iktidara gelemeyecekleri 
netleşince, 1961’de bir formül geliştirerek; temel kararları 
verecek ve seçime ihtiyaç duymayacak bir askeri, yargı ve 
bürokratik iktidar inşa ettiler. Seçimlerin sonucunda iktidara 
kim gelirse gelsin, aslında devleti bu zihniyet idare edecekti. 
2002 yılına kadar bu böyle gerçekleşti. 15 yıl boyunca ise 
milli ve yerli hareket eden bir iktidar ile Türkiye hızlı bir deği-
şimi yaşadı” dedi.

Yeni Dünya Vakfı Bülteni

Mart Konferans
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“YENİ ANAYASA, OTOMOTİK VİTESLİ ARAÇ GİBİ”

Yeni Anayasa ile birlikte ülkeyi seçmenin en az %50’sinin oyunu alanların 
yönetebileceğinin altını çizen Şentop, konuşmasını şöyle sürdürdü; “Yeni Türkiye 
ve yeni anayasa; Koalisyonlar ve çok başlılık değil, ülkeyi yönetmek için güçlü 
bir lider ve seçmenin en az yarısının oyunu almış olmak demek. Bu anayasa ile 
sistem, kendisinin üreteceği iktidarı oluşturacak. Her maddesi her cümlesi titizlikle 
hazırlanmış ve tamamen milli bir devlet yönetimini oluşturacak. Tabiri caizse yeni 
anayasa, bürokratik – oligarşik anlayışın defterini dürecek ve darbelerin, vesayetle-
rin olmayacağı yeni bir dönem başlamış olacak.

Tabi bu yeni anayasa sürecinde merak edilen noktalar var ve bu tip program-
ların vasıtasıyla izah ediyoruz. Ben mevcut anayasayı manuel vitesli araç olarak, 
yeni anayasayı ise otomatik vitesli araç olarak tabir ediyorum. Tabi sorular da 
geliyor; “2. vitese nasıl geçeceğiz” diye… Ben de diyorum ki; “gaza basacaksınız, 
kendi otomatik olarak vites büyütecektir zaten” İşte yeni sistem tam olarak budur. 
Ya da şöyle düşünün; Sürücü kurslarında trafik eğitimi verilen çift kontrollü otomobil 
gibi, yan koltukta oturan kişinin de fren pedalı var ve şoföre fren yaptırabiliyor. Bu 
çift başlılıktır...

Zira Türkiye’de yönetim, Cumhurbaşkanı ve Başbakan tarafından gerçekleştirili-
yor ve bu çift başlılık neticesinde ise bazı kavgalar yaşanıyor. Atatürk’ten İnönü’ye, 
İnönü’den Kenan Evren’e, Kenan Evren’den Özal’a, Özal’dan Demirel’e, Ahmet 
Necdet Sezer’den Ecevit’e kadar Cumhurbaşkanları ve Başbakanlar hep uyum 
sorunu ve kavgalar yaşadılar. Biz, çift başlılığın tek başlılığa dönüşeceği, kavganın 
değil hızlı karar alma ve uygulamanın olacağı bir sisteme dönüştürüyoruz.

Geçmişlerinde ve bugün de, asla milletin desteğini yanlarına alamayanlar, 
kendi oy oranlarının iktidar olma şansı tanıdığı sistem ve düzenlemeleri arzu eden-
ler, elbette yeni anayasaya karşı çıkacaklar. Halbuki biz ne diyoruz; “Gir milletin 
gönlüne, al oyu ve sen yönet!” bütün mesele bundan ibarettir.”  

Daha sonra öğrenciler ile vakıf üye ve gönüllülerinden gelen soruları da ce-
vaplayan Şentop, Yeni Dünya Vakfı ailesiyle hatıra fotoğrafı çektirdi. 

Mevcut anayasayı manuel 
vitesli araç olarak, yeni 
anayasayı ise otomatik 
vitesli araç olarak tabir 
ediyorum. Gaza bastıkça 
otomatik vites büyütüyor.

“

“
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Günümüzde tüm dünyada etkisi gittikçe artan bir 
değişim ve dönüşüm süreci kendisini bir çok şe-
kilde hissettirmektedir. Bazı gelecek bilimciler ve 

düşünürler içinde bulunduğumuz ortamı tanımlayabilmek 
için bilgi çağı, sanayi sonrası toplum, kapitalist ötesi toplum, 
enformasyon toplumu gibi ifadelere başvurmakta, yaşanan 
dönüşümü teknik ve beşeri açılardan inceleyerek geleceğe 
dönük eğilimleri ve yeni gelişmeleri öngörmeye çalışmak-
tadırlar.

İçinde bulunduğumuz yüzyılın ikinci yarısında bilgisayar 
ve iletişim teknolojilerinin geliştirilip bütünleştirilmesi ile so-
nuçlarının  kestirilmesi çok güç etkiler doğuran bir dönem  
başlamıştır. Ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel hemen her 
alanda hüküm süren bu dönüşümden (Akın, 2007:1)  en 
fazla etkilenen kesim kuşkusuz insan ve örgüt yönetimi alanı 
olmuştur. Bu dönemde bilginin rekabet ortamında stratejik 
bir unsur olduğunun kabul edilmesi, insana ve insanın sahip 
olduğu niteliklere bakış açısını değiştirmiştir. Yeterince motive 
edilmiş ve yetenekleri ortaya çıkartılmış insanın, her alandaki 
başarılarda en önemli etkenlerden birisi olduğu kabul gör-
müş (Erkuş, 2006:77) ve piyasadaki stratejik başarı için çıkış 
noktasının insan sermayesi olduğu herkes tarafından kabul 
edilmeye başlanmıştır.  

21. yüzyılın hızla değişen şartlarında tüm örgütler; faali-
yette bulundukları alanlarda rekabet avantajı elde etmek 
ve bunu uzun vadede sürdürmek istemektedirler. Rekabet 
avantajının temel dayanaklarının ne olduğunu ortaya çıkar-

mak yeni yönetim modellerinin ve araştırmalarının odak 
noktasıdır. Örgütlerin rekabet avantajı elde etmeleri ve 
bunu sürdürebilmeleri, rakiplerinin aynı anda uygulayama-
yacağı veya kolay taklit edemeyeceği, kendine özgü yöne-
tim anlayışı geliştirebilmiş olmalarına bağlıdır. 

Örgütlerin rekabet avantajı sağlayabilmeleri, sadece dış 
çevreden gelen fırsatlardan yararlanabilme veya tehditleri 
bertaraf edebilmelerinin bir fonksiyonu değil, bunları da ya-
pabilmesi için gerekli bilgi birikimi, kaynak ve kabiliyetlerinin 
de bir fonksiyonudur. Asıl sorun dış çevreden kaynaklanan fır-
satların doğup doğmaması değil, bu fırsatlar doğduğunda, 
onlarca, yüzlerce veya binlerce rakip arasında, bu fırsatlar-
dan yaralanmayı sağlayacak gerekli ve yeterli bilgi, kaynak 
ve kabiliyetlere sahip olup olunamadığıdır (Barca, 2007:1)

İnsan kaynakları politikalarında etkinliği ve verimliliği sağ-
lamak isteyen örgütler, tüm dünyada yaşanan yoğun reka-
bet ortamında, kendilerini hızlı değişim sürecine uydurmaya 
çalışmaktadırlar. Teknoloji ve ekonomi alanında görülen 
yoğun gelişmeler, örgütlere hem bir tehdit hem de bir fırsat 
ortamı yaratmakta, bu durum nedeniyle bazı örgütler krize 
girerken, bazıları da satışlarını ve karlarını artırma olanağı 
bulabilmektedir. 

Dolayısıyla bu tür ortamlardan maksimum faydayı elde 
etmek isteyen örgütler, özellikle yeni yönetim anlayışlarını 
gündeme getirerek, kendilerini yeni oluşan şartlara adapte 
etmeye çalışmaktadırlar. 

“YENİ DÜNYADA” 
Yeni Yönetim Anlayışı 

Yeni Dünya Vakfı Bülteni
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Bugün  gelişmiş  ülkelerde  başta  özel  sektör  kuruluşları  
olmak  üzere  tüm örgütlerde dünyadaki değişim  trendi ve 
küreselleşme, bölgeselleşme, özelleştirme, serbestleşme, 
yerelleşme, gibi değişim dinamiklerini yakından izleyerek 
mevcut örgüt yapılarını, sistemlerini  ve süreçlerini yeniden 
inşa ettiklerini görüyoruz (Aktan, 1998:1). 

Bu süreçte insanlık tarihinde, benzeri görülmemiş bir tekno-
lojik yenilenme, ekonomik olanaklar, siyasal gelişmeler ve 
yeni kültürel oluşumlardan dolayı, 2000’li yıllar, büyük yöne-
limler çağı olarak nitelendirilmekte, bu yönelimlerin kaynağı 
olarak da bilgi ve bilgi iletişim teknolojisindeki gelişmeler 
gösterilmektedir. Bu değişim ve dönüşüm sürecinde, örgütle-
rin başarılı olabilmeleri, insan kaynaklarının kalitesine bağlıdır. 
İnsan kaynaklarını etkili şekilde yöneten ve kullanan örgüt-
lerin bunu başaramayan  örgütlere göre gelecekte daha 
başarılı olacakları kaçınılmazdır. Örgütlerde insan kaynakları-
nın etkili kullanımı ise, güçlü bir insan kaynakları politikası ile 
gerçekleşmektedir (Çalık, 2003:9). 

Günümüzde dünya çapında gözlenen kapsamlı bu değişim, 
olağanüstü bir ivme ile hız kazanarak neredeyse kontrolden 
çıkmaktadır. Bu yüzden, kitlesel politik uyanışları, insan yete-
neklerini, insanların beklentilerindeki yönelimleri ve insana 
egemen olan değişiklikleri göz önüne almadan küresel politi-
kayı özümsemek olanaklı değildir (Peker-Aytürk, 2002:1).

Günümüzde örgütler sürekli değişen çevre şartları içersinde 
faaliyetlerini sürdürmektedirler. Bu süreç, faaliyetlerini devam 
ettirebilmek için örgütlerin sahip olması gereken bilgilerin 
geçerliliğini her geçen gün eskitmekte, yeni bilgiye sahip 
olmak pozisyonu korumak ve ilerletmek açısından önem 
kazanmaktadır. Bu açıdan bakıldığında geçerli ve rekabetçi 
bilgiye sahip olma sürecinin başarısı, örgütlerin yaşama süresi-
nin uzunluğunu olumlu olarak etkilemektedir. Zaten amacın 
kısa süreli başarı olmadığı örgütlerde, faaliyet süresini sürekli 
kılmak temel hedeftir.

Farklı yaşam sürelerine sahip olan örgütler, kendilerinde bu 
farklılığı yaratan bazı ortak özelliklere sahiptirler. Örgütlerin 
sahip olduğu değerler, o değerlerin oluştuğu sistemden ba-
ğımsız olamamaktadır. Uzun süre yaşamak isteyen örgütlerin 
sahip olması gereken değerlerin ortaya konulmasından 
önce, istenilen değerlerin oluşabileceği örgütsel şartların or-
taya konulması gerekmektedir. Bu yönden bakıldığında iki 
farklı örgütsel kültür yapısı ortaya çıkmaktadır.

Bunlardan ilki, sonuç odaklılığı temel değer alan örgütler-
dir. Bunların yönetsel süreçlerinde karar ve kontrol mekaniz-
ması belirli bir kesimin elinde bulundurulmaktadır. Bu yapı, 
örgüt bütününde motivasyonel sinerjinin yaratılamadığı de-
ğişime kapalı süreçleri doğurmaktadır. Merkezi bakış açısının 
kısa süreli hedefler olduğu bu örgütler, örgütün bütününde 
yaratıcılığı yaratamadıklarından “makine örgütler” olarak 
değerlendirilmektedirler.

Diğer örgüt yapısı ise süreç odaklı örgütlerde görülmekte-
dir. Bu örgütler ise merkezkaç yönetimi esas almaktadırlar. 
Merkezin yetkilerini örgütün tabanına doğru yayarak karar 
ve kontrol mekanizmasını lokalleştirmişlerdir. “İşi en iyi yapan 

bilir” yaklaşımı doğrultusunda örgütün bütününe yayılmışlar, 
örgütsel sinerjinin ve yaratıcılığın sağlanması yoluyla sürekli 
kendini yenileyen süreçleri oluşturmuşlardır. Bu işletmeler 
enerjilerini sürekli öğrenmekten ve bilgiden almaktadırlar. Sü-
rekli öğrenmeleri ve bilgiye sahip olmaları halinde değişimi 
yönlendirebilmekte ve yönetebilmekte, bu sayede de uzun 
süre yaşayabilmektedirler. 

Bu açıdan bakıldığında uzun süreli örgütlerin değerlerinin 
sağlanabileceği örgütsel yapıları oluşturmak esas olacaktır. Bu 
sorumluluk da örgütlerin vizyonlarını belirleyen tepe yönetici-
lerine düşmektedir. Bu yöneticiler; ya personelin bir makine 
olarak algılandığı ve kendini tabandan yenileyemeyen 
süreçlere sahip makine örgütleri, ya da personelin anlamlı 
bireyler olarak ele alındığı, yerinden yönetimi, fikir serbestisi-
ni, yaratıcılık ve değişimi esas alan organizma örgütleri yara-
tacaklardır (Acuner, 2000:1-3).

Günümüz iş dünyasında örgütler, iletişim teknolojisinin ve 
toplumsal değişimlerin etkisiyle çevresel dinamizme bağımlı 
dışa açık sistemler olarak ortaya çıkmaktadır. Bu değişim 
süreci örgütlerin bilgiye ve yeniliğe sürekli sahip olma zorun-
luluğunu doğurmaktadır. Yenilenmenin önem taşıdığı bir 
ortamda esnek, dinamik ve organik örgüt biçimlerinin meka-
nik ve bürokratik örgüt biçimlerinden üstün olacağı aşikardır. 
Bu açıdan bakıldığında bir örgütün uzun süre yaşayabilmesi, 
onun canlı bir organizma gibi faaliyet gösterebilmesine 
bağlıdır. Sadece potansiyel bilgisi dahilinde kapalı bir sistem 
olarak değil, öğrenen ve öğrendikçe kendini geliştiren açık 
bir sistem olarak organize olmalıdır. Yani, esnek ve dinamik 
süreçlere sahip bir örgüt, çevresel değişimi yönetebilmek 
açısından avantaj sağlayacaktır. Yenilenememe ise, örgütsel 
yaşamın bir makine gibi faaliyet göstermesi ile eş anlamlıdır. 
Makine, canlı organizmanın aksine, kendi inisiyatifinde kendi-
ni geliştiremez ve değişimin dinamizmine yenik düşer.

Günümüzde örgütlerin uzun ömürlü olabilmesi için bazı 
özellikleri taşıması gerektiği belirtilmektedir. Aşağıda bu özel-
likler kısaca özetlenmektedir. 

*Müşteri memnuniyeti sağlamak: Örgütlerde her zaman 
için tüm faaliyetlerin kısa ve uzun dönemli temel amacının 
müşteriye dönük olma ve müşteriye tam tatmin sağlama 
olduğu sürekli göz önünde bulundurulması gereken bir husus-
tur. Çünkü rekabetin baskısı, örgütleri yaptığını satan olmak-
tan çıkarıp, satılabiliri yapan hale getirmektedir. Bu anlayışa 
bağlı olarak süreçlerin müşterinin bakış açısına bağlı kalarak 
iyileştirilmesi gerekmektedir. Böylelikle bu örgütlerin dışarıdan 
gelen bilgiyi içeride iyileştirmelere ve uyumlaştırmalara dö-
nüştürmeleri kolaylaşmaktadır.  

Uzun süre varlığını devam ettirmek isteyen örgütler için 
en önemli ilkelerden biri, tüketicinin ihtiyaç ve beklentilerini 
anlamak ve böylece ona gelecekte daha iyi bir yaşam 
sağlayacak ürün ve hizmetleri tasarlamaktır. Beklentileri karşı-
lanmayan bir müşteri marka değiştirecek ve örgüt gelecekte 
tahmin edemeyeceği iş kayıplarına maruz kalacaktır. Müşteri 
tatminini sağlamak için ise müşteriye istediği kalitede mal ve 
hizmeti, daha ucuza ve daha kısa sürede ulaştırmak gerek-
mektedir. 
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Yeni Dünya Vakfı Bülteni

“Yeni Dünyada” Yeni Yönetim Anlayışı

Günümüzün rekabet ortamında satılan ürünlerin teknolojik 
gelişmişliği ve çeşitliliği karşısında müşteri eskiye nazaran 
daha seçici davranmaktadır. Kolay tatmin olmamakta, en 
küçük sorunda ürünü aldığı firmayı değiştirebilmektedir. Bu 
nedenle, müşterinin bugünkü ve gelecekteki ihtiyaçlarını bi-
len, tahmin eden ve bu ihtiyaçları yerine getirmek için ürün 
geliştirme, çeşitlendirme gibi yönetim stratejilerini çok hızlı 
ve rakiplerden önce uygulamaya koyan firmaların rekabet 
güçleri ve süreklilik yetenekleri daha yüksek olmaktadır.

*Öğrenebilme yeteneği: 20. yüzyılın ikinci yarısından iti-
baren tüm dünyada giderek artan bir hızda, satıcı egemen-
liğinden müşteri egemenliğine geçiş süreci yaşanmaktadır. 
Bu sürecin nedenini, dünyadaki küreselleşme eğilimiyle 
ortaya çıkan bilgi toplumu özelliği doğurmaktadır. Yöneti-
ciler artık örgütlerin öğrenme hızını arttıramadıkları takdirde 
rekabette yenik düşeceklerinin ve öğrenme potansiyeli yük-
sek rakip örgütlerin kendilerini hızla yakalayıp geçeceğinin 
farkındadırlar (Acuner, 2000:1-3).

Bilgi toplumuna geçiş sürecinin meydana getirdiği yoğun 
değişmelerin insanı olduğu kadar insanın işe ve çalışma ha-
yatına bakış açısını da değiştireceği ve bu değişimin günü-
müzde başladığı ve devam ettiği bir gerçektir. İş hayatında 
uzmanlaşma, bilgi üretimi ve kullanımı, bireyin birikimlerini 
birden çok iş alanına yansıtması, mesleki eğitimin sürekli 
olarak gözden geçirilmesi ve iş yaşamının bir parçası olması 
gibi gelişmeler bilgi toplumunun iş ve insana yönelik etkileri 
olarak açıklanabilir (Uygur-Meydan, 2000:29). 

Bilgi toplumu süreci, bilgiye sahip olabilme yeteneği 
bakımından insan faktörünü ön plana çıkarmış ve o da en 
önemli üretim faktörü olarak örgütlerde entelektüel bir ser-
maye görevi görmeye başlamıştır. İnsan faktörünün diğer 
bir önemli avantajı ise değişen iş dünyasında öğrenmek ve 
değişebilme yeteneğine sahip olmaktır. 

Öğrenmenin özü, kendi kendini değiştirerek değişimle 
baş edebilme yeteneğidir. Burada değişebilmenin temeli, 
bilinç altındaki ve geçmişteki varsayımları bilinç düzeyine 
çıkararak irdeleyebilme ve yerine yenisini koyabilmedir. 
Örgütsel değişim ve öğrenme açısından düşünürsek, örgütler 
cansız varlıklar olduklarından dolayı, onların öğrenmesi sahip 
oldukları insan faktörünün değişebilme ve öğrenme yetene-
ğiyle paralel olacaktır.

Örgütlerin uzun süre yaşayabilmeleri, yukarda özetlediği-
miz müşteri memnuniyetini sağlamak ve öğrenebilme ye-
teneği gibi şartlara bağlı olsa da, her iki şartın gerçekleşmesi 
insan faktörü ile olmaktadır. İnsanlar, yönetimin hayati un-
surudur. İnsanlar olmaksızın yönetimin var olması söz konusu 
değildir. Zira yönetimin temel kaynağı insandır. Yönetim, 
insanlarla ve insanlar için vardır. Bu nedenle yönetim çağı-
mızda sosyal bir sistem olarak kabul edilmektedir. Yönetim-
de insan ilişkileri de insanın sosyal varlık olduğu ve çevresiyle 
sürekli bir ilişki içinde bulunduğu gerçeğinden doğmuştur. Bu 
nedenle yönetimde insan ilişkileri örgütlerde bir arada yaşa-
yan ve çalışan insanlar arasında sosyal ilişkiler disiplinidir.   

Belirtildiği gibi günümüzde örgütler, her şeyden önce, 
insanlardan oluşan canlı bir organizmadır. Yönetici ise, grup 
halinde bir araya gelmiş ve belli bir amaç için teşkilatlanmış 
olan insanları verimli ve etkin bir biçimde sevk ve idare 
etmek görev  ve sorumluluğunu taşıyan kişidir. Çünkü,yö-
neticinin esas hammaddesi insandır. Çağımız yönetiminde 
bir tür insancıllaşma eğilimi gerçekleşmektedir. Bu eğilim 
ise yöneticilere yeni fonksiyonlar yüklemektedir. Bunların en 
başında da, eskiden ihmal edilmiş olan insanı anlamak, in-
sanın amaçlarını bilmek ve onları etkileyen faktörleri ortaya 
koymak yani insanın psiko sosyal yapısını dikkate almak gibi 
çok zor bir takım görevler yer almaktadır (Aytürk, 1999:69).  

Klasik insan ilişkileri teorisyenleri, yöneticinin liderlik tutum-
larının ve bu tutumlarının sonucunda oluşan süreçlerin, örgüt 
ikliminin temel belirleyicileri olduklarını, dolayısıyla çalışanla-
rın davranışlarını etkileyen sosyal ve güdüsel süreçler için te-
mel oluşturduklarını öne sürmüşlerdir (Ergeneli, 1995.189). 
Dolayısıyla bu anlayış örgüt iklimi ve kültürüyle doğrudan 
bağlantılı 21. yüzyılın yönetim ve yönetici anlayışını ortaya 
çıkarmıştır. 

Yukarda  yeni yönetim anlayışından kısaca bahsetmiştik. 
Yeni yönetim anlayışının uygulanabilmesi ve belirlenen 
amaçlara ulaşılabilmesi, yöneticilerin ve liderlerin yetenekle-
rine bağlıdır. 

Günümüzde liderler ve yöneticiler, klasik yöneticilere göre 
farklı nitelik ve özelliklere sahiptir. Çünkü çağımız, örgütsel 
ve yönetsel bakımından karmaşık  ve bütünleşik bir yapı arz 
etmektedir. Lider yöneticilik, öğrenebilen, bilimsel  ve sanat-
sal boyutu olan bir meslektir. Lider yöneticilikte bireysel akıl 
yerine ortak akıl; birey yerine ekip; emir yerine koç’luk; yö-
neticilik yerine liderlik; sonuç odaklılık yerine süreç odaklılık, 
çok çalışmak yerine akıllı çalışmak esastır. Lider yöneticilik, 
vizyon yaratabilen ve yaşatabilen, arzulanan gerçeğin ve 
hedefin fotoğrafını çekebilen; bu hedef ve amaç tablosunun 
görünebilirliğini sağlayabilen; söz konusu görüntüyü erişilir ve 
uygulanabilir kılan kişidir. 

Lider başkalarından daha çok şey gören, başkalarından 
daha uzağı gören ve başkalarından önce gören kişidir. Di-
ğer yandan lider; eğilip birine yardım edemeyecek kadar 
büyük değildir, becerilerini başkalarıyla paylaşamayacak 
kadar bilmiş değildir. Kurallara uymayacak, yasalara boyun 
eğmeyecek kadar korkusuz değildir (Özsalmanlı, 2003:57). 

Bu özellikleri taşıyan liderler insan yönetiminde kusursuzlu-
ğa ulaşmak için; etkin liderlik, vizyon ve misyon paylaşımı, 
takdir ve ödüllendirme, yetki devri, grup çalışması, etkin 
iletişim, sürekli eğitim, güven, performans değerlendirme ve 
ölçme (Aktan, 2005:282) gibi hususlara dikkat etmeleri ve 
bunları uygulayarak somut sonuçlar almaları gerekmektedir. 

Bu kapsamda yönetici liderlerin sahip olmaları gereken 
becerileri şu şekilde belirtebiliriz (Efil, 1999:13): 

*Teknik beceri: Bir işin başarılabilmesi için özel bilgi, yöntem 
ve tekniklerin kullanılması yeteneği teknik beceriyi oluşturur. 

Mart

50



Her yönetici belirli bir dalda teknik bilgiye sahiptir. Örgütler-
de çalışanlarla doğrudan ilişki içinde olan ilk kademe yöne-
ticilerinin etkinliği için bu çok önemlidir. 

*İletişim becerisi: İletişim kişiler arasında belli bir anlaşma 
alanı yarattığı için tüm örgüt kademeleri açısından aynı öne-
me sahiptir. Kendisine bağlı bir müdür yardımcısı ile yazılı 
veya sözlü bilgi sağlama becerisi yaratamayan bir müdür 
için sonuçları ne ise işçisi ile gerekli anlaşmayı sağlayama-
yan ustabaşı için de aynı sonuçları doğurur. 

 *Beşeri ilişkiler becerisi: Başkalarını anlama, an-
laşma ve birlikte çalışma becerisidir. Her düzeyde gerekli 
olmakla birlikte alt kademelerde daha da önemlidir. Çünkü 
alt ve orta kademe yöneticileri çalışanlarla doğrudan ve 
günlük ilişkiler içindedirler. 

*Analitik beceri: Çeşitli sorunları çözmede ve çözüm öne-
rileri geliştirmede mantıki ve bilimsel yaklaşımlarda bulun-
mak ve teknikler kullanmak becerisidir. Örgütün üst kade-
melerinde önemi daha da artar, çünkü alt kademelerde 
önceden belirlenmiş ilkeler ışığında genelde durağan olan 
faaliyetler sürdürülürken üst kademelerde belirsizlikler ve 
karmaşıklıklar daha çoktur. Bu karmaşıklıkları ve belirsizlikleri 
çözebilmek için üst kademe yöneticileri daha çok kantitatif 
teknikleri kullanmaktadır. 

*Karar verme becerisi: Karar verme, belirlenen amaçlara 
ulaştıracak alternatiflerden birisini seçmektir. Karar verme 
becerisi, yönetim fonksiyonlarını yerine getiren yöneticiler 
için temel niteliktedir. Karar verme becerisi her örgüt ka-
demesinde önem taşımakla birlikte, üst kademede daha 
önemlidir. Çünkü alt kademe yöneticileri faaliyetlerini üst 
kademenin verdiği kararlar doğrultusunda yürütürler 

*Kavramsal beceri: Bu beceri çeşidine birleştirme ve bü-
tünleştirme becerisi de denir. Yöneticinin tüm örgütün kar-
maşıklıklarını anlaması yanında her bölümün örgütün temel 
hedeflerine olan katkısını da değerlendirmesi gerekir. Bu 
beceri üst yönetim kademesinde daha önemlidir. Kavram-
sal beceri örgütü bir bütün olarak ele aldı- ğı gibi, çeşitli 
fonksiyonlar arasındaki karşılıklı ve tek tek 
örgüt birimleri ile endüstri kolu, siyasal, 
sosyal ve ekonomik güçler arasındaki ilişki-
leri görebilmeyi ifade eder. 

Yukarda sayılan bu becerilerin yanında 
yöneticilerde bulunması gereken en temel 
özelliklerinden bir tanesi de insanla-
rı tanımaktır. Örgütlerde 
bireylerin 

birbirinden farklı olması, onların yetenek ve nitelik açısından 
da farklı olabileceğini göstermektedir. Dolayısıyla yönetici-
lerin bulunduğu ortama, iş koluna ve işlere göre farklı yete-
neklere ve niteliklere sahip bireyleri tanıyabilmesi, yönetim 
sürecinde başarısını da artırmaktadır. 

Yöneticilerin insanları tanıyabilmesinde literatürde Wag-
ner’in Transaksiyonel analizi kullanılabilmektedir. Bu analize 
göre insanların altı farklı kişilik durumu vardır. Bunlar: 

Doğal çocuk (içinden geldiği gibi davranır), yetişkin (man-
tıklı davranır, duyguları ile düşüncelerini dengede tutar), 
eğitici yetişkin (kendisini, karşısındaki insanın yerine koyar, 
onların sorunlarını sabırla anlamaya çalışır),  asi çocuk (ne-
gatif, engelleyici ve inatçı davranışlar sergiler), uysal çocuk 
(kendi kişiliğini dolayısıyla yaratıcı fikirlerini öne çıkarmaktan 
çekinir),  ve eleştirici yetişkin (kendini hep başkalarını eğit-
mekte, onların yanlışlıklarını bulmakla yükümlü hisseder). 

Bu altı davranış biçiminin ilk üçü insan ilişkilerinde çok 
yararlıdır. Son üç davranış ise, işleri karıştırmaktan başka bir 
işe yaramaz. Yöneticiler, kişiliklerin bu değişik yönlerini kav-
ramak ve olumlu davranışları ön plana çıkarmak zorundadır 
(Türkoğlu, 2000:20). 

İnsanları tanıyabilmenin yanında yöneticiler; objektif 
olmak, kendine güvenmek, yerinde kararlar alabilmek, 
inisiyatif sahibi olmak, sorumluluk duygusuna sahip olmak, 
iradesi kuvvetli olmak gibi temel ve örgüt yönetimi için mut-
lak gerekli olan özellikleri taşımalıdırlar. Ayrıca yöneticiler 
anlayışsız olmak, taraf tutmak, çabuk etkilenmek, 
kararsız olmak, sağduyusuz olmak, korkak ol-
mak gibi özellikleri de taşımamalıdırlar (Efil, 
1999:9).
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Bu kapsamda 21. yüzyılın yönetici tasvirini şu şekilde ya-
pabiliriz:   

• Karizmatik olacak. İnsanları kolaylıkla etkileyebilecek

• Misyon sahibi olacak. Amaç, hedef belirleyecek, ilke ve 
hedef ortaya koyacak. 

• Vizyon sahibi olacak. Geleceği düşleyecek, öngörecek, 
hedefleyecek, yaratacak. 

• Temsil niteliği olacak. Örgütünün haklarını, çıkarlarını sa-
vunacak, koruyacak, kollayacak. Örgütünün gelişmesini, 
ileri gitmesini ve yükselmesini sağlayacak. 

• Güçlü olacak. Bilgi, yetenek, deneyim, moral ve kişilik 
bakımından güçlü olacak. 

• Girişimci, yenilikçi ve yaratıcı olacak. Her zaman aktif ve 
dinamik olacak. 

• Hırslı ve heyecanlı olacak. Çalışanları etkileyecek, hede-
fe yönlendirecek.

• Etkili iletişim kuracak. Herkesle başarılı, olumlu ve etkili 
iletişimde olacak. 

• Üstün kişilik sahibi olacak. Üstün karakteriyle örnek, ciddi, 
olgun ve dürüst  olacak. 

• Olumlu olacak, olumlu düşünecek. Başkalarının kusuru-
nu aramayacak, kin tutmayacak, şikayetçi olmayacak. 

• İnançlı olacak. Kendisine, astlarına, çalışanlarına, grubu-
na, toplumuna inanacak. 

• Azimli ve çok çalışkan olacak. Büyüme, gelişme, yüksel-
me arzusu taşıyacak. 

• Başarılı ve olumlu bir imajı olacak. 

• Etkili konuşma yapabilecek. Hitap etme, ikna etme 
yeteneği olacak.  

• Güvenilir ve inanılır olacak. 

• Genel kültür sahibi olacak. Okuyacak, kendini geliştire-
cek, gelişmeleri izleyecek. 

• Cesur, dayanıklı, sağlıklı, sabırlı, soğukkanlı olacak. 

• Kararlı ve tutarlı olacak. Kişisel bütünlüğe sahip olacak, 
özü, sözü tutarlı olacak. 

• Paylaşımcı ve katılımcı olacak.

• İnsan odaklı olacak. İnsanlara önem, değer verecek. 
Saygı gösterecek. 

• Dışa dönük ve sosyal yönlü olacak.

• Alçak gönüllü ve hoşgörülü olacak. 

• Ciddi, samimi,açık sözlü ve güler yüzlü olacak. 

• Özel yaşamı düzenli ve düzeyli olacak (Peker-Aytürk; 
2002:48-54) 

• Daha çok kişisel özellikleri ön plana çıkaran bu tasvirden 
sonra 21. yüzyıl yöneticisinin faaliyetlere dönük özellikle-
rini de Deming’den yaptığımız aktarma ile anlatalım: 

• Ürünü ve hizmeti geliştirmeye yönelik bir amaç uyumu 
yaratın. Hedefiniz rekabet edebilir hale gelmek, iş yap-
mak ve yeni işler yaratmak olsun. 

• Yeni felsefeyi benimseyin. Yeni ekonomik çağı benim-
seyin ve sürecin lideri olun. 

• Kaliteye ulaşmak için kontrole güvenmekten vazgeçin. 
En başta kaliteyi ürünün bir parçası haline getirerek kont-
rol ihtiyacını toptan yok edin.

• İşi etiket fiyatından ödüllendirmekten vazgeçin. Bunun 
yerine maliyeti düşünün. 

• Kalite ve üretkenliği artırmak ve dolayısıyla sürekli ola-
rak maliyetleri düşürmek için üretim ve hizmet sistemini 
sürekli geliştirin. 

• İş başında eğitimi kurumsallaştırın. 

• Liderliği kurumsallaştırın. 

• Korkuyu yok edin ki herkes, kuruluşları için etkin bir şekil-
de çalışsın. 

• Birimler arasındaki engelleri ortadan kaldırın. Araştırma, 
tasarım, satış ve üretimdeki insanlar bir takım olarak 
çalışmalıdır. 

• Çalışanları sıfır kusur ve yeni üretkenlik düzeyleri için yön-
lendirmeye çalışan sloganlardan, öğütlerden, hedefler-
den kurtulun. Bu tür örgütler yalnızca düşmanca ilişkiler 
yaratır, çünkü düşük kalite ve üretkenliğin başlıca neden-
leri sisteme aittir ve dolayısıyla  çalışanların yapabileceği 
bir şey yoktur.

• Hedeflerle yönetimi, kotaları, standartları kaldırın. Yerine 
liderliği koyun. 

• Çalışanlarınızın yaptıkları işten gurur duymalarını sağlayın. 
Gözetmenlerin sorumluluğu kalite üzerinde olmalıdır.

• Kuruluştaki herkesin, bu dönüşümün gerçekleşmesi için 
çalışmasını sağlayın 

• Hemen sıkı bir eğitim ve kendini geliştirme programı 
başlatın (Deming, 1998:19-20).
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Program öncesi Genel Başkan Mahmut Göksu, Ankara Şube Ali 
Toköz ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Bakan 
Bozdağ, Başkan Göksu ve üyelerle bir süre sohbet etti.

ALİ TOKÖZ: YENİ DÖNEMDE YURT ÇALIŞMALARINA AĞIRLIK VER-
DİK 

Yüksek bir katılımın olduğu ve Yeni Dünya Vakfı öğrencilerinin 
Kuran-ı Kerim okumalarıyla başlayan program da, açılış konuş-
masını Ankara Şube Başkanı Ali Toköz yaptı. Şube çalışma ve fa-
aliyetlerinden bahseden Başkan Toköz, yeni dönemde yurt ça-
lışmalarına daha fazla ağırlık verdiklerine değindi. Keçiören Kız 
Yurdu’nun yanı sıra Mamak Erkek Öğrenci Yurdu ile birlikte beş 
yurdu daha hizmete sokmaya hazırlandıklarının altını çizen Başkan 
Toköz, Ankara Şube çalışmalarında katkısı bulunan milletvekili, bü-
rokrat, siyasetçi, vakıf gönüllüsü isimlere ve Yeni Dünya Vakfı’na 
desteğini hiçbir zaman esirgemeyen  Keçiören Belediye Başkanı 
Mustafa Ak’a ve konferansın verildiği salonu tahsis eden Veysel 
Tiryaki’ye teşekkür etti.

PROJE KOORDİNATÖRÜ HALİL ÖZYOLCU, ‘BİZ BİR AİLEYİZ’İ ANLATTI
Daha sonra kürsüye çıkan Biz Bir Aileyiz Proje Koordinatörü ve 

22.Dönem Ağrı Milletvekili Halil Özyolcu da, proje hakkında ka-
tılımcıları bilgilendirdi. Hamilik uygulamasının oldukça etkili ol-
duğunu anlatan Özyolcu, bunun bir fedakarlık olduğunu ifade 

Yeni Dünya Vakfı Ankara Şubesi’nin 
Biz Bir Aileyiz Projesi Hami ve Öğrenci 

Buluşması programı kapsamında 
düzenlenen “ YENİ ANAYASA, YENİ 

TÜRKİYE, YENİ DÜNYA “ konferansına 
konuşmacı olarak Adalet Bakanı 
Bekir Bozdağ katıldı. Vakfımızın 

Ankara Ulucanlar Kültür Merkezinde 
düzenlediği konferansta çarpıcı 

açıklamalarda bulunan Bakan Bozdağ, 
Türkiye›de olağan şartlarda, herkesin 

kendini hür hissettiği ortamda 
yeni bir anayasa yapma imkanı 

bulunamadığının altını çizerek, ‘Yeni 
Türkiye’nin kapısını yeni anayasa ile 

açacaklarını ifade etti.

BAKAN BOZDAĞ: 
YENİ ANAYASA OLMADAN, 
YENİ TÜRKİYE OLMAZ
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ederek “Yeni Dünya Vakfı  Biz Bir Aileyiz Projesi öncelikle   
vakfın bursiyerlerin de aidiyetin duygusunu pekiştirmek , 
onların  sorun ve taleplerine çözüm üretebilmek, gelece-
ğe daha donanımlı ve birikimli yetişmelerine katkı sağla-
maktır. Bu projeyle; hami öğrenciye gönül diliyle doku-
nacak ve onun kendi değerlerimizle buluşturarak misyon 
ve vizyon sahibi bir genç olarak hayata hazırlayacaktır” 
diye knouştu.

BAŞKAN GÖKSU: 16 NİSAN TARİHİ BİR FIR-
SATTIR

Daha sonra kürsüye çıkan Genel Başkan 
Mahmut Göksu, vakfın 20 yıllık geçmişinde 
insana yönelik önemli faaliyet ve çalışmala-
rının bulunduğunu ifade etti. İleri demokra-
silerde sivil toplum kuruluşlarının önemli erk-
lerden olduğunu vurgulayan Başkan Göksu, 
sivil toplumun inisiyatif ve hayır işlerinin mer-
kezi olduğunu söyledi.  

Başkan Göksu, açıklamalarını şöyle sürdür-
dü; “Sivil toplumun en önemli unsurlarından 
biriside Vakıflardır. Çünkü biz büyük bir vakıf 
medeniyetini yaşamış milletin varisleriyiz. Bu 
nedenle vakıf çalışmalarımıza herkesi da-
vet ediyor ve bu kervanda yer almalarını 
arzu ediyoruz. Davetimize icabet edip bu 
kervanda yer alan arkadaşların önemli so-
rumluluklar aldıklarını görmekteyiz bundan 
da memnun olmaktayız. Bugün Avrupa’da 
40 kişiye bir dernek düşerken, bizim ülke-
mizde bin kişiye bir dernek düşüyor. Biz  se-
simizi daha iyi duyurabilmek, toplumumuzu 
daha iyi yönetebilmek ve yönlendirebilmek 
için sivil toplumculuğa gereken önemi ver-
memiz gerekmektedir. Biz de sivil toplum 
kuruluşu olarak,  vakıf olarak 16 Nisan’da 
yapılacak referanduma ilgisiz  kalmayarak 
toplumumuzu bilgilendirmeye çalışıyoruz.  
Konferanslarla gençlerimizin ve insanımı-
zın referandum süreci hakkında bilgi sahibi 
olmasına gayret ediyoruz. Çünkü 16 Nisan 
tarihi bir fırsattır bu tarihi fırsatı tarihe not dü-
şerek  en iyi şekilde değerlendirmek boynumuzun borcu-
dur” dedi. 

Vakıf çalışmaları hakkında da bilgi veren Başkan Göksu 

“Vakfın kurulduğu 1996 dan bu güne  çok sayıda eğit-
sel, sosyal, kültürel faaliyetler yaptık. Bu güne kadar 10 
binin üzerinde öğrenciye burs verdik. 2017 yılında 1550 
öğrenciye burs vermekteyiz. Son dönemde yurt çalışma-
larına ağırlık verdik inşallah bu hususta da önemli mesa-
feler aldığımızı söyleyebilirim. Sadece burs veren bir vakıf 
olmayıp yukarda da ifade ettiğim gibi konferanslar, semi-
nerler, sohbetler, dersler, kamplar, grup okumalar ve ge-
ziler tertip ederek gençlerimize gönül diliyle dokunmanın 
gayreti içerisinde olduk. Bugün düzenlediğimiz konferans 
da önemli bir faaliyettir. Bu anlamda Adalet Bakanımız 
Sayın Bozdağ’a, konferansın verildiği mekanı tahsis eden 
Altındağ Belediye Başkanına, bu güne kadar vakıf çalış-
malarına destek veren tüm iş adamlarına, Belediye baş-
kanlarına, milletvekillerine, vakıf yöneticilerine, gençlere, 
çalışanlarına, tüm katılımcılara ve vakıf dostlarına  teşekkür 
ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

BOZDAĞ: YENİ ANAYASA OLMADAN, YENİ TÜRKİYE OLMAZ
Daha sonra konferans vermek üzere kürsüye çıkan Ada-

let Bakanı Bekir Bozdağ, çarpıcı açıkla-
malarda bulundu. Bozdağ, 67 yılda 2 
darbe, 2 muhtıra, birer muhtıra ve darbe 
teşebbüsü üreten sistemin Türkiye’de si-
yasi istikrarı kuramayacağını, güçlü iktida-
rı tesis, demokrasiyi ve anayasal düzeni 
muhafaza edemeyeceğini dile getirdi.

PKK, FETÖ, DEAŞ, DHKPC terör örgütü 
dahil 10 civarında terör örgütünün mille-
tin ve devletin birliğini, dirliğini bozmak 
için eylem yaptığını, Türkiye’nin bunların 
yanı sıra bu örgütlerin yularını elinde tu-
tan ülkeler ve istihbarat örgütleriyle de 
mücadele ettiğini belirten Bozdağ, “Biz 
bin yıldır Anadolu’dayız. Ama bin yıldır 
da Anadolu’dan kökümüzü kazımak için 
uğraşıyorlar. Binlerce yıl daha bu milletin 
Anadolu’da bir, var, hür, güçlü ve kud-
retli, Rabbimin izniyle kıyamete kadar 
payidar olması için bizim bu toprakların 
daha derinlerine kökümüzü uzatmak ve 
üstünde de hür bir şekilde Anadolu’nun 
dört bir yanını dalımızla, budağımızla ku-
caklamak zorundayız.” değerlendirme-
sinde bulundu.

Bakan Bozdağ, milletin ve devletin be-
kası için siyasi istikrarı kalıcı olarak kuran 
ve güçlü iktidarı her daim tesis eden bir 
düzene Türkiye’nin geçmesi gerektiğini 
vurguladı.

Bunun kararını alıp, adımlarını attıklarını 
ifade eden Bozdağ, bundan dolayı dün-
yanın ayağa kalktığını söyledi. Bozdağ, 
“Sanırsınız ki Türkiye 16 Nisan’da kendi 

hükümet sistemini değiştirip değiştirmeyeceğini oylama-
yacak da Almanya’nın, Avusturya’nın, İsviçre’nin, Hollan-
da’nın hükümet sistemini değiştirmeyi oylayacak. Size ne? 
Siz ne karışıyorsunuz?” dedi.
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BAKAN BOZDAĞ:  TAYYİP ERDOĞAN’I YENEMEYECEKSİNİZ
Türkiye’nin bakanlarına kapıların kapatıldığına ancak te-

rör örgütlerine açıldığına dikkati çeken Bozdağ, terör örgü-
tü yandaşlarının İsviçre’de açtıkları, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ı hedef alan pankartla ilgili, “Siz istediğiniz 
kadar PKK’lı teröristleri, FETÖ’cü teröristleri, DHKP-C’li ve di-
ğer teröristleri böyle kullanın, ne yaparsanız yapın Tayyip 
Erdoğan’ı yemeyi başaramayacaksınız. Büyük bir skandal 
bu. Kabul edilebilir bir şey değil. Eğer Türkiye’de herhan-
gi bir batılı ülkenin devlet başkanına, hükümet başkanına 
benzer bir afiş, pankart olsa kıyamet kopar. Ama Türki-
ye’nin Cumhurbaşkanı söz konusu olunca bakıyorsunuz çıt 
yok.” açıklamasını yaptı.

Bozdağ, bu ülkelerde insan haklarının, demokrasinin, 

hukuk devletinin kendileri için olduğunu, ayrımcılık, ırkçılık, 
İslamofobi, yabancı düşmanlığı ve Türkiye karşıtlığının zir-
veye ulaştığını belirtti.

Türk toplumunun camilerinde görev yapan imamla-
rın terörist yapılması için uğraşıldığını anlatan Bozdağ, 
cami imamlarından terörist çıkaramayacaklarını söyledi. 
Bozdağ, “Teröristler kucağınızda oturuyor. Ağızlarındaki 
mama sizin mamanız. Kucağınızdakine bakın, terörist o.” 
ifadesini kullandı.

Bekir Bozdağ, terör örgütleri ve başka Batılı ülkelerin is-
tikrarlı bir Türkiye istemediğini, istenilenin zayıf, istikrarsız, 
ekonomisi çökmüş, daraldıkça, bunaldıkça “imdat” diyen 
bir Türkiye olduğunu dile getirdi.

Hükümet sisteminde yapılacak değişiklikle 18 yaşında-
kilerin milletvekili olabilmelerinin önünün açıldığını anım-
satan Bozdağ, “Vekil olmak için zenginlerin oğlu kızı ol-
mak, aşiret ya da tarikattan olmak gerekmiyor. Eğer öyle 
olsa bu kardeşiniz hiçbir şey olamazdı. Ben hiçbirinden 
değilim. Önce Rabbim kaderi ilahi de yazacak, sonra da 
alın terinizi sileceksiniz, gelemeyeceğiniz makam, aşa-
mayacağınız engel, ulaşamayacağınız hedef yok. Buna 
inanın.” diye konuştu.

“Hangi vekilin çocuğu parlamentoda?” sorusunu yönel-
ten Bozdağ, AK Parti’de milletvekili olan birinin üçüncü 
dereceye kadar akrabalarının belediye başkanı olama-
yacağını, parti yönetimlerinde de görev alamayacağını 
anımsattı.

Bakan Bozdağ, amacın gençlere bir hak, fırsat vermek 
olduğunu ifade ederek, CHP’nin ise “bu yetkiyi, bu hakkı 
almayın” dediğini savundu.

Değişiklikle güçlü iktidar kuran bir düzen getirdiklerini 
anlatan Bozdağ, ilk defa halka Türkiye’yi yönetecek hükü-
meti, doğrudan, aracısız sandıkta seçme hak ve yetkisinin 
verileceğini söyledi.

“Hükümeti doğrudan seçmek istiyorsak oyumuzun rengi 
‘evet’tir.” diyen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, şunları kay-
detti:

“1961 darbesini yapan darbeciler anayasada yeni bir 
cumhurbaşkanlığı sistemi kurguladılar. Bir yandan Ana-
yasa Mahkemesi, bir yandan cumhurbaşkanlığı. Amaç, 
CHP ve darbeci zihniyetin sandıkta, halkın iradesiyle ikti-
dar olma ihtimalinin her geçen gün azaldığını görünce 
cumhurbaşkanı yoluyla sandıkta alamadıkları iktidara 
Ankara’da ortak olma yolunu tercih ettiler. Kolayı tercih 
ettiler ve cumhurbaşkanına öyle yetkiler verdiler ki siz kimi 
seçerseniz seçin ortağınız CHP’dir veya darbeci zihniyettir. 
Onun için cumhurbaşkanı hep önemli oldu. Dikkat edin 
hep askerlerden cumhurbaşkanı vardı ya da askerlerin 
akredite ettiği cumhurbaşkanları var. Arada bir Özal çıktı, 
o da görevinin sonuna kadar görevini yapamadı. Sonra 
sağdan bir Demirel çıktı, bir elinde Kur’an olan Demirel, 
öyle dönüştürdüler ki en sonunda ‘Başörtülüler Suudi Ara-
bistan’a gitsin.’ diyecek kadar değişip onlardan olmak zo-
runda kaldı. 28 Şubat’ın müteahhitliğini yaptı o dönem. 
Şimdi Tayyip Bey, Abdullah Bey geldi. Onları da yol kazası 
görüyorlar.”

Programın sonunda Genel Başkan Mahmut Göksu, An-
kara Şube Başkanı Ali Tököz, Denetim Kurulu Başkanı Re-
cep Yıldırım Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a günün hatırası-
na plaket takdim etti. 
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GENÇLERE 
ÇANAKKALE RUHU

ANLATILDI
18 Mart Pazar günü Çanakkale Za-

feri’nin 102. Yıldönümü münase-
betiyle, Yeni Dünya Vakfı, Milli Türk 

Talebe Birliği ve Birlik Vakfı kahramanlık 
öykülerinin anlatıldığı konferansta bir 
araya geldi. TBMM Milli Saraylar Dol-
mabahçe Sarayı bünyesinde görevini 
sürdüren Tarihçi Yazar Ozan Bodur’un 
konuşmacı olduğu programa, Yeni Dün-
ya Vakfı Genel Başkanı Mahmut Göksu, 
Birlik Vakfı Başkanı Mehmet Alacacı, 
MTTB Genel Sekreteri Mehmet Akif Olgun 
ile vakıflar yönetici, üye ve gönüllüleri ile 
çok sayıda öğrenci katıldı.

Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan 
program, tanıtım filmlerinin gösterimi ve 
MTTB Ortaöğrenim Konseyi öğrencileri-
nin okuduğu şiirler ile devam etti. Daha 
sonra Ozan Bodur, Çanakkale Zaferi’nin 
gizli kalmış yönleri ile dile getirilmemiş 
çok sayıda kahramanlık öyküsünü anlat-
tığı konferansta dinleyicilere duygu dolu 
anlar yaşattı. Çanakkale Savaşlarının 
dünyada benzeri olmayan bir mücadele 
olduğunu ifade eden Bodur, “Bir milletin 
yurduna, bayrağına, inancına ve özgür-
lüğüne nasıl sahip çıktığını anlamanın en 
etkili yolu olarak Çanakkale Destanı mu-
azzam bir örnektir. Farklı noktalarda Ça-
nakkale’ye çıkarma yapan düşmanlar, 
aynı zamanda havadan ve denizden 

sürekli ateş altına aldıkları askerlerimizin 
iman dolu yürekleri ve ölüme meydan 
okuyarak kararlılıkla savunma hattını 
korumaları bir ruh ile izah edilebilir. Va-
tan evlatlarını kendi oğullarından ayırt 
etmeyen babaların müthiş fedakarlıkla-
rı, iki evladını Çanakkale’ye şehit vermiş 
ananın üçüncü oğlunu da cepheye gön-
dermesi, ayağında postalı bile olmayan 
Anadolu’nun gariban Mehmedi’nin bu 
toprakların Müslüman yurdu olduğunu 
haykırırcasına siperden sipere koşturdu-
ğu bir mücadeledir” dedi.

Konferans boyunca anlattığı kahra-
manlık öykülerinin ardından gençliğe 
dair de kısa bir konuşma yapan Bo-
dur’un ardından Yeni Dünya Vakfı Genel 
Başkanı Mahmut Göksu da, kürsüye çı-
karak katılımcılara yönelik bir selamla-
ma konuşması yaptı. Tarihçi Yazar Bo-
dur’a teşekkür eden ve Çanakkale Zaferi 
gibi sayısız destanın bu toprakların ma-
yası olduğunu ifade eden Başkan Gök-
su, gençlerin bilinçli, şuurlu, kendilerini 
milli ve dini hassasiyetlerle donatmaları 
gerektiğine değindi. Ozan Bodur’a te-
şekkür eden Başkan Göksu, günün anı-
sına bir de hediye takdim etti. Ardından 
MTTB Genel Sekreteri Mehmet Akif Olgun 
da Tarihçi Yazar Ozan Bodur’a hediye 
takdiminde bulundu.

Yeni Dünya Vakfı tarafından MTTB 
Konferans salonunda düzenlenen 

Çanakkale Konferansında, dile 
getirilmemiş birçok kahramanlık 

öykülerini anlatan Operasyon 1915 
Çanakkale kitabının yazarı Tarihçi 

Ozan Bodur, dinleyicilere duygu dolu 
anlar yaşattı.
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Yeni Dünya Vakfı Giresun Temsil Heyeti Başkanı Millet-
vekili Sabri Öztürk’ün de katıldığı buluşmada  faaliyet 
planlaması yapılırken, öğrencilerin görüşleri de alına-

rak ortak bir değerlendirme yapıldı. Yeni Dünya Vakfı’nın 
hizmet ve faaliyetlerini her geçen gün artırdığına dikkat 
çeken Öztürk, katkı ve özverilerinden ötürü vakıf üye ve 
öğrencilerine teşekkür etti. 

Öte yandan Yeni Dünya Vakfı Giresun Temsilciliği Genç-
lik Kolları, Genc-i Nihan adı ile başlattıkları programın ilkinde 
Prof.Dr. Necmettin Erbakan’ın hayatını konuştular. Vakıf 
binasında gerçekleşen programda, Erbakan’ın siyaset tari-
hinde önemli bir isim olduğunun ve ortaya koyduğu müca-
delenin önemine vurgu yapıldı. 

GİRESUN TEMSİLCİLİĞİ HIZLANDI
Yeni Dünya Vakfı Giresun Temsil Heyeti ve öğrenciler bir araya geldi. 

Yeni Dünya Vakfı Genel Merkez Uluslararası Öğ-
renciler Komisyonu ve Kadın Kolları, öğrencilerle 

birlikte Uludağ›a düzenlenen geziye katıldılar. Vakfımız 
Kağıthane Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu’ndan sa-
bah erken saatlerde yola hareket eden kafileyi,  Bursa 
Temsil Heyet Başkanı Tahsin Kara ve ailesi karşıladı. 
Tarihi Merinos Tren İstasyonu Sosyal Tesisleri’nde kahvaltı 
ederek Uludağ’a çıkan ve çoğu farklı coğrafyalardan 
ülkemize gelen uluslararası öğrencilerden oluşan kafile, 
karın doyasıya tadını çıkardılar.

GENÇLERİN DOYASIYA
ULUDAĞ KEYFİ
GENÇLERİN DOYASIYA
ULUDAĞ KEYFİ

Mart
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Tarık Buğra’nın “Osmancık” başlıklı kitabından yaptığı alıntılar ile ‘Ku-
rucu İrade›yi temsil eden Osman Gazi’nin hayatından detaylar ak-

tararak “Lider yetiştirmenin” önemi üzerine duran Ulu, devam eden 
programlarda Fatih Sultan Mehmet dönemine kadar derinlemesine 
söyleşiler gerçekleştirdi. Her ayın iki ve dördüncü Cumartesi günleri 
düzenlenen ‘Tarihten Sayfalar’ programına Yeni Dünya Vakfı Onursal 
Başkanı Halil İbrahim Demir de katılarak, Hasan Eren Ulu’ya İbn Hal-
dûn’un Mukaddime eserinin Osmanlıca tercümesini armağan etti.

Her Salı günü genel 
merkez binamızda 

Emine Sarı ile “Muka-
yeseli Meal Dersleri” 
düzenleniyor.

GENEL MERKEZ 
ETKİNLİKLERİ VE 
ETKİNLİK TAKVİMİ PAYLAŞIMI
“TARİHTEN SAYFALAR” VE
ETKİNLİK TAKVİMİ

SIFIR NOKTASINDAN MUKAYESELİ MEAL 
DERSLERİ VE ETKİNLİK TAKVİMİ

Araştırmacı Hasan Eren Ulu, ‘Tarihten Sayfalar’ isimli 
programla, her ay vakıf genel merkezimizde tarihin 
satırlarını aralıyor. 
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Mart

Beykent Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü 
öğrencimiz Yunus Kaleli, Cumartesi günleri genel 

merkez binamızda resim dersleri veriyor.

HOBİ ATÖLYESİ

RESİM DERSLERİ

Genel Merkez binamızda her Perşembe dört saat boyunca hobi çalışmaları 
gerçekleştiriliyor. Hatice Gökçe ile bir araya gelen katılımcılar; yemek 

yapma, örgü ve biblo hazırlama, kesme – boyama gibi bir çok aktiviteyi, 
hobi atölyesinde keyifle ortaya koyuyorlar.
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Psikolog Elif Uysal, ayda bir gerçekleştirilen “Psikoloji Oku-
maları” programında, ayın kitabının mütalaası, eleştirel 

yorumlanması ve kitabın konusu üzerinden günlük yaşan-
tıda sıkça karşılaşılan durumlar üzerine sohbet halkası oluş-
turma, karşılaşın bu durumlara başka pencerelerden bak-
mak veya olan pencerelere yeni açılar kazandırmak ile 
psikolojik farkındalığın büyümesi gibi hususları ele alıyor. 

FSM Üniversitesi İslami İlimler 
Fakültesi’nde Yüksek Lisan-

sına devam eden öğrencimiz 
Kasım Adil Hamidov tarafın-
dan bu hafta ilki gerçekleştiri-
len, en son metot ve en kolay 
yöntem ile Kur’an rehberli-
ğinde Arapça derslerine; çok 
sayıda öğrenci, vakıf üye ve 
gönüllüsü katıldı. Dersler, her 
Cuma 14:30’da genel merkez 
binamızda devam edecek.

Yeni Dünya Vakfı 2016-2017 Sanat Programları 
kapsamında, her ayın üçüncü Cumartesi günü İs-

mail Erdoğan, vakıf genel merkezinde farklı bir konu 
ile öğrenciler ve vakıf gönüllüleri ile bir araya geliyor.

Yeni Dünya Vakfı Bülteni

PSİKOLOJİ OKUMALARI

KUR’AN REHBERLİĞİNDE
ARAPÇA ÖĞRENİYORUM DERSLERİ

“SANAT PROGRAMLARI” VE
ETKİNLİK TAKVİMİ
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PERŞEMBE SOHBETLERİ / ANKARA ŞUBE

CUMARTESİ SOHBETLERİ / ANKARA ŞUBE

Ankara Altındağ Müftüsü Enver Türkmen, her Per-
şembe akşam namazını müteakip Ankara Şube 

binasında Tefsir Dersleri veriyor.

Ankara Şube’de 22.Dönem Milletvekili İlahiyat-
çı Musa Uzunkaya, her ayın 1 ve 3. Cumartesi 

günleri Hadis Dersleri verirken, Adana Müftüsü Halil 
Çınar ise, 2 ve 4. Cumartesi günleri Nüzul Sıralı Tefsir 
Dersleri veriyor.

Yeni Dünya Vakfı Bülteni

Mart
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ı ziyaret eden Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanı Mahmut Göksu, vakıf faaliyetleri 
ve çalışmaları hakkında bir süre görüştü.

Ankara Şube Yönetim Kurulu Üyeleri Gönül Bekin Şahkulubey ve İlyas Aydoğan’ın yanı sıra Ankara Şube BBA 
Proje Koordinatörü Halil Özyolcu’nun da yer aldığı ziyarette Bakan Bozdağ, referandum sürecinde gerçekleştiri-
lecek programlar çerçevesinde, vakfımızın Ankara Şubesi ile Iğdır Temsilciliğini ziyaret edeceğini belirtti. 

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER’DEN BAŞKENT ÇIKARMASI
Yeni Dünya Vakfı Ankara Şubesi Uluslararası Öğrenciler 

Komisyonu, Keçiören Belediye Başkanı  Mustafa Ak, Anka-
ra Şube Başkanı Ali Toköz ve Denetim Kurulu Başkanı Re-
cep Yıldırım’ı ziyaret ettiler.

Komisyon Başkanı Hafijur Rahman ve Yönetim Kurulu 
Üyeleri, ilk olarak Ankara Şube Denetim Kurulu Başkanı Recep 
Yıldırım’la Hacıbayram’da bulunan şube binasında bir araya 
gelirken, daha sonra Keçiören Belediyesi’ne geçerek Ankara 
Şube Başkanı Sayın Ali Toköz’ü makamında ziyaret ettiler. 

Son olarak Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, uluslar 
arası öğrencileri makamında kabul etti. Başkan Ak’a öğren-
cilere ve eğitime yönelik katkılarından ötürü teşekkür eden 
heyet, vakıf ve komisyon çalışmalarıyla ilgili bilgi de verdiler.

Yeni Dünya Vakfı Ankara Şubesi  ‘Biz Bir Aileyiz’ proje 
koordinatörleri ve gençlik kolları, Hami ziyaretlerini aralıksız 
sürdürüyorlar.

BBA Proje Hamisi
Ahmet Koca

Ankara BBA Hami Ziyaretleri

Bilim Sanayi ve Teknoloji Eski Bakanı Nihat Ergün
BBA Proje Hamisi

BBA Proje Hamisi / Erhan Ü rkmez / Adalet Akademisi Hakimi

BBA Proje Hamisi / Prof. Dr. Mehmet Akif Özer

BBA Proje Hamisi / Hüseyin Tanrıverdi
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ZiyaretlerMart

AK Parti Kağıthane İlçe Başkanı Faruk Gökkuş’u 
ziyaret…

Yeni Dünya Vakfı Kırıkkale Temsilcisi Satılmış Aksun, 
Genel Başkan Mahmut Göksu ve Ankara Şube Başkanı 
Ali Toköz’ü ziyaret etti.

Başkan Göksu, Yönetim Kurulu Üyeleri, Komisyon 
Başkanları ve Genel Koordinatör Özbay Yağmurkaya ile 
birlikte Aranavutköy Belediye Başkanı A.Haşim Baltacı’yı 
ziyaret etti. 

Gaziantep Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekanı Prof.Dr Arif Öz-
sağır öncülüğünde Ankara Şubemizi ziyaret eden Gaziantep 
Üniversitesi Öğrencilerini misafir ettik.

Ankara Gençlik Kolları tarafından şube binasında 
Ney dersleri düzenleniyor.

Başkan Göksu, Yurtlar Ko-
misyonu Başkanı Salih Uzun 
ve Genel Koordinatör Özbay 
Yağmurkaya ile birlikte, AK 
Parti Küçükçekmece İlçe Başka-
nı Mustafa Korkut’u ziyaret etti.

Mütevelli Heyet Üyeleri ve Yönetim Kurulu Üyeleri 
genel merkezde düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Ankara Şube Gençlik Kolları, hukuk öğrencileri ile bir-
likte Adalet Akademisini ziyaret ederek, hakim ve savcı-
lık eğitim süreçleri hakkında bilgi aldılar.
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Başkan Göksu, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Ko-
ordinatör Özbay Yağmurkaya ile birlikte, Eyüp Belediye 
Başkanı Remzi Aydın’ı ziyaret etti.

Yeni Dünya Vakfı Bülteni

Vakfımızın Ankara Şubesi tarafından ATO (Ankara Tica-
ret Odası) Başkanlığına seçilen Gürsel Baran’a hayırlı olsun 
ziyaretinde bulunuldu. Aralık ayında yapılan seçimlerde 
başkanlığa seçilen Baran’ı tebrik eden Ankara Şube Başkanı 
Ali Toköz, ziyaretin anısına hediye takdiminde bulundu. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Musa 
Can’a hayırlı olsun ziyareti..

Vakfımız İnşaat ve Emlak Komisyonu Başkanı Abdul-
kadir Bülbül’ü ziyaret…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1995 yılında 
İstanbul Belediye Başkanı olduğu dönemde başlattığı ve bir 
gelenek haline getirdiği Beyaz Gezi, bu yıl Yeni Dünya Vakfı 
öğrencileri ve hamilerinin katılımıyla gerçekleşti. Genel Mer-
kez Kadın Kolları ve Genel Merkez Gençlik Kolları’nın birer 
hafta arayla katıldıkları gezi kapsamında, Yerebatan Sarnıcı, 
Miniatürk ve Panorama 1453 Tarih Müzesi gibi tarihi ve 
kültürel mekanlar ziyaret edilerek, öğrencilerle hamilerinin 
kaynaşmaları sağlanmış oldu.

Genel Merkez Denetim Kurulu Üyeleri,  değerlendirme 
toplantısı yapmak için 15 günde bir genel merkez binamız-
da bir araya geliyorlar.

Başkan Mahmut Göksu, aynı zamanda Yeni Dünya 
Vakfı Antalya Temsil Heyeti Başkanı olan Serik Belediye 
Başkanı Ramazan Çalık ile birlikte Sağlık Bakan Yardımcı-
sı Ahmet Baha Öğütken’i ziyaret etti.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali 
Çelik’i ziyaret…
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İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce, KYK 
Genel Müdürü Sinan Aksu, İYC Ankara Şube Başkanı 
Halim Altunkal ve beraberlerindeki heyet, Ankara 
Şubesini ziyaret etti.

Mütevelli Heyet üyelerinin Tapu ve Kadastro II. Bölge 
Müdürü Sedat Cömertoğlu'nu ziyaret etti

Yeni Dünya Vakfı Genel Merkez Kadın Kolları Başkan 
Yardımcısı Gülsüm Yanılmaz ve Spor-Sosyal İşler Birim 
Başkanı Nurşen Kömürcü, TÜRGEV Genel Müdür Yardım-
cısı Elif Batur’u ziyaret ederek öğrenci evleri ve yurtlar 
hakkında fikir alışverişinde bulundular.

TCDD Demiryolu Taşımacılık Genel Müdürü Veysi 
Kurt’u ziyaret…

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof.Dr. Habip 
Asan ve Başkan Yardımcısı İbrahim Yaşar’ın yanı sıra Kül-
tür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürü Dinçer 
Ateş’i de ziyareti…

PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik’i ziyaret eden An-
kara Şube Başkanı Ali Toköz, Denetim Kurulu Başkanı 
Recep Yıldırım ile Yönetim Kurulu Üyeleri  İlyas Aydo-
ğan ve Mehmet Tellioglu, vakıf çalışma ve faaliyetleri 
hakkında görüştüler.  

Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz'i ziyaret...

Mütevelli Heyeti üyemiz Mustafa Çokyaşar ile birlikte, 
İstanbul il Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci'yi ziya-
ret ettik
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AK Parti Keçiören Kadın Kolları Başkanı Mahpeker Sert 
ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Ankara Şubesini ziyaret ede-
rek, Ankara Şube Başkanı Ali Toköz, Ankara Kadın Kolları 
Başkanı Hatice Tekcan ve üyeler ile bir araya eldiler

Kağıthane Kaymakamı Hasan Göç’ü ziyaret…

Başkan Mahmut Göksu ve Genel Koordinatör Özbay 
Yağmurkaya, Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç'ı 
ziyaret ederek bir süre görüştüler.

Genel Başkan Mahmut Göksu ve Ankara Şube Baş-
kanı Ali Toköz, Keçiören Belediyesini ziyaret ederek; 
Başkan Yardımcıları Ferhat Erdoğan, Semih Kanıbir, 
Muammer Mert, Gürsel Yılmaz ve Özel Kalem Müdürü 
Gökhan Bahçecik ile görüştüler. 

Genel Merkez Kadın Kolları’nın çeşitli kademelerinde-
ki vakıf gönüllüleri ve kız öğrencilerimiz, Cumhurbaş-
kanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın›ın söyleşi ve imza prog-
ramına katıldılar. Programın sonunda Kalın’a kitap 
imzalatan grup, soru sormak imkânı da buldular.

Yeni Dünya Vakfı Bülteni

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Nadir  
Alpaslan'ı ziyaret. 
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22.Dönem Milletvekilleri, Yeni Dünya Vakfı Ankara 
Şubesinde buluştular.

Başkan Mahmut Göksu, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa 
Çokyaşar, Komisyon Üyesi Murat Altınöz ve Genel Koordi-
natör Özbay Yağmurkaya ile birlikte, İstanbul Defterdarı 
Fahrettin Özdemirci’yi ziyaret ederek bir süre görüştü.

Genel Başkan Mahmut Göksu, AK Parti İstanbul 
İl Başkanı Dr. Selim Temurci'nin STK'lara yönelik 
düzenlediği toplantıya katıldı.

Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Selahattin Men-
teş ve Adalet ve Medeniyet Derneği üyeleri Ankara Şu-
bemizi ziyaret ettiler.

Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'ın düzenlediği 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine ilişkin toplantı 
sonrası ATO Congresium'da düzenlenen yemeğe Genel 
Başkan Mahmut Göksu da  katıldı.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cum-
hurbaşkanlığı külliyesinde referandum ile ilgili bilgilendir-
me ve saha çalışmaları istişare toplantısı düzenledi

İBB Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü Faruk Kacır’ı ziyaret…

Yeni Dünya Vakfı Antalya Temsil Heyeti Başkanı ve Se-
rik Belediye Başkanı Prof.Dr. Ramazan Çalık, Yeni Dünya 
Vakfı Giresun Temsil Heyeti Başkanı olan Milletvekili Sabri 
Öztürk’ü ziyaret etti.
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Yeni Dünya Vakfı Antalya Temsil Heyeti Başkanı ve 
Serik Belediye Başkanı Prof.Dr.  Ramazan Çalık, YDV 
Serik Gençlik Kolları ile birlikte vakfımızın Ankara Şu-
besini ziyaret etti. Antalya’dan gelen gençler, Ankara 
ziyaretleri kapsamında vakfımızın Mamak Yüksek 
Öğretim Erkek Öğrenci yurdunda misafir edildiler.

TÜGVA Ankara İl Temsilcisi Abdülkadir Kocatepe ve Yöne-
tim Kurulu Üyeleri, Yeni Dünya Vakfı Ankara Şubesini ziyaret 
ederek, Şube Başkanı Ali Toköz ve yönetimi ile görüştüler. 

Genel Başkan Mahmut ve Göksu ve Ankara Şubesi, Yurt-
dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı görevine atanan 
Mehmet Köse’yi ziyaret ettiler.

Genel Başkan Mahmut Göksu, Yönetim Kurulu Üyeleri ve 
Genel Koordinatör Özbay Yağmurkaya’nın yanı sıra vakıf 
gönüllüsü işadamlarının da yer aldığı toplantıda, vakıf faali-
yetleri hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Yeni Dünya Vakfı Ankara Şube İstişare Kurulu Üyesi ve 
Vakıfbank Yönetim Kurulu Üyesi olan İsmail Alptekin, Vakıf-
bank Ankara 1. Ve 2. Bölge Müdürleri ve Şube Müdürleri ile 
birlikte vakfımızın Ankara Şubesini ziyaret ettiler.

Yeni Dünya Vakfı Bülteni

İstanbul'daki Sivil Toplum Kuruluşları, 16 Nisan Referandu-
munu istişare etmek için toplandılar.
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Yeni Dünya Vakfı Gaziantep Temsilciliğinde çok sayıda vakıf üye 
ve gönüllüsü ile basın mensuplarıyla bir araya gelen Başkan 
Göksu, Yeni Dünya Vakfı’nın amacı vizyonu  ile ilgili açıklamalar-

da bulundu.  1996 yılında kurulan ve bu süre içerisinde faaliyet süreci 
ve yapılan çalışmaları kısaca özetleyen Başkan Göksu, vakfın amacı 
ve vizyonundan bahsetti. Yeni Dünya Vakfı’nın tek hareket noktasının 
burs vermek olmadığının altını çizen Başkan Göksu; “Burs veriyoruz 
ama bunun yanında sosyal ve kültürel faaliyetler, bilgilendirici, bilinç-
lendirici, farkındalıklarla dolu çalışmalarımızı da daha da artırarak de-
vam ettiriyoruz, ettirmeliyiz. Okula yollamakla, cebine para koymak, 
burs vermekle sorumluluğumuz bitmiyor. Gençlerimizi, yavrularımızı; 
Tarihine bağlı, toprağını seven, vatan aşkı ve imanla dolu bir nesil ola-
rak hazırlayabiliyor muyuz, işte esas önemli husus budur” dedi.

Gaziantep’i ziyaret eden Yeni Dünya 
Vakfı Genel Başkanı Mahmut Göksu, 

vakıf çalışmalarının bütünüyle bir 
hayır çalışması olduğunu belirterek, 
‘Vakıf; hizmeti karşılıksız vermenin 

adıdır, zengin ile fakir arasında 
kurulan bir köprüdür” dedi.

HAKK’I SAVUNUP,
HAYRA ÇALIŞIYORUZ

TemsilciliklerMart
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HAKK’I SAVUNUP,
HAYRA ÇALIŞIYORUZ

“İNSANLIK İÇİN YAPILAN HER GÜZEL ŞEY AMELDİR”
Gerek vakıf, gerek iş, gerek bürokrasi ve de gerekse siya-

si hayatta her şey tanıdıkla oluyor diyen Göksu “ Bir berbere 
bir kasaba giderken bile eğer bir tanışıklık varsa önce o ber-
bere ya da kasaba gidersiniz. Onun için de burada tanıdık 
simaları çoğaltmamız lazım ve çoğaltıyoruz da. Mesela ben 
Gaziantep ‘de birçok arkadaş ile tanıştım, benim kuşağım 
kim mesela Bekir hoca ve çevresi bunlar sağa sola gittiler. 
Ama çok şükür vakıf sayesinde Gaziantep ‘deki gençler ile 
dostluklarımızı filizlendiriyoruz. Bunlar gerçekten güzel şey-
ler, onun için Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Diyor ki; “İki 
büyük nimet var ki insanoğlu yerli yerinde kullanamamıştır, 
bunların birisi zaman diğeri ise ömürdür. Zaman ve ömür 
en büyük sermayemizdir.” Bunun içinde mutlaka ömrümü-
ze anlam vermemiz lazım. Bir gün diyanet işleri başkanımız 
Sayın Mehmet Görmez bir yerde konuşurken; Ömür dedi, 
imardan geliyor. İmar ne demek? imar inşaa etmek, yap-
mak değil midir? Bir şeyi güzelleştirmek anlamında değil 
mi? Dolayısıyla eğer ömrümüzde imar varsa bu hayat bir 
anlam kazanıyor demektir. Onun için de Peygamber efen-
dimiz (S.a.v.) Zamanı ve ömürü iyi değerlendirmemizi 
öğütler. Güzel iş güzel amel sadece namaz kılmak oruç tut-
mak yani İslam’ın emrettiği kurallar ile değil, insanlık hayrına 
yaptığımız her çalışma güzel bir ameldir. Bu ticarette ola-
bilir, siyasette olabilir, bu vakıf çalışmalarıyla da olur, onun 
için Müslüman ne yaparsa yapsın öncelik le yaptığı iş de 
Allah(C.C) rızasını merkeze koymalıdır.”

“ÖNCE HAKKI SAVUNMAKTIR
 Bir öğretmen ben gençlere iyiyi, doğruyu, güzeli öğre-

tiyorum derse, bir avukat ben hakkı savunuyorum derse bu 
örnekler tabi ki çoğaltılabilir diyen Göksu; “Yani her şey için 
niyet önemli. Bizler de bu anlamda güzel niyetli olmamız 
gerekir.  Bu vakıf çalışması bütünüyle bir hayır çalışmasıdır. 
Onun için bu çalışmaları YDV olarak 1996 yılından beri sür-
dürüyoruz, tabii genel olarak vakfımızı tanıtacak olursak, 
merkezi İstanbul Çağaloğlu’dur.2004 yılında Hadım Kasım 
paşa lisesini restore ettirerek merkezimiz olarak kullanmaya 
başladık ve halende bu eski mektebi merkezimiz olarak 
kullanmaya da devam ediyoruz. Türkiye’nin değişik yerle-
rinde burs verdiğimiz öğrenci sayısı 1600 civarındadır. Biz 
bu gençlere sadece parasal destek değil, bu zaten işin en 
kolay tarafı, bunların gönüllerine, ruh dünyalarına güzel 
olan şeyleri çeşitli faaliyet ve etkinlikler ile vermeye gayret 
ediyoruz.   Ankara’da ve başka illerde yurtlar açtık. İnşallah 
Gaziantep’te de vakıf çalışmalarımızı yurt açma etrafında 
temerküz ettirerek daha kapsamlı ve daha geniş kitlelere 
gitme ve ulaşma imkânımız olur. Eğer bizler gençlerimizin 
dertlerini sorunlarını kendinize dert edinirsek,  onları iyiye, 
doğruya, hakka kanalize etmek için bir çabanız varsa vakit 
kavramınız yok olur. Bir dava adamında vakit olgusu ola-
bilir mi, olamaz çünkü o gençler yarın bu ülkenin geleceği 
olacak. Gölgenin de teminatı olacak. Yeter ki o gençleri 
iyiyi, doğruyu iletmek için çalışmalar yapılsın. Her şehir, her 
yer bizimdir ve insana ulaşmak için tabi ki çaba sarf etmek 
lazım.”

VAKIF BİR ÇATI ALTINDA TOPLANMAKTIR
Vakıf kurumsal bir çatıdır, kurumsal bir evdir, gözdür, dil-

dir, ayaktır. Tek başınıza bir yere giderseniz adınız Ahmet’tir, 
Mehmet’tir ama bir vakıf adına gittiğiniz zaman kurumsal 
bir kimliğiniz vardır diyen Mehmet Göksu, “ YDV olarak gidi-
yorsunuz, YDV denince işte İstanbul’da, Ankara’da ve daha 
bir çok illerde teşkilatı olan güzel hizmetler yapan bu kurum 
akla gelir. Yapılan hizmetler yeterli mi? daha çok yapılacak 
işlerimiz var. Çok zor bir süreçten geçiyoruz. Ülke olarak bu 
anlamda bize çok özel işler düşüyor. Zaman zaman siyasi-
lerin söylemeyeceği durumları STK’lar aracılığı ile gündeme 
getirilir. Özellikle gençlik STK’ları diye bir oluşum oldu. Sayın 
Bilal Erdoğan beyin başkanlığında geçen Düzce’de bir top-
lantı yapıldı. Bu toplantılarda yeni sinerji oluşturmak için ça-
lışmalarımızda izlenecek yollar buralarda masaya yatırılarak 
enine boyuna konuşuluyor.”

ÜMMET BİLİNCİYLE HAREKET ETMELİYİZ
Vakıflar bir medeniyeti yaşatmak ve geleceğe taşımak 

için kurumsal bir yapılanmadır diyen Göksu, “FETÖ örgüt ya-
pılanması gibi yanlış yapılanmalara meydan vermemek için 
duruşu net olan hiçbir gizli ajandası olmayan sadece ümme-
te minnet borcu olan vakıflara  hizmet etmek gerekir . Mese-
la İlim Yayma, TÜKVA, TÜRGEV gibi  bizimde aynı kulvar da 
olduğumuz vakıflardır. Bunlara destek vermek lazımdır. Kor-
kup ta ya yarın sizin de başınıza bir şey gelirse diye düşünür-
sek ki, gelebilir de eğer süreç tersine dönseydi bizim başımıza 
gelecekti ama Cenab-ı Hak bizleri ve bu vatanı, ümmetini 
korudu dolayısıyla korkaklığa hiç gerek yoktur.  Şunu unutma-
yın ki siz vatanınıza sahip çıkarsanız bu vatan batmayacaktır. 
Gençlerimize tarih öğretmemiz lazım çünkü ne kadar bilirsek 
o kadar önümüzü görürüz” dedi.

“VAKIF BİR GÖNÜL İŞİDİR”
“Vakıf ihyâ etmektir; sahip çıkmaktır; tarihe vefa göster-

mektir; geleceğe taşımaktır!” sorumluluğunun ete kemiğe 
bürünmesidir diyen Yeni Dünya Vakfı Gaziantep temsilci-
si Ahmet Çelik de açıklamalarda bulundu. Kentte özellikle 
ortaokul ve üniversite öğrencilerine yönelik sportif, kültürel 
çalışmalar yaptıklarını dile getiren Çelik, amaçlarının bilinçli 
ve vatanını seven bir gençlik yetiştirmek olduğunu kaydetti. 
Çelik, “Vakıf işleri hem zahmetli bir o kadar da insanın işin-
den zamanından fedakarlık yapma işidir. Bu iş tamamıyla 
bir gönül işidir. Vakıfcılık insanı ve ülkeyi sevmekle başlar. 
Vakıflar özde dayanışma ve yardımlaşma temeline daya-
nır. İslam kültürünün ve medeniyetinin geçmişten bugüne 
aktarılmasında, vakıfların ifa ettiği görev çok büyüktür. Sel-
çukludan Osmanlı’ya, Osmanlı’dan günümüze kadar, vakıf-
lar çok mühim işlere imza atmışlardır. Yeni Dünya Vakfımı-
zın misyonu ise, Milli ve Manevi değerlerine bağlı ülkesini ve 
milletini seven yeni nesiller yetiştirmektir” ifadesini kullandı. 
Herkesin bu hizmetin ucundan tutması gerektiğine inandık-
larını belirten Çelik, “Vakıf, hizmeti karşılıksız vermenin adıdır. 
Zengin ile fakir arasında kurulan bir köprüdür. İslam kültürün-
de vakıfların önemini hepimiz biliyoruz. İlimiz ve ilçelerimizde 
özellikle öğrencilerimize yönelik çalışmalara önem veriyoruz. 
Onlara çeşitli burslar veriyoruz” diye konuştu.
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Yeni Dünya Vakfı Bülteni

TemsilciliklerMart

Yeni dünya Vakfı Kırıkkale Temsilciliği, İlk Yuvam Anao-
kulu’nda düzenlenen aşure etkinliğine katılarak çocuk-

larla bir araya geldiler.

Kırıkkale Temsilciliği belirli aralıklarla düzenledikleri yö-
netim kurulu toplantıları ile vakıf faaliyetleri ve 2017 

çalışmaları hakkında planlamalarda bulunuyor.

A nkara Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Taha Yasin Caner, 
Gençlik Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın konuk olduğu 

"Gençliğin Bakanı Gençlerle Buluşuyor" programının modera-
törlüğünü yaptı.

YDV Kırıkkale Temsilciliği, Kırıkkale Gençlik ve Spor İl Müdürü 
Rıfat Ünlü'yü ziyaret ettiler

Kırıkkale Temsilcisi Satılmış Aksun, Kırıkkale Ticaret Odası 
Başkanı Ahmet Varlı'yı ziyaret etti

KIRIKKALE

AK Parti Kırıkkale Koordinatör Mil-
letvekili Halil Özyolcu ve Kırıkka-

le AK Parti İl Başkanı Mürsel Akçay, 
Yeni Dünya Vakfı Kırıkkale Temsilcili-
ği’nin yeni binasına ziyaret ettiler. 

KIRIKKALE

Kırıkkale Temsilcisi Satılmış Aksun, Gençlik Kolları 
Başkanlığına getirilen Ahmet Gençer’e rozet taktı.

KIRIKKALE
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Yeni Dünya Vakfı Adıyaman Temsil Heyeti, yeni atanan 
İl Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya’yı makamında 

ziyaret etti. Yeni Dünya Vakfı Adıyaman İl Temsilcisi Uğur 
Dündar ve beraberindeki heyet, Kızılkaya’ya yeni göre-
vinin hayırlı olması temennisinde bulunduktan sonra Yeni 
Dünya Vakfı’nın Adıyaman’da yürüttüğü faaliyetler hakkın-
da bilgi verdiler. 

Vakfımızın geçmiş yıllarda yapmış olduğu “Erdemli Bi-
rey” Projesi protokolünün bir nüshasını Kızılkaya’ya takdim 
eden heyet, daha sonra yıl içerisinde öğrencilere ve velile-
re yönelik gerçekleştirmeyi düşündükleri etkinlikleri aktardı-
lar. Ziyarette ayrıca vakfımızdan burs alan öğrencilerin ha-
zırlamış oldukları tablo, MEB Müdürlüğü görevine atanan 
Mete Kızılkaya’ya hediye edildi.

Yeni Dünya Vakfı Genel Merkezi tarafından Adıyaman 
Temsilciliğine gönderilen kitaplar, Bölük Yayla Belde-

sindeki lise kütüphanesinde yerlerini aldı.
Yeni Dünya Vakfı Adıyaman Temsilciliği tarafından, ta-

savvuf, zekât, Kuran-ı Kerim, gençliğe yönelik maneviya-
tın geliştirilmesi hususunda konuların işlendiği çok sayıda 
kitap, Bölük Yayla Beldesi Abdullah Öztürk Çok Programlı 
Lisesi kütüphanesine ulaştırıldı.

Kitaplar, Yeni Dünya Vakfı Adıyaman Temsilciliğinde 
gönüllü görev alan Adıyaman Üniversitesi öğrencileri, va-
kıf gönüllüsü Ahmet Yücel ve temsilciliğin istişare heyetin-
de bulunan Deniz Tosun ile birlikte, bizzat teslim edildi. 
Yapılan kitap yardımı için Yeni Dünya Vakfı’na teşekkür 
eden Okul Müdürü Abuzer Durmuş, kitaplardan velilerin 
de istifade edeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanımızın, referandum mitingi münasebe-
tiyle memleketi Adıyaman’a giden Yeni Dünya Vakfı 

Genel Başkanı Mahmut Göksu, Adıyaman Temsilciliğini 
ziyaret etti. Yeni Dünya Vakfı Adıyaman Temsilcilik bi-
nasında düzenlenen kahvaltılı programa katılan Başkan 
Göksu,  bursiyer öğrenciler ve vakıf yönetimi ile bir araya 
gelerek çalışmalar hakkında bilgi alırken,  özellikle Kadın 
Kolları Başkanı Şükran Aydın'ın öğrenci evleri çalışmala-
rından büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti. Gençlik 
Kolları ve Kadın Kolları teşkilatlarını da dinleyen Başkan 
Göksu, teşkilatlardan gelen talepleri değerlendirerek bazı 
faaliyetler için de fikir alışverişinde bulundu. Vakfın özellik-
le İstanbul ve Ankara’da sürdürdüğü çalışmaların içerikleri 
hakkında bilgi veren Başkan Göksu, Adıyaman Temsilciliği 
yönetimi ile de uzun bir görüşme gerçekleştirdikten sonra 
bazı esnafları da ziyaret ederek, hemşerileri ile sohbet etti. 

ADIYAMAN MEB MÜDÜRÜNE ZİYARET

İSTANBUL’DAN ADIYAMAN’A MANEVİ KÖPRÜ

ADIYAMAN YENİ DÜNYA VAKFI'NDA TOPLANTI
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Yeni Dünya Vakfı Kırıkkale Temsilcili-
ği tarafından düzenlenen resim ve 

kompozisyon yarışmasında dereceye 
girenler belli oldu. Kırıkkale geneli orta-
okul ve lise öğrencileri arasında düzen-
lenen “Yeni Bir Dünya” konulu resim ve 
kompozisyon yarışması sonuçlandı. Çok 
sayıda öğrencinin resim ve kompozis-
yonları ile katıldıkları yarışma, her okul-
daki değerlendirme komitesi tarafından 
seçilen eserlerin Kırıkkale İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü’ne gönderilerek değerlendirme komisyonu tarafın-
dan dereceye girmeye hak kazanan isimler ve okullar belirlendi. 
Resim dalında tüm ödülleri Çerikli Atatürk Ortaokulu öğren-
cileri alırken, kompozisyon dalında dereceler; Şehit Nebi 
Gündoğan Anadolu Lisesi, Özel Gözdesen Anadolu Lise-
si ve Yaylacık Şehit Oğuz Sümbül Mesleki Tek.And.Lisesine gitti. 
Yeni Dünya Vakfı Kırıkkale Temsilcisi Satılmış Aksun, düzenlenen 
yarışma ile öğrencilerin zihnindeki “Yeni Bir Dünya” tasavvurunu 
ortaya çıkarmak ve farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi. Ya-
rışmaya katılan öğrencilere, her okulda oluşan değerlendirme ko-
mitelerine ve desteklerinden ötürü Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlü-
ğüne teşekkür eden Aksun, yıl içerisinde birçok faaliyet ve etkinliğe 
devam edeceklerini belirtti.

KIRIKKALE'DE GENÇLER ‘YENİ BİR DÜNYA’ İÇİN YARIŞTILAR

Giresun AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Habil Büyüktaş 
ve yönetimi, Yeni Dünya Vakfı Giresun Gençlik Kolla-

rını ziyaret ettiler.
Yaklaşan referandum öncesi STK temasları kapsamında 

Yeni Dünya Vakfı Giresun Gençlik Kolları Başkanı Cihat Ak-
güre ile istişarede bulunan Büyüktaş, sivil toplum faaliyetleri 
konusunda da değerlendirmede bulundu. 

Ziyaretten ötürü memnuniyetini ifade eden Akgüre ise, 
sivil toplum kuruluşları ve gençler olarak devletin ve mil-
letin menfaatleri doğrultusunda çalışmalar yaptıklarını ve 
yükü omuzlamak için çaba sarf ettiklerini belirterek, ziya-
retlerinden ötürü Büyüktaş ve yönetimine teşekkür etti.

Yeni Dünya Vakfı Gaziantep Temsilciliği, bursiyer 
öğrencilerle kahvaltıda buluştu. Gaziantep Öğret-

menevi’nde düzenlenen programa; Yeni Dünya Vakfı 
Gaziantep Yönetim Kurulu Üyeleri, Gençlik Kolları ve 
bursiyer öğrencilerle beraber Gaziantep Milletvekili 
Mehmet Erdoğan, Kurum Müdürleri ve aileleri katıldılar. 
Yoğun bir katılımın olduğu programda Gaziantep Temsil 
Heyeti Başkanı Ahmet Çelik, vakıf çalışmaları hakkında 
bilgilendirmede bulundu. Birlik ve beraberlik mesajları-
nın verildiği programda Gaziantep milletvekili Mehmet 
Erdoğan’da katılımcılara referandum süreci hakkında 
bilgi verdi.

GİRESUN GENÇLİK KOLLARINA ZİYARET

GAZİANTEP’TE AİLE BULUŞMASI

Yeni Dünya Vakfı Bülteni
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Yeni Dünya Vakfı Giresun Temsilciliği Gençlik Kolları 2017 yılı 
faaliyet planlamalarını tamamlamak için toplandı.

Yeni Eğitim Öğretim Yılı ile birlikte vakıf faaliyetlerine ye-
niden hız veren Giresun Gençlik Kolları, periyodik olarak dü-
zenlendikleri ‘Kariyer Sohbetleri’nin yanı sıra gençlerin fikri ve 
kariyer gelişimlerine katkıda bulunacak yeni faaliyet ve prog-
ramlar için de etkinlik takvimi oluşturdular. 

Devam eden faaliyetleri değerlendirdiklerini ve gerçekleş-
tirecekleri yeni faaliyet ve programların ise planlamasını ta-
mamladıklarını ifade eden Gençlik Kolları Başkanı Cihat Ak-
güre, genç nüfusunun ve öğrenci potansiyelinin fazla olduğu 
Giresun’da, Yeni Dünya Vakfı ailesine daha geniş ve nitelikli 
katkılarda bulunacaklarını belirtti. Kendilerini ve genç arkadaş-
larını sosyal ve eğitsel anlamda geliştirme gayretinde oldukla-
rını vurgulayan Akgüre, vakıfların esasına uygun olarak hayırlı 
ve faydalı hizmetlerde bulunmayı sürdüreceklerini söyledi. 

Yeni Dünya Vakfı Giresun Temsilciliği Yönetim Kurulu 
Üyesi Hasan Külekçi, Giresun Üniversitesi Personel Daire 

Başkanlığına atandı.
Giresun Temsilciliği Gençlik Kolları Başkanı Cihat Ak-

güre ve ekibi, Giresun Üniversitesi Personel Daire Baş-
kanlığına atanan Külekçi’yi makamında ziyaret ederek 
hayırlı olsun dileklerini ilettiler. Ziyaretten büyük memnu-
niyet duyduğunu ifade eden Külekçi, Yeni Dünya Vakfı 
Giresun Gençlik Kollarında bulunan birbirinden değerli 
ve azimli çok sayıda genci dikkatle takip ettiklerini ifa-
de ederek, vakıf çalışmaları ve eğitim faaliyetleri hu-
susunda ellerinden gelen desteği vereceklerini belirtti. 
Ziyarette Gençlik Kolları Başkanı Akgüre, vakıf çalışmaları 
hakkında Külekçi’ye bilgiler verdi.

GİRESUN, 2017 PLANLAMASINI TAMAMLADI

KÜLEKÇİ’YE HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Yeni Dünya Vakfı Giresun Temsilciliği gençleri, ‘Kariyer 
Sohbetleri’ kapsamında yeni dönemin ilk progra-

mında Kadir Aydın ile bir araya geldiler. Giresun Tem-
silciliği, yeni eğitim öğretim yılı ile birlikte ‘Kariyer Soh-
betleri’ programlarına başladı. Yönetim Kurulu Üyeleri 
ve çok sayıda öğrencinin katılımıyla Giresun Anadolu En-
düstri Meslek Lisesi’nin konferans salonunda düzenlenen 
ilk programın konuğu, Bulancak eski Belediye Başkanı 
ve Giresun Üniversitesi Genel Sekreteri Kadir Aydın oldu. 
Mesleği avukatlık olan ve uzun yıllar siyasetle de ilgile-
nen Aydın, tecrübe ve birikimlerini gençlerle paylaşarak, 
kariyer planlaması hakkında tavsiyelerde bulundu.

Gençlerin sorularını da cevaplandıran Aydın, program 
sonunda vakıf faaliyetleri hakkında yönetim kurulu üye-
leri ile görüştü.

GİRESUN’DA ‘KARİYER SOHBETLERİ’ DEVAM EDİYOR
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GÜCÜMÜZÜ 
BİRLİĞİMİZDEN 
ALIYORUZ
143 yıl önce atılan büyük bir adımla başladı her şey. 
Dersaadet Tahvilat Borsası’ndan Borsa İstanbul’a…
 
Bugün Türkiye’mizin 2023 hedeflerinden İstanbul Finans 
Merkezi vizyonuyla; Borsa İstanbul olarak Takas İstanbul 
ve Merkezi Kayıt İstanbul ile İstinye yerleşkemizde aynı 
çatı altında buluşarak gücümüzü perçinledik. Bir adımla 
başlayan başarı öykümüz çok daha büyük adımlarla 
geleceğe taşınıyor.

Birlikteliğimizle Türkiye’yi büyütmekten ve 
geleceğe taşımaktan mutluyuz, gururluyuz.
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Kurulduğu günden bugüne emin adımlarla ilerleyen Halk GYO, İstanbul Uluslararası 
Finans Merkezi (IFM) projesi’nin en büyük paydaşlarından biri…

Konut projeleri, düzenli kira geliri elde ettiği otel ve ofis binalarından oluşan portföyünü etkin,
karlı bir strateji ile yöneten ve büyüten Halk GYO, aynı vizyonla ülkemize ve 

geleceğe yatırım yapmaya devam ediyor.

Halk GYO bir  iştirakidir.www.halkgyo.com.tr
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