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Yeni Dünya Vakfı Bülteni

Temmuz

GÜZEL BİR RAMAZAN GERİDE KALDI 
Mübarek bir Ramazan ayını daha geride 

bıraktık. Ramazan; birliğin, beraberliğin, 
kardeşliğin, yardımlaşmanın, inanan insanın 
Kur’an ve ibadetle bütünleşmesinin ayıdır. 

Bu ayda tutulan oruçlar insanı sabır ah-
lakıyla bütünleştirmektedir. Zira sakınılma-
sı gerekenlerden sakınmak ya da imsak 
etmek ancak sabırla mümkündür. Oruç 
ruhumuzu benliğimizi ve irademizi sabırla 
terbiyedir. 

Peygamber Efendimiz “oruç sabrın yarı-
sıdır” sözünden hareketle oruçlu insan sabır 
insanıdır diyebiliriz. Oruçlu; sabır ahlakıyla 
ahlaklanmak isteyen insandır. Oruç, insanı 
bütün boyutlarıyla kavrayan ve kuşatan bir 
ibadettir. İnsanı tümüyle fiziksel, ruhsal, za-
mansal ve mekânsal açıdan kuşatır. Oruç, 
insanı tüm yönleriyle kuşattıkça hakiki ma-
nada bir sabır ahlakına dönüşür. 

Yeni Dünya Vakfı olarak biz de bu güzel 
ayı en verimli bir şekilde geçirebilmenin gayreti içerisinde olduk. 
Başta İstanbul genel merkez olmak üzere; Ankara Şube, Bursa, 
Giresun, İzmir, Adıyaman ve Gölbaşı temsilciliklerimizde, Rama-
zan’ın rahmet ikliminde iftar sofralarında vakıf dostları ile buluştuk. 
Kardeş STK’ların iftarlarına katılarak dostluklarımızı geliştirdik. İftar 
sonrası yapılan sohbetlerle Müslümanların içinde bulunduğu prob-
lemleri konuştuk, vakıf çalışmalarımızı yeniden gözden geçirdik. 
Rabbim yapılan tüm bu güzel faaliyetleri rızasına muvafık kılsın 
ve daha nice ramazanlara sağlık ve afiyetle hepimizi eriştirsin İn-
şallah...

BURSA TEMSİLCİLİĞİMİZİN AÇILIŞI
Yeni Dünya Vakfı Bursa Temsilciliği, Nisan ayı içerisinde muh-

teşem bir törenle açıldı. Açılışta; Sayın Bakan Efkan Ala, Milletve-
killeri, Sayın Vali, Büyükşehir Belediye Başkanı, İlçe Belediye Baş-
kanlarının yanı sıra Rektörlerimiz, Daire Müdürlerimiz, İl Müftümüz, 
İşadamları, Sivil Toplum yetkilileri, vakıf yöneticilerimiz ve vakıf 
dostları olmak üzere hemen her kesim açılışta yanımızdaydı. 

Temsilcilik binamızın Bursa’nın en işlek caddesi üzerinde ve tarihi 
bir yapı olması nedeniyle açılışa katılanlar takdirlerini belirtirken, 
hayır dileklerini ve dualarını bizlerle paylaştılar. Bu güzel açılışa 
vesile olan Bursa Temsil Heyeti Başkanımız Tahsin KARA ve çalışkan 
ekibine ve Bursa da ki çalışmalarımıza destek veren vakıf dostları-
na teşekkür ederiz.

FAALİYETLERE DEVAM 
Vakfımız kurulduğu günden bugüne kış dönemindeki eğitim, 

kültür ve sosyal faaliyetlerin yanında yaz döneminde de kamp 
faaliyetlerini sürdüre geldi. İnşallah bu sene de vakfımızca; Gençlik 
ve Spor Bakanlığı Samsun Tesislerinde, Ağustos Ayı’nın 3-13 ta-
rihleri arasında kamp gerçekleştirilecektir. 3- 7 Ağustos’ta erkek 
öğrencilerimize yönelik planlanan kamp, 9-13 tarihleri arasında 
kız öğrencilerle  yapılacaktır.190 kişilik kampa vakfımızın şube ve 
temsilciliklerin de katılım sağlaması konusunda gerekli çalışmalar 
yapılmaktadır. 

Diğer yandan burs faaliyetlerimizi de bu yıl elhamdülillah ba-
şarılı bir şekilde tamamlamış olduk. Bu sene 1650 öğrenciye burs 
veren vakfımız, inşallah seneye de bu faaliyetine kaldığı yerden 
devam edecektir. Öğrencilerimizin eğitim hayatlarında ekonomik 
anlamda destek olmak ve imkânlarını artırmak adına yaptığımız 
bu çalışmalara destek veren tüm vakıf dostlarına ve hamiyetper-
ver kardeşlerimize teşekkür ediyoruz.

Yine geçmiş dönemlerde Gençlik ve Spor Bakanlığı ile bazı 
kamu kurumlarıyla ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz projelere, inşallah 
yeni projeler hazırlamak suretiyle artırarak devam ettirmek arzu-
sundayız.

YENİ YURTLARIMIZ AÇILIYOR
Yeni Dünya Vakfı, iki yıl önce Ankara Keçiören Belediyesinin 

tahsisi ile başlayan yurt faaliyetine, bu yıl sayıyı daha da artırarak 
devam edecektir. Milli Emlak Genel Müdürlüğünce tahsisi gerçek-
leşen İstanbul›da 3, Ankara›da 3 ve Bursa›da 1 yurdumuzun önü-
müzdeki eğitim öğretim dönemine yetişmesi için arkadaşlarımız 
yoğun gayret içerisindeler. 

Devraldığımız yurtların her biri için bulunduğu ilçelerde Yeni 
Dünya Vakfı’nın amaçlarını benimsemiş dava sahibi seçkin ze-

vattan oluşan Yurt Yönetim Kurulu teşekkül 
ettirilmiştir. Yurtlardaki profesyonel eleman 
alımları da devam etmektedir.

Gençlerimizin kimliklerinin şekillenmesin-
de, kalıcı dostlukların kurulmasında, iyi bir 
çevre, çalışma ortamı, sosyal ve kültürel alt-
yapı, düşünce ufku ve ideallerinin oluşmasın-
da yurtların ne kadar önemli olduğunu yaşa-
yarak gördük. Öğrencinin doğup büyüdüğü 
evinden sonra ikinci sıcak yuva olarak tanı-
dığı yurtlar; öğrencide aidiyet duygusunun 
gelişmesinde önemli fonksiyon ifa etmekte-
dir. Okul, öğrenciye teorik bilgiler verirken, 
yurtlar tam da bir uygulama ve yaşam alanı 
olduğu için doğrudan öğrencinin kişiliğini ve 
fikri olgunluğunu oluşturmaktadır. 

Vakıf olarak hep yurt hizmetlerini önem-
sedik ve bu çalışmaların içinde olabilmek 
için gayret sarf ettik. Hamdolsun bu hizmet-
leri daha geniş bir kapsamda yürütmekteyiz. 
Umarım bundan böyle yurt çalışmalarımız 

gelişerek devam edecektir. Elbette yurt çalışmaları büyük bir gay-
reti ve fedakârlığı gerektirmektedir. Bu özveriyi hayata geçirerek 
çıktığımız bu faaliyet alanında da yüce Allah’tan başarı niyaz edi-
yorum. Bu çalışmalara destek veren bütün vakıf yönetici arkadaş-
larıma yürekten teşekkür ediyorum. Yurtlarımızda kalacak öğren-
cilerimize şimdiden başarılar diliyor, gelecekte Yeni Dünya Vakfı 
kervanının daha kalıcı, kurumsal ve uzun soluklu olabilmesi adına, 
bu aileye katıldıkları için kendilerini kutluyorum.

KATAR’IN HATIRLATTIRDIKLARI
Yazının giriş bölümünde de ifade ettiğim gibi biz Ramazan 

ayını büyük bir coşku ile yaşarken, ülkemizin ve İslam dünyasının 
yaşadığı sorunlar hepimizi derinden üzdü. Ramazan’ın manevi ik-
limine maalesef gölge düşürdü. 

Tam da Ramazan içinde ortaya çıkan Katar krizi, bizi bir kez 
daha düşünmeye sevk etti ve ezberlerimizi bozdu. Olup bitenler 
karşısında Osmanlı’nın büyüklüğünü bir kez daha idrak ettik. Gittiği 
ülkelere hakkı, adaleti, merhameti ve insanlığı götüren ecdat, bu 
ülkelerin zenginliklerine ve kültürel kodlarına dokunmadan, bir-
likte insanca yaşamayı onlara öğretti. Bugün Türkiye’nin kültürel 
sınırlarında Osmanlı’ya karşı bir ilgi ve sevgi varsa, bıraktığı pozitif 
izlerdendir. 

Ama maalesef günümüzün güçlü devletleri ülkelerin yeraltı ve 
yerüstü zenginliklerine göz dikerek onları bir sömürge düzeneği 
haline getirmek için ne gerekiyorsa yapıyorlar. Bunu için kurdukla-
rı terör örgütleri bütün insanlığa karşı algı operasyonunun araçsal 
kukla yapılarıdır. Ilımlı ya da radikal her türlü versiyonunu oluş-
turarak ülkeleri ve iktidarları bunlarla şekillendirmeye ve hizaya 
sokmaya çalışmaktadırlar.

Soğuk savaş döneminin bittiği yıllarda İngiltere Başbakanı Mar-
garet Thatcher “Düşmansız ideolojiler yaşayamaz. Bundan sonra 
düşmanımız (komünizmden sonra) İslam’dır.” demiş ve arkasın-
dan Birinci Körfez Savaşı çıkmıştır. Amerika’nın ünlü Dışişleri Bakanı 
Henry Kissinger’ın “Bundan sonra savaş, batı ile İslam arasında de-
ğil İslam’ın kendi içinde olacaktır.” sözü bugüne ayna tutmaktadır. 

Müslümanlar arasında etnik ve mezhepsel ayrılıkları tahrik ede-
rek, bunlara uygun terör örgütleri oluşturarak sahaya sürmeleri, 
bir dini ve siyasi mühendislik çalışmasından başka bir şey değildir.

Bir cihan devleti olan Osmanlı İmparatorluğu tam anlamıyla 
caydırıcı bir güç idi. Bugün bu caydırıcı gücü çok daha özlüyoruz. 
Savaş hiçbir zaman arzu edilmez ama sulhu, salahı istiyorsak sava-
şın da bazen kaçınılmaz olduğunu çok net görüyoruz. Ecdat “İster 
isen sulh-u sâlâh hazır ol cenge” diyerek bunu veciz bir şekilde 
ifade etmiştir. Peygamber(AS) “Savaşı arzulamayın, afiyet isteyin 
ama savaşmak zorunda kalırsanız; sabır, sebat gösterin, bıkkınlık 
yapmayın, cennet kılıçların gölgesi altındadır.” buyurarak barış için 
bazen savaşın kaçınılmaz olduğunu bildirmiş ve bu uğurda sava-
şanları da cennetle müjdelemiştir. 

Ortadoğu’da kukla iktidarlar, petrol ve İsrail olduğu sürece ve 
Türkiye caydırıcı bir güç olmadıkça bu belaları savuşturmamız çok 
zordur. Bu nedenle güçlü, kalkınmış, dünyada söz sahibi ve caydı-
rıcı bir güce sahip yeni Türkiye’yi inşa etme sorumluluğumuz daha 
da artmaktadır. Hukukun, adaletin, merhametin hâkim olduğu 
YENİ DÜNYANIN İNŞASI da buradan geçmektedir.

Mahmut Göksu 
Başkan
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Yeni Dünya Vakfı Bülteni

Yeni Dünya Vakfı Genel Merkez 
Yönetim Kurulu Üyeleri ve 
çeşitli illerden gelen Temsil 
Heyeti Başkanları, Ankara Şube 
tarafından organize edilen 
koordinasyon toplantısında 
buluştular.

BAŞKENTTE
KOORDİNASYON 

TOPLANTISI

Temmuz

Yeni dünya Vakfı Ankara Şubesinin ev sahipliğinde dü-
zenlenen koordinasyon toplantısı; Genel merkez Yöne-
tim Kurulu Üyeleri, Gümüşhane, Bursa, Kocaeli, Kırıkka-

le Temsil Heyeti Başkanları ve Ankara Şube Yönetim Kurulu 
Üyeleri ve komisyon başkanlarının katılımı ile Yeni Dünya 
Vakfı Mamak Yüksek Öğretim Öğrenci Yurdunda gerçekleşti.

Ankara Şubede bir araya gelen misafirlere, Hacıbayram-ı 
Veli Caminde kılınan öğle namazının ardından Ankara Şu-
bede çorba ikramında bulunuldu. Daha sonra Hamamönü 
Gençlik Merkezi, Yenimahalle Kız Öğrenci Yurdu ve Keçiören 
Kız Öğrenci Yurdunu ziyaret eden heyet, ardından toplantı 
için Mamak Erkek Öğrenci Yurduna geçti. 

Genel Başkan Mahmut Göksu, Ankara Şube Başkanı Ali 

Toköz, Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı ve Yeni Dünya Vakfı 
Mütevelli Heyet Üyesi Ayşen Gürcan ile temsil heyeti başkan-
larının konuşmalarının ardından vakıf faaliyet ve çalışmaları-
nın değerlendirildiği koordinasyon toplantısı yapıldı.

Toplantının sonunda temsil heyeti başkanlarına günün anı-
sına hediye takdiminde bulunuldu.
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Yeni Dünya Vakfı Bülteni

Bakan Sayan’ın tam 7 saat boyunca aracında 
mahsur bırakıldığı, konsolosluk yetkililerinin bi-
nadan çıkarılmadığı, bina önüne gelen Türk 

vatandaşlarına köpeklerle saldırıldığı, Polisin silahlı 
müdahalelerde bulunarak en son OHAL’in ilan edil-
diği olaylarda yaralanan Hüseyin Kurt, Halil İbrahim 
Kurt ve Rasim Kurt kardeşler, Türkiye’ye getirilerek 
tedavi altına alınmışlardı. 

Boynunda iki kırık bulunan ve köpeklerin bacak-
larını ısırdığı görüntülerle hafızalarımıza kazınan Hü-
seyin Kurt, Hollanda ordusundan emekli subay olan 
ağabeyiHalil İbrahim Kurt’un cansız bir şekilde kaldı-
rım kenarında yattığını görünce şoka girdiğini söyle-
di. Bakan Sayan’a destek olmak için verdiği müca-
dele ile ekranlarda izlediğimiz ve başına aldığı ağır 
darbe ile yere yığılarak bilinci kapanan Halil İbrahim 
Kurt’un en büyük ağabeyleri olduğunu belirten İb-
rahim Kurt, “Ülkemizle ve milletimizle gurur duyu-
yoruz. Nerede olduğumuz önemli değil, gerektiği 
zaman yine sahip çıkarız” diye konuştu.

Genel Merkez Kurumlar ve Uluslararası İlişkiler Ko-
misyon Üyesi Kurtuluş Siner’in eşlik ettiği ve Genel 
Merkez görevlileri ile Mezunlar Komisyonu Başkanı 
Yavuz Çimen ile de bir araya gelen Kurt kardeşle-
re, ziyaretin anısına plaket ve vakıf yayınları takdim 
edildi.

Temmuz

HOLLANDA’DA
SALDIRIYA UĞRAYAN 
ÜÇ KARDEŞTEN

VAKFIMIZA ZİYARET
Hollanda’da, Türkiye’nin Rotterdam 
Başkonsolosluğu önünde Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanı Fatma 
Betül Sayan Kaya’ya destek vermek 
için toplanan Türk vatandaşları 
arasında bulunan ve Hollanda polisinin 
saldırıları sonrası yaralanan Trabzonlu 
üç kardeş, Yeni Dünya Vakfı Genel 
Merkezi’ni ziyaret ettiler.

Hüseyin Kurt'a 
yapılan saldırı anı

Öldü zannedilerek 
kaldırım kenarında 

bırakılan Halil 
İbrahim Kurt
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Yeni Dünya Vakfı Bülteni

Yurtiçi ve yurtdışında eğitim görmüş 
ve Türkiye’nin saygın kurumlarında 

görev yapan mühendis ve yöneticiler-
den oluşturulan YDV TECH çalışma gu-
rubu, genel merkezimizde belirli peri-
yotlarda bir araya gelerek, Yeni Dünya 
Vakfı’ndan burs alan öğrencilerin tekno-
lojik, teknik ve bilişim alanlarında gün-
cel tutulabilmeleri, gelişimleri ve vakfın 
teknolojik faaliyetlerde etkin çalışma ve 
projeler ile sesini duyurabilmesi için ra-
por ve faaliyet planlaması oluşturuldu. 

Genel Başkan Mahmut Göksu ile 
AR-GE Projeler Komisyon Başkanı Ka-

zım Çalışkan’ın da katıldığı toplantılar-
da öncelikli olarak vakıf bünyesinde 
Kuluçka Merkezi (Girişimcilik Merkezi, 
İnkübasyon vb.) kurulması kararı alınır-
ken, projeler için mentörlük, ürün tanı-
tımı ve pazarlanması konusunda destek 
verilmesi, fikirlerin projelendirilmesinde 
danışmanlık verilip, ilgili devlet kurum-
ları ile desteklenmesi, İTÜ gibi teknolo-
ji geliştirme konusunda öncü yapılarla 
temasa geçilmesi ve  USTURLAB’ın yanı 
sıra Başakşehir Belediyesi tarafından ço-
cuklara yönelik ücretsiz hizmet veren 
uygulama ve geliştirme eğitimlerinden 
faydalanılması gibi bir çok karar alındı.

Özellikle çocukların gelişimine katkı 
sağlaması için okullarda atölyeler kurul-
ması, algoritma eğitimi ve devamında 
çocukların kendi kendilerini geliştirebile-
cekleri bilgisayar oyunları yazmalarının 
da önemine değinilen toplantılarda, 
okullarda veya herkese açık ödüllü pro-
je yarışmaları yapılması için de görüş 
birliğine varıldı.

Genel Merkez AR-GE 
ve Projeler Komisyonu 
bünyesinde seçkin 
mühendis ve yöneticilerden 
oluşturulan YDV TECH grubu 
ile ardarda gerçekleştirilen 
değerlendirme toplantıları 
sonucunda bir faaliyet planı 
hazırlandı. 

GENEL MERKEZDE
TEKNİK VE TEKNOLOJİK

ATILIM
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Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. Genel Mü-
dür Yardımcısı ve Yeni Dünya Vakfı 
Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Sağlam 

ile bir araya gelen gençler, bir süre sohbet 
ettikten sonra Teknik A.Ş.’yi gezmeye baş-
ladılar. Teknik A.Ş. Kurumsal İletişim Görevlisi Cemal Gökgöz, 
yaklaşık bir saat boyunca şirketin tanıtımı, işleyişi ve gelecek 
planlarıyla ilgili gençlere sunum yaptı. Ardından elektromeka-
nik atölyesi ve mekanik atölyesini gezen gençler, baş teknis-
yenlerden atölyeler hakkında teknik  bilgiler aldılar. 

Daha sonra dar gövdeli uçakların ba-
kımının yapıldığı hangara geçerek, yetkili 
teknisyenlerden uçağın motorları, bakım 
periyotları ve yöntemleri ile sivil havacılık 
standartları hakkında da bilgi alan genç-

ler, bakımdaki dar gövdeli bir uçağa girerek uçak gövdesi ve 
kokpit bölümünü de inceleme imkanı edindiler. 

Teknik A.Ş. yemekhanesinde öğlen yemeği ikram edilen 
gençler, Cuma namazının ardından yaklaşık 4 saat süren geziyi 
sonlandırarak Teknik A.Ş.’den ayrıldılar. 

Yeni Dünya Vakfı Genel 
Merkez Gençlik Kolları,

Türk Hava Yolları Teknik 
A.Ş.'yi gezdiler.

Yeni Dünya Vakfı Bülteni

GENÇLER,
THY TEKNİK’E

MİSAFİR OLDULAR

Temmuz
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Bahreyn’de 23-28 Nisan 2017 
tarihleri arasında düzenlenen 
konferans bu yıl  “Birleşmiş Mil-

letlerin Sürdürülebilir Kalkınma He-
defleri” temasını ele aldı. Birleşmiş 
Milletler nezdinde gerçekleştirilen 
konferans, 24 ülkeden 18-30 yaş 
arası gençlik heyetlerini ağırladı.  
Gençlikle ilgili toplantı, kurs ve se-
miner gibi bir çok etkinliğin yer al-
dığı konferansta;  tüm dünyadan 
gençlerin bir araya gelip deneyim-
lerini paylaşmaları, gençlerin kişisel 
gelişimlerinin desteklenmesi, genç-
lerin çevrelerini olumlu anlamda 
etkileyebilme kabiliyetlerinin ortaya 
çıkarılması ve küresel sorunlara çö-
züm önerileri geliştirmeleri ama-

cıyla programlar gerçekleştirildi.   
25 Nisan akşamı Bahreyn Krallığı hi-
mayesinde gerçekleşen açılış töreni 
açılış konuşmasıyla başlayıp Birleş-
miş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedeflerine ilişkin sunumlar, çeşitli 
gösteriler, konuşmacılar ve konser-
le son buldu. Program kapsamında 
katılımcılar program teması kapsa-
mında tanınmış ve alanlarında uz-
man konuşmacıların konferansları ve 
çeşitli sosyal aktivitelerle devam etti. 

Genel Başkan Mahmut Göksu, 
Ankara Şube Başkanı Ali Toköz ve 
Ankara Kadın Kolları Başkanı Hati-
ce Tekcan, konferans öncesi Ankara 
Şube binasını ziyaret eden Zeynep 
Özel’i tebrik ettiler.

Bahreyn Gençlik ve Spor 
Bakanlığı tarafından 
organize edilen, 
"9. ULUSLARARASI 
GENÇLİK KONFERANSI"nda, 
Yeni Dünya Vakfı 
bursiyeri ODTÜ 
Matematik Öğrencisi 
Zeynep Özel ülkemizi 
temsil etti. 

Yeni Dünya Vakfı Bülteni

BURSİYERİMİZ,
BAHREYN’DE
VAKFIMIZI TEMSİL ETTİ
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Yeni Dünya Vakfı Bülteni

Temmuz

TBMM Halkla İlişkiler Binası’nda re-
sim sergisi açan Sabri Öztürk, sa-

natın amacının stresten uzaklaşmak 
olduğunu söyleyerek, “Sanat eserleri 
insanlığı ortak değeri, toplumun or-
tak paydasıdır. Üzerinde farklı farklı 
şeyleri sevebiliriz, Sanatın birleştirici 
özelliği, toplumu bir araya getirici 
özelliği var. Meclis’te sadece tartışma-
lar, gerilimler yok. Müzikle, edebiyat-
la ilgilenen çok sayıda arkadaşımız 
var. Bu sergiyi Meclis’te açarken, bu 
güzelliklerin toplumdaki, ülkemiz-
deki insanlar tarafından görülme-
sini arzu ettik” ifadelerini kullandı. 
Sanatla uğraşan insanların ince ruhlu 
olduklarını belirten Öztürk, “Biz ne 
kadar çocuklarımıza, gençlerimi-
ze sanatı teşvik edersek, toplumda 
suç oranları düşer. Estetik ve sanat-
la uğraşan bir insan her şeye daha 
güzel gözle bakar, yaptığı işi daha 
düzenli yapar. Bu toplum sanatla 
ne kadar uğraşırsa, sanatı ne ka-
dar yaygınlaştırırsak bunun fayda-
larını da görürüz” şeklinde konuştu. 
Sergide yer alan kamyon resmindeki 
aracın babasının kullandığı kamyon 
olduğunu söyleyen Öztürk, “1965 yı-
lını anlatan bir kompozisyon. Babam 
nakliyeci. Bu babamın ilk kamyonu. 
O günleri canlandırmak için babamın 
ilk kamyonunun fotoğraflarını araş-
tırarak orman içerisinde görüntülü, 
yansıtmaya çalıştım. İnsan geldiği yeri 

unutmamalı” diye konuştu.
Başbakan Binali Yıldırım da, TBMM 

grup toplantısı sonrası Öztürk’ün resim 
sergisini gezdi. 

Başbakan Yıldırım, Giresun Millet-
vekili Öztürk’ün sanatçılık yönünü yeni 
öğrendiğini belirterek, el emeği, göz 
nuruyla ortaya çıkan eserlerin yer al-
dığı serginin hayırlı olmasını diledi.

Besmele çekerek serginin açılış 
kurdelesini Öztürk ile kesen Başbakan 
Yıldırım, resimler hakkında Öztürk’ten 
bilgi aldı ve sergi anı defterini imza-
ladı.

Başbakan Yıldırım, Öztürk’ün kü-
çük kızı Zehra’yı da severek, oyuncak 
bebek hediye etti.

Öztürk tarafından kendisine tablo 
hediye edilen Başbakan Yıldırım, sergi 
sırasında konser veren Giresun Güzel 
Sanatlar Lisesi öğrencilerini tebrik etti.

AK Parti Giresun 
Milletvekili ve Yeni 
Dünya Vakfı Giresun 
Temsil Heyeti Başkanı 
Sabri Öztürk, TBMM’de 
resim sergisi açtı. 
Ressam bir milletvekili 
olan Öztürk tablolarında 
genellikle insana ve 
toplumumuza dair 
dokuları resmettiğini 
ifade etti.

VAKIF BAŞKANI,
RESSAM MİLLETVEKİLİ…
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Yeni Dünya Vakfı Bülteni

Türk Havayolları ve Anadolujet’in katkıları ile KKTC’de düzenlenen KÜLTÜR VE İNANÇ 
TURIZMI ÇALIŞTAYI’na, Türkiye’den  Yeni Dünya Vakfı’nın da aralarında yer aldığı 30’a 
yakın sivil toplum kuruluşu katıldı.  

ANAVATANDAN 
YAVRU VATANA 

STK DESTEĞİ

“12-14 Mayıs tarihleri arasında Acapulco Otel’in ev sa-
hipliğinde, Kuzey Kıbrıs Kültür ve İnanç Turizmi Çalış-
tayı düzenlendi. KKTC’yi temsilen Ekonomi ve Enerji 

Bakanı Sunat Atun, DMG Grup Yönetim Kurulu Başkanı Dimağ 
Çağıner, Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı İsmet Esenyel, KIT-
SAB Başkanı Orhan Tolun, Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof 
Dr.  İbrahim Benter, KKTC Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet 
Savaşan ve KISBU Rektörü Prof. Dr. İsmail Güleç’in katıldığı ça-
lıştaya Türkiye’nin önde gelen birçok sivil toplum kuruluşu da 
katılım sağladı. 

Gala yemeği 13 Mayıs’ta Acapulco Otel’de düzenlenen 
çalıştayda Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof Dr. İbrahim Ben-
ter, KKTC Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan, KISBU 
Rektörü Prof. Dr. İsmail Güleç ve Dr. Burak Kavuklu tarafından 
sunumlar yapıldı. Dünden bugüne KKTC’nin kültürüne ışık tu-
tulan çalıştay iki gün sürdü. Çalıştay boyunca KKTC’nin kültürel 
zenginlikleri ve tarihi mirasının Türkiye ve uluslararası mecrada 
tanıtımı, KKTC’ye yapılacak turizm ve eğitim yatırımları üzerin-
de çalışmalar yapıldı.  

Türkiye’den gelen katılımcılar tarafından yoğun ilgi gören su-
numlarla gerçekleştirilen organizasyonun verimli geçmesinden 
dolayı çalıştayın platforma dönüştürülerek devam ettirilmesi 
kararlaştırıldı.

Türkiye’den katılan STK’lar adına konuşan Yeni Dünya Vak-
fı Genel Başkanı Mahmut Göksu, çalıştayın anavatan ile yavru 
vatan arasında gönül bağlarının daha da pekişmesine vesile 
olacağını ifade etti. Kıbrıs’ın manevi olarak da önemli bir zen-
ginliği barındırdığını belirten Başkan Göksu, “Yavru vatan KK-
TC’nin güzelliği sadece güneşi denizi ve yeşiliyle değil, toprak 
altındaki manevi zenginlikleri; sahabeler, evliyalar, ermişler, 
şehitler ve önemli tarihi şahsiyetleri de bağrında tutan tarihin ve 
kültürün harman olduğu bir ülkedir. Türkiye’den katılan sivil top-
lum kuruluşları, ülkemizin önde gelen seçkin ve nadide vakıf, 
dernek ve sendikalarıdır. Bu STK’larımızın bilgi ve birikimlerini, 
yavru vatanın gelişmesi ve kalkınması için seferber etmesi he-

pimizi mutlu edecektir. 
Bu güzel ve verimli çalışma toplantısının gerçekleşmesine 

katkıda bulunan THY ve Anadolujet ile DMG Grup Yönetim Ku-
rulu Başkanı Dimağ Çağıner’e, başta sayın bakanımız olmak 
üzere kıymetli katılımcılara, sunum yapan arkadaşlarıma ve 
emeği geçen herkese Türkiye’den gelen STK’lar adına şükranla-
rımı sunuyor, çalışmalarımızın hayırlara vesile olmasını Cenab-ı 
Allah’tan niyaz ediyorum” diye konuştu.

Çalıştay sonrası, Kıbrıs’ın tarihi ve kültürel mekanlarını ziyaret 
eden heyet, ayrıca Kıbrıs’ta faaliyet gösteren eğitim kurumlarını 
da ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldılar. 
Özellikle Kıbrıs İlahiyat Koleji hakkında alınan brifing beğeni 
topladı. Kıbrıs’ta faaliyet gösteren Yunus Emre Enstitüsü ve ES-
KAD (Evrensel Sevgi ve Kardeşlik Derneği) ziyaret eden heyet 
çalışmalar hakkında bilgiler aldılar. ESKAD Kadın Kolları faa-
liyetlerini icra etmek üzere planladığı tarihi bir mekanın satın 
alınması için gerekli olan 450 bin Lira, Türkiye’den giden STK’lar 
arasında toplanması, STK’lar arasındaki kardeşlik dayanışması-
nın en somut örneği oldu.  

Ayrıca Başkan Göksu, beraberinde Birlik Vakfını temsilen 
TBMM Genel sekreter Yardımcısı Erbay Kücet ile birlikte Kıbrıs 
Türk İslam Kültür Cemiyeti’ni ziyaret edip Vakıf Onursal Başkanı 
Işılay Arkan ve diğer yetkilerle görüşerek, çalışmalar ve yurt hiz-
metleri hakkında bilgi alışverişinde bulundu. 
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15 TEMMUZ İHANET KALKIŞMASININ BİRİNCİ YILDÖNÜMÜNDE

MİLLETİMİZ
YİNE AYAKTA

UNUTMAYACAK VE UNUTTURMAYACAĞIZ
15 Temmuz vatan müdafasının birinci yıl dönümü nedeni ile ülkemiz genelinde yoğun programlar 

icra edildi. Bu programlara sivil toplum kuruluşları da aktif olarak katıldı.
15 Temmuz bu topraklarda Malazgirt’ten bu yana bin yıllık siyasi tarihimizin bir özetidir.
Bir dönüm noktasıdır ve millileşmenin, özgürleşmenin adıdır…
Milletimizin çok uluslu saldırılara karşı destansı mücadelesidir…
Baş kaldırışıdır, önlenemez yükselişidir…
15 Temmuz bir gecede bin yıllık mücadelenin tarihidir...
15 Temmuz ezanları susturan darbelerden, darbe ve işgalleri durduran selaların yükselişidir...
15 Temmuz, "Vatan" kavramının 21. Yüzyıla altın harflerle kazınmasıdır…
15 Temmuz ihanet kuşağına indirilen en ağır darbedir…
15 Temmuz, birinci dünya savaşının rövanşıdır…
15 Temmuz, gerekirse binlerce şehit daha verip bu topraklarda ezanı susturtmayacağımızın, bayra-

ğımızı indirtmeyeceğimizin en gür sedasıdır…
15 Temmuz'u unutmamak ve unutturmamak, gelecek nesillere aktarmak, hepimiz için tarihi bir 

sorumluluktur. 

Temmuz
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15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin 
yıldönümünde ülkemizin dört bir yanında 
anma törenleri düzenlendi. Darbe 
girişiminin en kanlı yaşandığı yer olan 15 
Temmuz Şehitler Köprüsündeki programa, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 
katıldı.

Yeni Dünya Vakfı’nın da çok sayıda üye ve gönüllü ile katıl-
dığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde düzenlenen şehitleri 

anma töreninde, Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklama-
larda bulundu.  İmanlı ve kararlı bir milleti hiçbir ihanet şebeke-
sinin durduramayacağının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan,  
“Tam bir yıl önce bugün bu saatlerde ülkemizin pek çok yeri 
ile birlikte burada bir ihanet girişimi başlamıştı. Tankları, zırhları 
ile buraya gelen darbecilerin köprüyü  kapatması ile bir süre-
dir anlam verilemeyen hareketlenmenin sebebi, hedefi artık 
anlaşıldı. Köprüyü kapatan darbeciler kendilerince tüm Türki-
ye’ye, dünyaya artık kontrol bizim elimizde mesajı vermek is-
tiyorlardı. O sırada ben, enerji bakanımız, eşim Dalaman’dan 
bu tarafa hareket etmiştik” dedi. 

“ONLARIN KARŞISINA DİKİLEN MİLLETİN ELİNDE ETKİLİ 
BİR SİLAH VARDI  İMANIYDI İMANI” 

Erdoğan, “Türkiye’nin FETÖ ihanet çetesi aracılığıyla bir sal-
dırıya bir işgal  girişimine maruz kaldığını gören milletimiz he-
men harekete geçmiştir. Onların karşısına dikilen milletin elin-
de ne vardı? Silah mı vardı sadece bugün olduğu gibi bayrağı 
vardı. Çok etkili bir silah vardı  imanıydı imanı. Öbür tarafta da 
o imansız darbeciler vardı. Milletimiz o gece imanı ile dünya-
nın en modern silahlarına galebe çaldı. Tekbirle tankın üzeri-
ne giden bir milleti kim esir edebilir. Üzerindeki tişörtü tankın 
egzoz  borusuna affedersiniz içine tıkamak suretiyle  çalışamaz 
hale getiren imandır iman» ifadelerini kullandı. 

"HAİNLERİN ÜZERİNE YÜRÜYEN BU MİLLETİ KİM 
DURDURABİLİR?" 

15 Temmuz darbe girişimine karşı verilen mücadeleye vur-
gu yapan Erdoğan, “Önünde, arkasında onlarca kişi vurulduğu 
halde geri dönmeyi aklından geçirmeyen yeniden hainlerin 
üzerine yürüyen bu milleti kim durdurabilir? ‘Kendisine geri dön 
yoksa öleceksin’ diyenlere ‘bugün ölmeyeceksek ne zaman 
öleceğiz’  diyen bir millete kim zincir vurabilir? Ah şu köprünün 
dili olsa da o gece yaşanan kahramanlıkları bir anlatsa. Ah şe-
hit kanlarıyla sulanan her karış toprağın dili olsa da yiğitlik nasıl 
olurmuş tüm dünyaya anlatsa” açıklamasında bulundu. 

Program köprünün Altunizade girişine yaptırılan 15 Temmuz 
Şehitler Makamı isimli anıtın açılışı devam etti.

Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım 
Kükremiş sel gibiyim bendimi çiğner aşarım
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TÜRKİYE GENÇLİK STK'LARI PLATFORMU VE MİLLİ İRADE PLATFORMU
15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ'NDE

Yeni Dünya Vakfı’nın da aralarında yer aldığı Türkiye Genç-
lik STK’ları Platformu (TGSP) tarafından 15 Temmuz Şehitler 
Makamı önünde düzenlenen programa katılan Cumhurbaş-

kanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, darbe girişi-
minin ardından bir yıl içinde yaşananlarla ilgili olarak, “Maalesef 
geçtiğimiz yılda bazı sorumsuz kurumlar 15 Temmuz’u planlayan-
ları sevindirecek girişimlerde bulundurmaya devam etmişlerdir. 
İçimizdeki hainler ayaklarını denk alsınlar, bunu çok iyi görsünler. 
Bu milletin geleceği dünden çok daha aydınlık olacaktır” açıkla-
masında bulundu.

Türkiye Gençlik Sivil Toplum Kuruluşları Plaftormu, 15 Temmuz 
Şehitler Köprüsü’nün Anadolu yakasında yer alan 15 Temmuz Şe-
hitler Anıtı önünde bir program düzenledi. Programa Genel Başkan 
Mahmut Göksu ile çok sayıda vakıf ve dernek yöneticisi de katıldı. 

“BAZI KURUMLAR FETÖ’YÜ SEVİNDİRMEYE DEVAM ETMİŞTİR”
Programın basın açıklaması bölümünde 15 Temmuz ile ilgili 

konuşan Bilal Erdoğan, geride kalan bir yıl içinde yaşananları ve 
Türkiye’nin geleceği hakkındaki düşüncelerini ifade etti. Gençlik 
olarak yargıdan ve hükümetten beklentilerini de dile getiren Bilal 
Erdoğan konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Geride kalan bir yılda bir yandan şehitlerimizin kanı yerde kal-
masın diye, gazilerimizin mücadeleleri yersiz olmasın diye bu işin 
arkasındakilerle mücadelemiz devam ediyor. Gençlik temsilcileri 
olarak bizim Türkiye Cumhuriyeti Yargısı ve hükümetinden bek-
lentimiz, 15 Temmuz kalkışmasının arkasındaki bütün odaklarla 
sonuna kadar mücadele edilmesidir. Bunun alt yapısına hizmet 
veren odakların açığa çıkarılmasıdır. Maalesef geçtiğimiz yılda 
bazı sorumsuz kurumlar 15 Temmuz’u planlayanları sevindirecek 
girişimlerde bulundurmaya devam etmişlerdir. Gençlik bunları gö-
rüyor. Meydan boş değil ve bu vatan sahipsiz değil. Biz şehitleriyle 
yaşayan bir milletiz.”

“İÇİMİZDEKİ HAİNLER AYAKLARINI DENK ALSINLAR”
Türkiye’yi daha aydınlık bir geleceğin beklediğini söyleyen ve 

Türk milletinin 15 Temmuz’da tüm dünyaya cesaretini gösterdiği-
ni belirten Erdoğan, “15 Temmuz, Çanakkale ruhunun dirilişidir. 
Yani namusumuz, şerefimiz, bağımsızlığımız, inancımız söz konusu 
olduğu zaman sadece askerimizle polisimizle değil 7’den 70’e ca-
nımızı vermeye hazır olduğumuzu 15 Temmuz’da bütün dünyaya 
gösterdik. İçimizdeki hainler ayaklarını denk alsınlar bunu çok iyi 
görsünler. Gençlik artık Türkiye’nin geleceğinin çok farklı olması için 

TEK YÜREK OLDU

15 TEMMUZ

14

Temmuz



Yeni Dünya Vakfı Bülteni

örgütlenmiştir. 15 Temmuz şehitlerimizin açtığı yol çok aydınlık bir 
yoldur. Bu ülkenin geleceği dünden daha aydınlık olacaktır” dedi.

GENÇLİK TEMSİLCİLERİNDEN MEYDANLARA DAVET
Programda Türkiye Gençlik Sivil Toplum Kuruluşları Plaftormu da 

bir basın açıklaması yaptı. Platform adına açıklamayı sözcü Enes 
Güney yaptı. Vatandaşların meydana davet edildiği açıklamada, 
“Yarın 15 Temmuz tarihi direnişinin birinci yılında, bütün gençlik 
STK’larımız ile yurt içi ve yurt dışından, tüm il, ilçe, köy ve mahal-
lelerimizde meydanlarda olacağız. Milletçe bir yıl önce yaşadık-
larımızı yeniden hissederek alanlarda nöbet tutacağız. Her yaştan 
vatandaşımızı meydanlara davet ediyoruz.” ifadesi yer aldı.

Program sonunda yapımı devam eden 15 Temmuz Şehitler 
makamında incelemelerde bulunan Genel Başkan Mahmut Gök-
su, programa katılanlarla fotoğraf çektirdi.

“BU ÜLKEYE ASLA DİZ ÇÖKTÜREMEYECEKSİNİZ”
Cuma namazı sonrasında ise Saraçhane Parkı’nda Milli İrade Plat-

formu tarafından basın açıklamasında bulunuldu. Çok sayıda sivil 
toplum kuruluşunun bir araya gelerek oluşturduğu Milli İrade Platfor-
mu adına metni İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Yusuf Tülün okudu.

Tülün,”1990’lı yıllarla birlikte kurulmakta olan yeni dünya dü-
zeninde İslam’a ve Müslümanlara yer vermek istemeyen ve bü-
tün bir İslam coğrafyasını ateş deryasına çevirmek isteyen küresel 
müstekbirler, hedeflerine ulaşmak için önlerinde en büyük engel 
olarak gördükleri, yeryüzünün tüm mazlumların umudu olan aziz 
milletimize karşı cepheyi daha da genişletmişler, yerli işbirlikçile-
ri hainler de dahil olmak üzere birçok terör örgütünü de hare-
kete geçirmişlerdir. Parçaladığı, yağmaladığı, derin acılar içinde 
bıraktığı İslam dünyasının onurlu ve gür sesi olmaya çalışan aziz 
milletimizin sesini kısmak, mazlumların bu umut ışığını söndürmek 
için var güçleriyle uğraşan müstekbirler, çağımızın Haşhaşileri ile 
birlikte, 15 Temmuz 2016 gecesi bir kez daha karşımıza çıktılar. 
Bu hain darbe ve işgal gecesinde, Anadolu insanı melekleri im-
rendiren bir kıyam ile sabaha kadar canla başla mücadele eder-
ken, dünyanın tüm mazlum milletlerinin yüreği bu necip millet ile 

atmış,  gözyaşı ile yoğrulmuş dualar, vatanın her bir mabedinden 
yükselen selalar mazlum milletimizi sarıp sarmalamıştır. Aziz mille-
timizin her bir ferdi, 15 Temmuz’un simge ismi Ömer Halis Demir 
başta olmak üzere 249 şehidimizin şahsında, kafirlerin, zalimlerin 
ve hainlerin hanelerine düşen birer ateş, çağlara ve nesillere yol 
gösteren birer meşale, hiçbir hainin bir daha cesaret edemeye-
ceği bir kahramanlık destanı olmuştur.15 Temmuz darbe gecesi-
nin 1. Yıl dönümünde, Milli İrade Platformu olarak, bir kez daha, 
dünyanın tüm mazlumlarına umut, tüm mahrumlarına şefkat eli, 
tüm ezilmişlerine dert ortağı ve çare olmaya niyetli ve kararlı olan 
bu aziz milleti yok etmek ve bu vatanı bölüp parçalamak isteyen 
dahili ve harici düşmanlara ve hainlere karşı, bütün kararlılığımızla 
ilan etmek istiyoruz ki, ne yaparsanız yapın asla başaramayacaksı-
nız. Milletimizi bölemeyeceksiniz, bayrağımızı indiremeyeceksiniz, 
vatanımızı parçalayamayacaksınız, devletimizi yıkamayacaksınız, 
ezanlarımızı susturamayacaksınız, bu ülkeye asla diz çöktüreme-
yeceksiniz, bu halka asla boyunduruk vuramayacaksınız” diye ko-
nuştu. 

Yusuf Tülün açıklamanın son kısmında  İsrail Polisinin Mescid-i 
Aksa’da 3 Filistinli’yi  öldürdüğü olayı hatırlatarak İsrail Devleti’ni 
kınadı.
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Öğrenim süreleri boyunca vakfımızdan burs almış ve me-
zun olduktan sonra da ilişkilerini devam ettiren gençler, 

Genel Merkez Mezunlar Komisyonu'nun düzenlediği program 
ile tekrar buluştular. Bağcılar Belediyesi’nin katkıları ile 19 Mayıs 
Cuma günü Kabataş’ta buluşan gençler, Dolmabahçe’de kılı-
nan Cuma namazının ardından, Yüzen Saray isimli tekne ile 
Asya ve Avrupa kıtalarını birebirinden ayıran eşsiz İstanbul Bo-
ğazında keyif dolu bir yolculuğa açıldılar. 

Müzisyenlerin fasıl dinletisi eşliğinde yenen yemeğin ardın-
dan mezuniyet programı başladı. Mezunlar Komisyonu Başkanı 
Yavuz Çimen ile mezun öğrenciler adına Nilüfer Yıldız ve Said 
Erdem Dinçer birer konuşma yaptılar. Daha sonra güvertede 
toplanarak mihmandarın anlatımlarıyla eşsiz boğaz manzara-
sını seyrederken İstanbul Boğazı ve yalılar ile ilgili kısa bilgileri  
aldılar. 

Hazırlanan kürsüde Mezunlar Komisyonu üyeleri; vakfımız 
ile oluşan bağları, bu süreçte yaşadıkları güzel ve dikkat çekici 
anıları anlatırlarken, vakıf üyeleri tarafından mezun gençlere 
üzerlerinde isimlerinin yazılı olduğu hatıra kalem takdim edildi. 

Yaklaşık iki saat süren boğaz turu esnasında bol bol fotoğraf 
çektiren gençler, etkinliğin gelenekselleştirilip her yıl düzenlen-
mesi kararını aldılar.

MEZUNLAR 
BOĞAZ TURUNDA

BULUŞTULARYeni Dünya Vakfı Genel Merkez 
Mezunlar Komisyonu tarafından 
düzenlenen mezuniyet kutlaması ve 
yemekli boğaz turu organizasyonunda, 
mezun gençler ile vakıf üye ve 
gönüllüleri bir araya geldiler.

Yeni Dünya Vakfı Bülteni 17



İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
tarafından düzenlenen  spor, 
sanat, kültür, teknoloji gibi 
alanlarda çeşitli etkinliklerin 
düzenlendiği ve Yeni Dünya 
Vakfı’nın da katıldığı İSTANBUL 
GENÇLİK FESTİVALİ, Yenikapı 
Avrasya Gösteri ve Sanat 
Merkezi’nde gerçekleşti.

TGSP Halep ve Şehitler İçin Yürüdü

Bİ’DOLU FESTİVAL
Bu yıl yaklaşık 300 bin gencin 

ağırlandığı festivalde ortao-
kul,  lise ve üniversite öğren-

cileri ile yeni mezunlara yönelik 
birçok etkinlik  gerçekleştirildi.

Festival, geleneksel sanatlar 
atölyelerinden sanal gerçeklik  ak-
tivitelerine kadar uzanan birçok 
farklı dalda faaliyete ev sahipliği 
yaptı.

Gençlerin kendi takımlarını ku-
rarak futbol, basketbol turnuva-
sı  yaparak sürpriz hediyeler ka-
zanma şansı bulduğu festivalde 
dünyaca ünlü  futbolcularla özel 
gösteri maçında tanışma fırsatına 
sahip oldular.

Festivalde, “Çok Kısa Film Yarış-
ması”, “Fotoğraf Yarışması”, “Sos-
yal  Medya ve Fotoğraf Atölyesi” 
gibi etkinlikler ile sanatsever genç-
ler için de  aktiviteler düzenlendi.

Yeni Dünya Vakfı’nın da stant 
açarak katıldığı festival alanında; 
Genel Merkez Gençlik Kolları ve 
Kadın Kolları ile Mezunlar Komis-
yonu da çeşitli etkinlikler düzenle-
diler.

Festivale katılan Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan, 
gençlerle birlikte olmanın, karşı-
lıklı olarak fikir, düşünce ve duy-
guları paylaşmanın kendisi için 
her zaman sevinç kaynağı oldu-
ğunu söyledi.

Gençlerin enerjisi, heyecanı, 
dinamizminin kendilerini de güç-
lendirdiğini vurgulayan Erdoğan, 
böyle binlerce genci bir arada gö-
rünce kendi gençliğini de hatırladı-
ğını dile getirdi.

Erdoğan, okulun hayatın bir 
parçası olduğunu ancak her şeyin 
ondan ibaret olmadığını, spora 
olan ilgisi nedeniyle futbola epey-
ce emek verdiğini ve farklı takım-
larda uzun yıllar top oynadığını 
ifade etti.

Bunun yanında arkadaşlarla 
buluşup, sohbet ettikleri, çay içtik-
leri bir lokallerinin olduğunu dile 
getiren Erdoğan, vakit buldukça 
buralara gittiğini ve her siyasi gö-
rüşten arkadaşlarıyla sevgi ve say-
gı içinde tartışma ve münazaralar 
yaptıklarını aktardı.

Yeni Dünya Vakfı Bülteni

Temmuz
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İstanbul Gençlik Festivali Genel Koordinatö-
rü Taha Ayhan, Mayıs ayının gençlik ayı oldu-
ğunu söyledi.

Ayhan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Genç-
lik ve spor Bayramı’nı  hatırlatarak, 4-7 Mayıs 
tarihlerinde ikincisi düzenlenen İstanbul Genç-
lik  Festivali’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi-
nin organizasyonu olduğunu belirtti.

Organizasyonda gençlerin istediği her şeyin 
mevcut olduğunu ifade eden  Ayhan, şunları 
kaydetti:

“Üniversiteler, bakanlıklar, kamu kurumla-
rı, belediyeler aynı zamanda  STK’lar, şirketler 
olmak üzere 300 katılımcıdan söz ediyoruz. 
Amaç, tüm  etkinliklerle gençleri buraya çek-
mek, siyaset ve sanat adamlarının söyleşileriy-
le  onların ufkunu açmak. Diğer taraftan sanat 
fuarıyla onlara vizyon katmak. STK’lar  eliyle 
gençlerin ilgi duyduğu alanda sosyalleşmele-
rini sağlamak. Bakanlık ve  belediyeler eliyle 
de onların istihdamına ve kariyerine yönelik 
yol oluşturmak.  Türkiye’nin önde gelen şirket-
lerinin oluşturduğu Kariyer Günleri ile de onlara 
bu  anlamda yardımcı olmak istiyoruz. Festival 
4 gün sürecek. Pazar günü MFÖ konseriyle ka-
panışı gerçekleştireceğiz.”

Ayhan, Kariyer Günleri ile hem gençlere 
yeni bir kariyer vizyonu  oluşturmanın, iş birliği 
içinde oldukları STK’larla da doğadan çevreye, 
insan  haklarından milli ve kültürel değerlerin 
aktarılmasına kadar her anlamda gençle-
re  katkı sağlamanın bu yoldaki en büyük mo-
tivasyonları olduğunu söyledi.
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Onlarca kültürün kaynaştığı, geleneksel spor 
dallarının tanıtıldığı eğlenceli bir festival olan 
ETNOSPOR KÜLTÜR FESTİVALİ'nin bu yıl ikincisi 
düzenlendi. Yurt dışından ve Anadolu’dan binlerce 
kişinin ve STK’nın katıldığı festivalde Yeni Dünya 
Vakfı da yerini alırken, standımızı ziyaret eden 
DÜNYA ETNOSPOR KONFEDERASYON BAŞKANI BİLAL 
ERDOĞAN, VAKIF FAALİYETLERİMİZ ARASINDA BULU-
NAN HOBİ ATÖLYESİNDEN ÖVGÜYLE BAHSETTİ.

BİLAL ERDOĞAN’DAN 
YENİ DÜNYA 
VAKFI’NA ÖVGÜ

YENİ DÜNYA VAKFI Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından organize 
edilen Etnospor Kültür Festivali’nin ikincisi, “Ok Yay-

dan Çıkıyor” sloganıyla Yenikapı’da gerçekleştirildi. 11 
Mayıs’ta gerçekleştirilen açılışta konuşan Dünya Etnospor 
Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, ““Etnospor yol-
culuğuna çıkışımız, Okmeydanı’ndaki Okçular Vakfının 
ihyasıyla başladı. 5 seneyi aşkın süre önce Okmeyda-
nı’nda ecdadın Okçular Tekkesi olarak kullandığı, Fatih 
Sultan Mehmet’in okçuluk için vakfettiği saha üzerinde 
2. Bayezid tarafından kurulmuş tekkede, hem gele-
neksel hem de olimpik okçuluk çalışmalarımız başla-
dı. Okmeydanı’nda gençlerimizi geleneksel okçulukla 
tanıştırdığımızda onların değerlerimizle ilgili daha du-
yarlı, bilinçli yetiştiğine şahit olduk. Hamd olsun, bugün 
Okçular Tekkesi’nde merkezinde bir mescidin olduğu, 
yüzlerce yıllık bir tekke geleneğinin yaşadığı, sporun 
rakibini ezmek, bitirmek için değil, kendi kişisel fiziki ve 
ruhsal gelişimi için, Rab’bine yakınlaşması için, daha 
iyi bir kul olabilmek için yapıldığı bir ortamda bu işi 
yapmaya başladık. Hamd olsun geldiğimiz noktada 
merkezi Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’teki bir vakfı kon-
federasyona çevirerek, çalışmaları uluslararası alana 
taşıdık.” ifadelerini kullandı.

Yeni Dünya Vakfı Bülteni

Temmuz

20



Yenikapı Etkinlik Alanı’nda düzenlenen festival-
de Türk dünyasına, Orta Asya ve Anadolu’ya özgü 
şenlikler hayat buluyor. Festivalde geleneksel Türk 
sporlarının yanı sıra geleneksel kıl çadırlarda oba ya-
şamı, tarihi el sanatları atölyeleri, kılıç kalkan göste-
rileri, atlı gösteriler gibi pek çok aktivite göze çarptı.  
Organizasyonda geleneksel sporlardan aba güreşi, şalvar 
güreşi, kuşak güreşi, mas güreşi, yağlı güreş, atlı okçuluk, 
atlı cirit, kökbörü, aşık oyunu, mangala, geleneksel yaya 
okçuluğu olmak üzere toplam 11 branşta 843 sporcu mü-
cadele ederken, yağlı güreşlerde 45’i başpehlivan olmak 
üzere toplam 295 sporcu er meydanına çıktı.

BİLAL ERDOĞAN’DAN ÖVGÜ…

Yeni Dünya Vakfı teşkilatlarının da stant açarak yer aldık-
ları festivalde, her gün farklı aktiviteler gerçekleştirildi. Yeni 

Dünya Vakfı standını ziyaret eden Bilal Erdoğan, düzenle-
nen Hobi Atölyesi faaliyetini oldukça beğendiğini ifade etti. 
Festivalde ilgi toplayan Hobi Atölyesine ayrıca TGSP ve 
İBB organizasyonu ile düzenlenen “YİYEK” Festivalinde yer 
verildi.

Vakıf üye ve gönüllüleri de festivali ve vakfımızın stan-
dını ziyaret ederken, Genel Başkan Mahmut Göksu ve 
Genel Koordinatör Özbay Yağmurkaya da sık sık festival 
alanını ziyaret ederek görevli vakıf personeli ve gönüllü-
lere teşekkür ettiler.

Öte yandan vakıf personel ve gönüllülerimiz diğer 
stantları ziyaret ederek, katılımcılara vakfımızın yayınlarını 
ve yurtlarımızı tanıtıcı materyalleri dağıtırlarken, Uluslara-
rası öğrencilerimiz de yörelerine ait şarkılar söyleyerek fes-
tivale renk kattılar.

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, standımızı ziyaret etti.

22-23. Dönem Sakarya Milletvekili, Yeni Dünya Vakfı Ankara 
Şube Denetim Kurulu Başkanı Recep Yıldırım standımızda
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Yeni Dünya Vakfı Ankara Şube 
Gençlik Kolları ve Kadın Kollarının 
da katıldığı ve Türkiye Diyanet 
Vakfı (TDV) Kadın Aile ve Gençlik 
Merkezinin (KAGEM) 6-9 Mayıs 
tarihleri arasında düzenlediği 
Kocatepe Gençlik Fuarı, kapılarını 
dördüncü kez ziyaretçilerine açtı. 

Bir gelenek haline gelen fuar kapsamın-
da gençlere yönelik çeşitli etkinlikler de 
düzenlendi.  Bilginin, aklın ve ilmin top-

lum içerisinde yaygınlaşmasını amaçlayan 
fuar kapsamında, gençlerin heyecanını, di-
namizmini üretime aktarmayı, bilgiyi haya-
ta geçirebildikleri bir ortamı sağlama hedefi 
ile programlar gerçekleştirildi.

Her yıl farklı konular etrafında gerçekleşti-
rilen fuarın bu yılki teması “Akıl, İlim, Marifet” 
olarak belirlendi. 28’i ulusal, 8’i uluslararası 
olmak üzere toplam 36 gençlik kuruluşu-
nun katıldığı organizasyon süresince öğrenci 
toplulukları, dergiler ve düşünce merkezleri 
ortak bir platformda buluştular.  

Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı Yeni Dünya Vakfı mütevelli heyet üyesi Prof. Dr. Ayşen 
Gürcan, HSYK üyeleri Aysel Demirel ve Hayriye Şirin Ünsel standımızı ziyaret ettiler

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez de standımızı ziyaret eden-
ler arasındaydı.

Yeni Dünya Vakfı Bülteni

Temmuz

ANKARA ŞUBEMİZ,
GENÇLİK FUARINA

KATILDI
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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Hüseyin Yayman standımızı ziyaret ederek başarılar diledi

 “Serbest Fuar Etkinlikleri” ile ka-
tılımcı kuruluşlar, kendilerine ay-
rılan alanlarda stant içi etkinlikleri 
gerçekleştirme imkânı buldular. Bu 
kapsamda tanıtım, söyleşi ve sergi 
gibi faaliyetler eşliğinde ortak fuar 
etkinlikleri de düzenlendi.

Yeni Dünya Vakfı Ankara Şube-
sinin de stant açtığı fuar da, Gençlik 
Kolları ve Kadın Kolları üyeleri, çe-
şitli etkinliklerin yanı sıra bazı prog-
ramlar ve materyaller ile ziyaretçi-
lere vakfımızı tanıttılar. 

Yeni Dünya Vakfı Bülteni 23
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Yeni Dünya Vakfı İzmir 
Temsilciliğinin de bünye-
sinde yer aldığı Uluslara-

rası Öğrenci Dernekleri Fede-
rasyonu tarafından bu yıl 10. 
Uluslararası Öğrenci Buluşması 
düzenlendi. 50 ülkeden 300’ü 
aşkın uluslararası öğrencinin ka-
tıldığı organizasyon; 55 farklı 
nokta, 20 ayrı ülkede düzen-
lendi ve 13 Mayıs’ta Cumhur-
başkanı Erdoğan’ın katılımıyla 
İstanbul’da finali gerçekleştirildi. 

Ülkeler arası kardeşlik köp-
rüleri kurması yönüyle örnek 
gösterilen buluşmanın bu yıl ki 
teması “Rengimiz Türkiye Hazı-
rız Geleceğe” oldu. Buluşmanın 
amacı kardeş coğrafyaları bir 
araya getirirken kültürel bağları 
hem sağlamlaştırmak hem ye-
nilerini inşa etmek.

50 ÜLKENİN ÖĞRENCİLERİ 

BULUŞTULAR
‘YENİ DÜNYA’DA

24
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20 ÜLKEDE DÜZENLENECEK

UDEF ve ona bağlı derneklerin gönül birliğiyle gerçekleştir-
diği organizasyon kapsamında 20 ayrı ülkede 55 ayrı buluş-
ma düzenlendi. Bu buluşmalar sayesinde dünyanın dört bir 
yanından öğrenim görmek için Türkiye’ye gelen uluslararası 
öğrenciler hem kendi kültürlerini tanıtma fırsatı buldular hem 
de başka kültürleri tanıma imkânı elde ettiler.

İlk buluşma 22 Nisan’da yurtdışında Gana ve Kosova’da eş 
zamanlı olarak yapıldı. 10. Uluslararası Öğrenci Buluşmasının 
taçlandırıldığı final programı ise Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan katılımıyla İstanbul’da düzenlendi. Türkiye’nin en 
büyük STK’larından Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyo-
nu’nu (UDEF) ve ona bağlı derneklerin dünyaya örnek teşkil 
eden organizasyonun amacını ve organizasyonun içeriğini 
UDEF Genel Başkanı Mehmet Ali Bolat anlattı.

Uluslararası öğrenci buluşmalarını, Türkiye’de okuyan öğ-
rencilerin kendi kültürlerini ülkemize taşıyarak halkımızla pay-
laşmasına ortam hazırlamak amacıyla yaptıklarını belirten 
Genel Başkan Bolat, iyi ilişkilerin Türkiye’nin uluslararası imajına 
da katkı sağladığını vurguladı.

Yeni Dünya Vakfı İzmir Temsil Heyeti Başkanı Hayrettin Ay-
dın da, Yeni Dünya Vakfı İzmir Temsilciliği olarak çok sayıda 
uluslar arası öğrencilerinin olduğunu ve vakıf bünyesinde yıl 
içerisinde düzenledikleri etkinliklerle kardeşliğin pekiştirilmesi-
ne önemli katkılar sağladıklarını ifade etti.

Periyodik olarak ülke tanıtım günleri düzenlediklerini vurgu-
layan Aydın, kendi kültürlerini, mutfaklarını, yaşayışlarını vakıf 
bünyesinde burs alan diğer öğrencilerle paylaşan uluslararası 
öğrencilerin, Yeni Dünya Vakfı’nın ismine ve vizyonuna renk 
kattıklarının altını çizdi.

Organizasyonun İzmir ayağında, Torbalı ilçesinde düzenle-
nen etkinlikte 50 ülkeden 300’ü aşkın öğrenci bir araya gele-
rek, ülkelerini ve kültürlerini tanıttı.

Öğrencilerin stantlarını ziyaret eden vatandaşlar, öğrencile-
re ve kültürlerine yoğun ilgi gösterdi.

Etkinlikte konuşan UDEF Başkanı Mehmet Ali Bolat, Türki-
ye’de yükseköğrenim gören 225 değişik ülkeden toplam 
114 bin yabancı öğrenci bulunduğuna dikkati çekerek, “Bu yıl 
onuncusunu düzenlediğimiz şenlik, dünyanın 20 değişik ülke-
sinde ve 55 ayrı şehirde yapıldı” dedi.

Bolat, Türkiye’de öğrenim gören binlerce yabancı öğ-
renciyi “yabancı” olarak görmediklerinin altını çizerek, 
“Çünkü biz farklılıkları zenginlik olarak gören bir kültürün 
temsilcileriyiz. Bu buluşmalarla da aramızdaki sevgi ve 
muhabbet bağlarını sağlamlaştırdığımıza inanıyorum.” 
diye konuştu.

Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez de Anado-
lu’nun çok çeşitli kültürel zenginlikleri bir arada barındırabilme 
yetisi olduğuna işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

“Coğrafi konumuyla dünyanın kalbi konumunda yer alan 
Anadolu yarımadasının dört bir yanında değişik renklerin, şi-
velerin, yaşam biçimlerinin izine rastlarsınız. Ama asıl önemli 
olan bu coğrafyanın hep renkli bir mozaiğe sahip olması hem 
de bütün bu renklerin birbirini aşındırmadan bir arada yaşama 
iradesi gösterebilmesidir.”

AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya da bu tür organizas-
yonların değişik kültürler arasında dostluk köprülerinin kurul-
masında ciddi katkılar yaptığını dile getirdi.
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GÖRKEMLİ AÇILIŞBURSA TEMSİLCİLİĞİNE

Temmuz

26



Yeni Dünya Vakfı Bülteni

Yeni Dünya Vakfı Bursa 

Temsilciliği, tarihi binada üst 

düzey ve yoğun katılımın olduğu 

görkemli bir programla açıldı.
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Açılış öncesi farklı illerden gelen şube ve temsilciler ile Genel 
Merkez heyeti, Derebahçe Restoranda düzenlenen kahvaltı 
programının ardından birlikte Bursa Temsilcilik binasına geç-
tiler. Temsilcilik hakkında Bursa Temsil Heyeti Başkanı Tahsin 
Kara’nın bilgi vermesinin ardından protokolün gelişiyle açılış 
programına geçildi.  

Bursa Osmangazi’de bulunan üç katlı tarihi bir binada 
kapsamlı ve donanımlı olarak hizmete hazır hale getirilen 
temsilcilik binası açılışına, Genel Başkan Mahmut Göksu ile 
Mütevelli Heyet ve Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyelerinin 
yanı sıra, İçişleri eski Bakanı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, 
Bursa Milletvekili Bennur Karaburun, Bura Valisi İzzettin Küçük, 
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Uludağ Üni-
versitesi Rektörü Yusuf Ulcay, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü 
Arif Karademir, Osmangazi Kaymakamı Enver Ünlü, Yıldırım 
Kaymakamı Mehmet Aydın, Osmangazi Belediye Başkanı 
Mustafa Dündar, Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edeba-
li, Büyükorhan Belediye Başkanı Hasan Taş, AK Parti İl Başkanı 
Cemalettin Torun, Bursa İl Müftüsü İzani Turan, Vakıflar Bölge 
Müdürü Mustafa Emek, Bursa Kent Konseyi Başkanı Hasan Çep-
ni, Memursen İl Başkanı Numan Şeker, Yeni Dünya Vakfı şube 
ve temsilciliklerinden gelen heyetler, Bursa’da faaliyet göste-
ren çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi ile vatandaşlar 

katıldı. 

İmam Hatip öğrencilerinin Kuran-ı 
Kerim okumasıyla başlayan açılış 
programında ilk konuşmayı Yeni Dün-
ya Vakfı Bursa Temsil Heyeti Başkanı 
Tahsin Kara yaptı. Temsilcilik binasının 
hazırlık sürecinde katkıda bulunan 
herkese ve açılışa katılanlara teşekkür 
eden Kara, “Hayra hizmet etmek için 
kurulan vakfımızın Bursa Temsilciliği-
nin açılış programında bizimle birlik-
te olduğunuz için hepinize teşekkür 

ediyoruz. Bu toprakların insanları olarak birlik ve beraberlik 
içerisinde hareket etme, bu anlayışa sahip olma en önemli 
kuvvetimizdir. İkincisi ise aynı anlayışta hareket eden, yetişmiş 
ve nitelikli gençlere sahip olmaktır. Dünyanın ve ülkemizin 
geleceği gençlerimize emanet edilecektir. İstatistikler, 1900’lü 
yıllardan itibaren yaşlı nüfus genç nüfusa doğru meylederken, 
bugün genç nüfusun arttığını ve 2030’dan itibaren ise yine 
yaşlı nüfusun artacağını göstermektedir. Şehrimize ve ülkemize 
gençlerimizin eğitilmesi, ikame edilmesi hususunda katkımız 
olduğu sürece kendimizi huzurlu hissedeceğiz. Bugün bizim 
daha çok konuşmaktan ziyade,  icraata ihtiyacımız var. Bu 

anlamda bizi bu yolda yalnız bırakmayan herkesin, açılışımıza 
gelerek gelecekte de yapacağımız faaliyetlerde desteklerini 
esirgemeyeceğini umuyor ve biliyorum” diye konuştu.

“YİĞİT DÜŞTÜĞÜ YERDEN, BURSA’DAN KALKACAK İNŞALLAH”

Daha sonra kürsüye çıkan Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanı 
Mahmut Göksu, Bursa’nın Osmanlı’dan günümüze bir mede-
niyet beşiği olduğunun altını çizerek “Çok kıymetli konuklar ve 
Bursalılar ile birlikte bu açılışı gerçekleştirme imkanı buluyoruz. 
Bursa’nın bir vakıf cenneti olmasından, hayırda yarışan insanları 
ile bu değerlerimize sahip çıkacağından hiçbir şüphemiz yok-
tur. Bu manada şimdiden hepinize teşekkür ediyorum.

Vakıf medeniyetinin en yüksek 
seviyesi Selçuklu ve Osmanlı’dır. Os-
manlı’da da Bursa’nın ayrı bir yeri ve 
önemi vardır zira bu kadim şehir  Os-
manlı’nın kuruluşuna şahitlik etmiştir. 
Dünya’nın keşfedilmiş topraklarının 
3’te ikisine hükmeden Osmanlı’nın 
yükselişi Bursa’dan başlamıştır. Biz 
de yiğit düştüğü yerden kalkar dü-
şüncesiyle, Bursa’da vakfımızın bir 
temsilciliğinin olmasını çok arzuladık 
ve önemsedik. Hamdolsun bugün bu 

arzumuz gerçekleşmektedir. Bursa Temsil Heyeti Başkanımız 
Tahsin Kara ve ekibinin bu işi ne kadar ciddiyetle sürdürdükleri-
ne şahit olduk. Güzel bir konumda, tarihi dokuya uygun güzel 
bir bina da, bu güçlü ekiple Bursa’da vakfımızı en iyi şekilde 
temsil edeceklerine, verimli faaliyetler yapacaklarına inanıyo-
ruz. Vakıf çalışmalarında temel prensibimiz; kapımızın herkese 
açık olmasıdır. Vakfımızın temelinde gençlik vardır, gençliğe 
hizmet vardır, eğitim vardır. 1996 yılında kurulan ve 21.yılına 
giren Yeni Dünya Vakfı, 28 Şubat’ın ayak seslerinin geldiği 
günlerde, hukuksuzlukların, yanlışlıkların, ötekileştirmelerin yo-
ğun olarak yaşandığı bir dönemde bir özlem olarak; hakkın, 
adaletin, rahmetin, şefkatin hakim olduğu bir dünyanın özle-
miyle kurulan vakıftır. Bugün bu özlem belki de dünden daha 
fazladır. Ülkemizin ve İslam coğrafyasının yaşadığı zorluklar, 
bu özlemimizi bir kat daha artırmaktadır. O yüzden bugün 
burada bulunan bütün vakıf dostlarına, hakkın, adaletin ve 
merhametin hakim olduğu yeni bir dünyanın kurulabilmesi için 
hepimize büyük görev düştüğünü ifade etmek istiyorum. 

Kurulduğumuz günden itibaren çok çeşitli sosyal kültürel faa-
liyetler yapmaktayız ve gençlerimize gönül diliyle dokunmak 
için gayret etmekteyiz. Burs faaliyetlerimiz ve yurt hizmetleri-
miz devam ederken, farklı illerde bulunan şube ve temsilci-
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liklerimiz ile ülkemize, insanımıza ve ümmete faydalı bireyler 
yetiştirebilmek için gayret sarf ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Başkan Göksu’nun ardından Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, böyle bir açılışa ve hayır kurumuna ev sahipliği 
yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Güzel bir 
günde güzel bir açılış gerçekleştiriyoruz. Sultanlar şehri, evli-
yalar şehri, tarih şehri, tüm sokaklarına kitap yazılacak olan 
Bursa gibi güzel bir şehirde, böyle güzel hizmetler verecek bir 
kuruluşun açılmasından ötürü mutluyuz. 
Peygamber efendimizin ümmeti oldu-
ğumuz için şanslıyız ve böyle büyük bir 
medeniyetin evlatları olarak da, millet 
olarak bir misyona sahibiz. İslam alemi-
nin umudu olan milletimiz, yok edilmek 
istense de yok olmadı. Allah’a şükürler 
olsun ki dimdik ayakta duran bu mille-
ti geleceğe taşıyacak olan gençlerin; 
eğitimli, bilinçli ve vizyoner olmaları için 
önemli katkı ve çalışmalarda bulunan 
kurum ve kuruluşlarımız da var. Yeni Dünya Vakfı da bunların 
arasında önemli bir noktadadır. İnşallah güzel bir bina ve kad-
ro ile Bursamız’da faaliyet gösteriyorlar ve devam edecekler. 
Başarılar diliyorum, Allah muvaffak etsin” dedi.

“YENİ BİR DÜNYAYA AÇILAN YENİ BİR KAPI”

Allah’ın en önemli emirlerinden birisinin infak etmek, ver-
mek ve hayır için dağıtmak olduğunu vurgulayan Bursa Valisi 
İzzettin Küçük ise şunları söyledi; “Güzel bir günde yeni bir 

dünyaya açılan yeni bir kapımız daha 
oldu. Bizler Türk milleti olarak Müs-
lüman olduktan sonra samimiyetle, 
büyük bir aşkla dinimizin gerekliliklerini 
yerine getirmek için çabalamış bir 
ecdada sahibiz. Milletimizin bu heye-
canı ve aşkı, Allah’ın her emrinin ne-
redeyse bir müessesenin, bir kurumun 
kuruluşuna vesile kılmış.  Muhtemelen 
vakıf da bu heyecan ve aşktan doğan 
bir kurum. Yolda kalmış, kanadı kırık 
leylekler için bile, lokantalarda çanak 

çömleği kılan aşçılar azar işitmesin ve harçlıkları kesilmesin 
diye bile vakıf kurmuş bir milletiz. Osmanlı’da sayısız vakıf var. 
Bizim anlayışımız, heyecanımız hep yardımlaşmak ve dağıt-
mak üzerine olmuştur. Bugün de Yeni Dünya Vakfı’nın Bursa 
merkezini açıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, 
hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”

“MEDENİYETİMİZİN ÖZETİ, VAKIFLARDIR”

Son olarak kürsüye çıkan İçişleri Eski Bakanı ve Bursa Milletve-
kili Efkan Ala, Anadolu medeniyetinin özetinin vakıf olduğunu 
ve Bursa’nın bu anlamda bir mücevher gibi parladığını belir-
terek şunları dile getirdi; “Medeniyetimizi tek kelimeyle özetle 
diye sorulsa, vakıf demek yeterlidir. Vakıflarımız, değerlerimizi 
bugünümüze taşır ve yarına taşıyacak olan da yine vakıflardır. 
İçi doldurulmuş ve ağırlığı olan kurumlardır. Vakıfların esası 
vermek, dağıtmak, yani vakfetmektir. Bizim inancımızda, bi-
zim geleneğimizde hep vermek, dağıtmak, paylaşmak vardır. 
Vakıflar, tarihimiz boyunca belediyelerin görevlerini üstlenmiş, 
o yörenin mahalli müşterek ihtiyaçlarını yerine getirmişlerdir. 
İkincisi kuruluş amaçlarına matuf olarak, dağıtmış, yardımda 

bulunmuşlardır. Üçüncü ve aynı dere-
cede öneme haiz görevleri ise siyasal 
katılımları sağlamışlardır. Yerelde ya-
şananların, merkeze, o anki yönetime 
aktarılmasını sağlamışlardır. Bu siyasal 
fonksiyonu çok önem arz etmektedir. 
Şuan ki ismiyle sivil toplum örgütle-
rinin, gönüllü teşekküllerin vazifesini 
görmüşlerdir. Bu fonksiyonları itibari ile 
katılımcı demokrasinin vazgeçilmez 
unsuru olmuşlardır. Yeni Dünya Vakfı’nın da Yeni Türkiye’nin 
kuruluşunda, inşasında çok önemli bir rol alması arzusunu 
taşıyorum. Bizim yeni bir duruşa, anlayışa ihtiyacımız var. Yak-
laşık 2 milyarlık Müslüman alemi bu entelektüel kuraklıktan 
kurtulmalı, siyasal çölleşmeden kurtulmalı, zihinlerimiz berrak 
bir şekilde, kendi büyük medeniyet geçmişi ile yeniden ilişkisini 
kurmalı. Asırlarca sadece bulunduğumuz yöreleri değil, tüm 
dünyayı aydınlatmışız. Medeniyetimizi yeniden merkez haline 
getirecek, ülkemizi ileriye taşıyacak bir aydınlanmayı sağla-
mak zorundayız ve dünyaya yeni bir şey söylenecekse, bu 
medeniyetin çocukları söylemeli. İnsanoğlu çok sıkıntılı dönem-
ler yaşıyor ve bizim insanımızın söyleyeceklerine ihtiyaçları var. 
Gönülden gönüle konuşuyoruz ve hepimiz yeni dünyanın, yeni 
medeniyetin önemli bir aktörü olarak Yeni Türkiye’yi görmek 
istiyoruz. Bu anlayışa hizmet edecek bir vakfımız Bursa’da açı-
lışını gerçekleştiriyor, memleketimiz adına tebrik ediyor, hayırlı 
çalışmalarda bulunmanızı temenni ediyorum.”

Konuşmaların ardından Bursa İl Müftüsü İzani Turan tarafın-
dan okunan dualar eşliğinde kurdele kesilerek açılış gerçekleş-
tirildi. Protokol ve davetliler temsilcilik binasını gezerek, Bursa 
Temsil Heyeti Başkanı Tahsin Kara’dan bilgiler aldılar. Program 
sonunda Genel Merkez Mütevelli ve Yönetim Kurulu Üyeleri bir 
değerlendirme toplantısı yaparak Bursa’dan ayrıldılar. 
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TARİHİ BAŞKENT 
BURSA’DA

YENİ DÜNYA AİLESİ

Fatih Belediyesi’nin katkıları ile düzenlenen gezi için İstanbul’dan 
hareket eden kafile, dünyanın en uzun köprülerinden biri olan 

Osmangazi Köprüsü’nden geçerek Bursa’ya ulaştılar. İlk olarak Cu-
malıkızık Köyünü gezen Yeni Dünya Vakfı kafilesi, daha sonra Emir-
sultan’da öğle yemeği yediler.

Osmanlı’nın kurucusu Osman Gazi ile diğer devlet büyüklerinin 
mezarlarını ziyaret edildikten sonra, Ulu Cami ve Koza Han’ı dola-
şan heyet bol bol fotoğraf çekip kültür ve tarih dolu bir serüvenin 
kapılarını araladılar. 

Kafile akşam saatlerinde Bursa gezisini sonlandırarak İstanbul’a 
hareket etti.

Yeni Dünya Vakfı Genel Merkez Kadın ve Gençlik 
Kolları ile bazı komisyon üyelerinin de aralarında 
bulunduğu 40 kişi, Bursa gezisine katıldılar.
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Üsküdar Belediyesi hizmet binasında düzenlenen 
çalıştaya çok sayıda akademisyen ve  eğitimcinin 
yanı sıra, vakıf üye ve gönüllüleri ile öğrenciler ka-

tıldı. 17 Haziran Cumartesi günü 14:00’te Kuran-ı Kerim 
okunması ile başlayan çalıştayın açılış konuşmasını ya-
pan Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanı Mahmut Göksu, 
gençleri üzerinde devlet kadar vakıfların da önemli so-
rumlulukları olduğunu belirtti. Gençlerin doğru ve faydalı 
bir eğitim ile buluşması için çalışmaya, araştırmaya de-
vam ettiklerini vurgulayan Başkan Göksu, “Bu çalıştayın 
gerçekleşmesine katkı ve emek veren arkadaşlarımıza, 
bu güzel mekanı tahsis eden Üsküdar Belediyesine te-
şekkür ediyorum. Bugün gerçekleşecek çalıştayda, vakıf 
adına yapılacak çalışmaların usulü hakkında daha çok 
yoğunlaşacağız. Hepimizin ortak derdi, yaptığımız ça-
lışmalarda verimlilik ne oranda 
gerçekleşiyor. Diğer vakıflarımı-
zın yöneticileri ile de bir araya 
geldiğimizde bunu tartışıyoruz 
hep. Tüm çabalarımızın, uğ-
raşlarımızın temelinde, insana 
dokunmak, gençlerimize ulaş-
mak, verimli olmalarını sağla-
yarak, bu ülkeye, millete, üm-
mete daha fazla nasıl faydalı 
olur kaygımız vardır. Ülke ve 
İslam coğrafyası olarak çok farklı süreçler geçiriyoruz. 15 
Temmuz’da gördük; aklıyla düşünmeyen, kalbiyle hisset-
meyen, ruhu çürümüş bir nesil ortaya çıkardılar ve kendi 
ülkesine, insanına ihanet ettiler. PKK da, kampa götürüp 
eline tutuşturduğu silahla gençlere üç beş ay eğitim vere-
rek, kendi doğduğu köy ve kentteki insanları katlettiriyor. 

Yeni Dünya Vakfı öğrencilerinin verim-
li bir eğitim hayatı geçirmeleri, vakıf 
aidiyetinin oluşması için ne tür eğitsel, 
kültürel, sosyal ve sanatsal faaliyetler 
yapılması gerektiğine yönelik “Eğitim 
Stratejileri Çalıştayı” düzenlendi.

EĞİTİM STRATEJİLERİ
ÇALIŞTAYI YAPILDI

İSTANBUL’DA 
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Yetmiyor, devlete düşman ediyor. İşte tüm bunları dik-
kate aldığımızda verimli ve doğru bir eğitimin ne kadar 
zaruri ve elzem olduğunu daha iyi kavrıyoruz. 

Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, eği-
tim-kültür alanında çok eksiklerimiz var. Burada STK’lara 
da önemli görevler düşmektedir. Geçen gün Ankara’da 
düzenlediğimiz sayın bakanlar ile çok sayıda misafirin 
de katıldığı iftardan sonraki çay sohbetinin teması genç-
likti. Çok yararlı görüşler ortaya kondu, üzerine konuş-
malar yapıldı. Çünkü gençlik hepimizin ortak kaygısıdır. 
Bu toplantıda STK’ların kamu ile önemli projeleri birlikte 
yapabilecekleri, ayrıca devletin sivil toplumun önünü 
açma adına önemli çalışmalar yapmış olduğunun bil-
gisi aldık. Herkesin ortak temennisi; gençlerimizde pay-
laşma kültürünün ve vakıf aidiyet duygusunun artmasını 
sağlamaya yönelik çalışmalar yaparak, sorumluluklarını 
bilen, dava şuuruna sahip gençliğin yetişmesine katkı 
vermektir.

Bugün gerçekleştirilecek çalıştayda inanıyorum ki 
önemli tespitler, fikirler ortaya konacaktır. Vakıf çalışma-
larımızdaki eğitim, kültür, sosyal ve sportif faaliyetlerin 
nasıl, ne şekilde ve kimler tarafından organize edilmesi 
gerektiği hususunu burada tartışarak, gençlerimize daha 
rahat ulaşabilmenin yollarını arayacağız. Yine buradan 
hareketle gençlerin bizden beklentisi nedir, gençlerimiz 
için vakıf çalışmaları nasıl cazip hale getirilebilir, mezun 
olduktan sonra bu tür çalışmalara sahip çıkmaları nasıl 
sağlanır sorularına cevap arayacağız. Ayrıca bu husus-
ta sadece vakıf yöneticilerinin değil, gençlerimizin tespit 
ve önerileri de almak için bu çalıştayın önemli bir fırsat 
olduğunu düşünmekteyim” diye konuştu.

Çalıştay moderatörü ve Yeni Dünya Vakfı Genel 
Sekreteri Şenel Kızılca, çalıştay programı ve masa otu-
rumları hakkında katılımcıları bilgilendirdikten sonra, su-
numlarını yapmak üzere konuşmacıları davet etti. 

“FITRATA UYGUN ÖZGÜN EĞİTİMİ DÜŞÜNMELİYİZ ”

İlk olarak kürsüye çıkan Eğitimci Erol Erdoğan, çalış-
tayda hem Yeni Dünya Vakfı hem de eğitim camiası 
için güzel sonuçlar ortaya çıkması temennisinde bulu-
narak, herkesin faydalanabileceği hususlara değinile-
ceğine inandığını söyledi.  Son yıllarda eğitime yönelik 
çalışmaların, sempozyum ve çalıştayların, bilimsel araş-
tırmaların İslami camiada yoğunlaşmış olmasından da 
ayrıca memnuniyet duyduğunun altını çizen Erdoğan, 
konu başlıkları altında topladığı düşüncelerini katılımcı-

lara aktardı. 

Özellikle eğitimde “yerli ve milli” vurgusunu çok doğ-
ru bulmadığını vurgulayan Erdoğan, insan fıtratına uy-
gun olarak özgünlük üzerinden eğitime yaklaşılmasının 
daha sağlıklı olacağını düşündüğünü söyledi.

“SAHN-I SEMAN ANLAYIŞINA GERİ DÖNMEMİZ LAZIM”

Erdoğan’ın ardından söz alan özellikle STK çalışmaları 
ile tanınan hukukçu Selman Öğüt, eğitimde  ve işle-
yişinde sıkıntıların olduğuna değindi. Önemli kararların 
verilerek harekete geçilmesi gerektiğini söyleyen Öğüt, 
“Çok kişiye, kısa sürede, az maliyetli, yüzeysel faaliyet-
ler yapmak istiyoruz. Az kişiye uzun sürede gereken 
maliyetle nitelikli faaliyet yapmamız lazım. Doğru öğ-
rencilere doğru miktarlarda burs verip, verimli bir eği-
tim süreci geçirmeleri için gereken ders ve kurslara da 
imkan sağlamamız lazım. Ayrıca doğru rol modeller or-
taya koymalıyız. Bugün sinema ve müzikte gençlerimi-
zin karşısına rol model olarak hangi isimleri çıkarabiliyo-
ruz? Öte yandan devlet kurumlarına adam yetiştiren bir 
vakıf geleneğimiz var. Hatta Sahn-ı Seman anlayışına 
geri dönmemiz lazım. Yani 100 kişi için kurulmuş ve her 
kişiye bir hocanın düştüğü nitelikli bir eğitim anlayışına 
tekrar dönebilmeliyiz” dedi.

“GENÇLER DENEMEK İSTİYORLAR”

Eğitim sürecini ve gençlerin beklentilerini  psikolo-
jik olarak değerlendiren Psikolog Serap Dönmez ise 
“Gençler en çok denemek istiyorlar. Bazı şeyleri kendi-
leri yapıp, sonuçlarını kendileri görmek ve sonuçlarına 
saygı duyulmasını istiyorlar. Kendi tecrübelerimizi genç-
lere dikte etmemizi istemiyorlar. Ayrıca bireysel farklı-
lıkların da dikkate alınmasını istiyorlar. Farklı ihtiyaçları, 
farklı sosyal beklentileri ve fiziki olarak bile farklı gerek-
sinimleri bulunuyor.

Ayrıca bu tip çalışmalara çocuklarımızın, gençlerimizin 
katılmalarını istiyorsak, onların ihtiyaçlarını karşılamak 
durumundayız. Bazı şeyleri kendilerinin gerçekleştirme-
siyle alakalı ihtiyaçları, maddi ihtiyaçları gibi… Çalışma-
lara onları dahil etmek, onore etmek ve yardımlaşma-
larını sağlamak zorundayız” diye konuştu.

“ÜZÜLDÜĞÜNDE VEYA MUTLU OLDUĞUNDA YANINDA 
DEĞİLSENİZ…”

Son olarak söz alan Doç.Dr. Serdar Özdemir ise, me-
deniyet tarihi ve İslam medeniyet tarihinin dikkatle in-
celenerek doğru uygulamaların, yöntemleri ve bilincin 
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tespit edilerek, esasın belirlenmesi gerektiğini söyledi. 
İslam ve Türk İslam medeniyetinin eğitim ve bilgi ko-
nusunda zirve dönemleri yaşadığını vurgu-
layan Özdemir, “Bu çalışma, bir samimiye-
tin ve gayretin neticesinde ortaya çıkmıştır. 
Umarım biz de katkı verebiliriz. İslam me-
deniyetinin zirve yaptığı 9,10 ve 11. Yüz-
yıllardır ve 12.yüzyıldan itibaren özellikle 
Moğol istilası ile birlikte ciddi bir gerileme 
yaşamış ve üretme kabiliyetini kaybetmiş-
tir. Beytül Hikmet ile birlikte bilgiyi esas alan, 
bilgiye değer veren bir anlayış İslam me-
deniyetinin hareket noktası olmuştur. İslam 
medeniyeti bir bilgi medeniyetidir. Benzer 
bir şekilde Osmanlı medeniyeti de 15 ve 
16 yüzyılda zirve yapmıştır. Hareket noktası 
Enderunlardır ve çok iyi eğitim sürecinin ar-
dından nitelikli insanlar yetiştiren bir sistem-
dir. Bu anlamda Selman Öğüt’ün önerisine 
ben de önem veriyorum. Beytül Hikmet’den 
Eneduran’a uzanan, bilgi tabanlı eğitim 
anlayışını dikkate almamız lazım. Çocuk-
larımızın, kendi değerleriyle, kendi sosyal 
kodlarıyla tanışması lazım. Genelde vakıflar 
ve diğer kuruluşlarda yapılan faaliyetler akıl 
eğitimidir. Hem nitelikli çalışma için, hem 
nicelikli çalışma için aynı zamanda duygu 
yüklü çalışmalar yapılmalıdır. Bir genç ha-
yal kırıklığına uğradığı zaman, üzüldüğü 

zaman, kavga ettiğinde, mutlu olduğunda veya evlen-
diğinde yanında değilseniz, sizinle değildir. Bu nedenle 

tüm süreçte ve mezuniyet sonrası da irtibat 
halinde olmak, gençlere sahip çıkmak ge-
reklidir” ifadelerini kullandı.

Konuşmacıların  gerçekleştirdikleri su-
numların ardından, moderator Şenel Kızıl-
ca masa oturumları için çalışma gruplarını 
yerlerine davet etti. Her masada 8 öğren-
ci ile masa moderatörleri ve raportörlerin 
yer aldığı 6 grupile gerçekleşen çalıştayda,  
Gençlere yönelik  Yeni Dünya Vakfı ve yurt-
larında ne tür eğitim, kültür ve sanat faali-
yetleri yapılabilir? 

Gençlerin vakıf faaliyet ve etkinliklerine 
yönelik ilgilerini artırmak için ne tür çalış-
malar yapılabilir? 

Vakıf aidiyetini artırmaya yönelik neler 
yapılabilir?

Sorularının cevapları arandı.

Saat 18:00’de çalıştayın üçüncü oturumu-
na geçildi. 6 masada ortaya çıkan çalıştay 
çıktı ve sonuçları masa sözcüleri tarafından 
açıklandı. Saat 20:00’ye kadar sonuçların 
değerlendirildiği çalıştay, dilek ve temnni-
leri ile son bulurken Üsküdar Belediyesi ye-
mekhanesinde topluca iftar yapıldı.
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1. Eğitim Kültür Sanat Etkinlik Önerileri

-Geleneksel Türk Sanatları (Ebru, Hat, Tezhip) kursları açılmalıdır.
(Eğitim Kültür Sanat Komisyonu)

-Ödüllü bilgi yarışmaları yapılmalı, (Eğitim Kültür Sanat Komisyonu)

-Her türlü sportif etkinlikler (okçuluk, yüzme vs.)yapılmalı.(Spor 
sosyal İşler Komisyonu)

-Teorik tarih okumalarının ardından temalı geziler yapılmalı, (Eğitim 
Kültür Sanat Komisyon -Spor Sosyal İşler Komisyonu)

-Gençlerin ihtiyaçlarını analiz edip uzmanlarla farklı programlar 
geliştirilmeli,(Ar-ge ve Projeler Komisyonu)

-Özgüven eğitimleri(hitabet, sunuculuk, mentörlük ve grup yönetici-
liği gibi), (Eğitim Kültür Sanat Komisyonu)

-Siber güvenlik eğitimleri, (Eğitim Kültür Sanat Komisyonu)

-Güncel siyasi olaylar hakkında tartışma konusu olarak strateji geliş-
tirmeye açık etkinlikler yapılmalı, (Eğitim Kültür Sanat Komisyonu)

 -Öğrencilerin bölümlerine göre datalar oluşturulup, data merkezi 
kurulmalıdır. (Ar-ge ve Projeler Komisyonu)

-Yıllık etkinliklerin planlanması için kamp yapılmalıdır. (Spor Sosyal 
İşler Komisyonu)

-Vakıftaki bütün birimler için hizmet içi eğitimler olmalıdır. (Eğitim 
Kültür Sanat Komisyonu)

-Vakıf merkezileri haricinden, yapılacak faaliyetler için ilave mekânlar 
bulunmalıdır. (Emlak İnşaat Komisyonu)

-Gençlerin sevdiği uygun ünlü kişiler gençlerle buluşturulmalıdır. 
(Eğitim Kültür Sanat Komisyonu)

-Global sorunlar (çevre, su, tabiat vb.) hassasiyet bilinci oluşturmalı-
yız. (Eğitim Kültür Sanat Komisyonu)

-Branşlara göre hamiler, atölyeler olmalıdır.(Ar-ge ve Projeler Komis-
yonu)

-Drama dersi adı altında adabı muaşeret dersleri verilmelidir. (Eğitim 
Kültür Sanat Komisyonu)

-Sosyal medyayı bilinçli kullanma eğitimi yapılmalıdır.(Tanıtım Med-
ya Komisyonu)

-Arapça, Osmanlıca ve İngilizce için yapılan eğitimlerde verimlilik ar-
tırılmalı, bunlara ek olarak talebe göre yabancı dil eğitimleri gündeme 
alınmalı. (Eğitim Kültür Sanat Komisyonu)

-Mesnevi, Siyer çalışmaları, Tarih, Safahat ve Edebi okumalar yapıl-
malı. (Eğitim Kültür Sanat Komisyonu)

-Kısa, orta ve uzun vadeli vakıf çalışma planı kılavuzu hazırlanmalı. 
(Ar-ge ve Projeler Komisyonu)

-Kuran-ı Kerim, İlmihal, Adab-ı muaşeret derslerinin haftada 2 kez 
olarak verilmesi. (Eğitim Kültür Sanat Komisyonu)

-Gelecek hedeflerimiz için özel seçilmiş öğrencilerle kademeli olarak 

10 yılda 100 öğrenci eğitim programının yapılması. (Ar-Ge ve Projeler 
komisyonu)

-Yurtlarda; 
Kitap okumaları, ülke tanıtımları, mucit, mutasavvıf, bilim adamı, 

şair, devlet adamı, vb. gibi özel şahsiyetler ve rol modelleri tanıma 
içerikli kamp faaliyetleri yapılmalı. (Öğrenci Evi ve Yurtlar Komisyonu- 
Eğitim Kültür Sanat Komisyonu)

-Sertifikalı kulüp çalışması yapılmalı.( Eğitim Kültür Sanat 
Komisyonu)

-Öğrencilerin kendini tanıması adına düzenlenen workshop (atölye) 
çalışmaları yapılmalı. (Eğitim Kültür Sanat Komisyonu)

- Vakfımız tarafından ya da kardeş STK’lar ile birlikte yıllık geleneksel 
şenlikler/turnuvalar gibi ortak faaliyetler planlanması. (Spor Sosyal İşler 
Komisyonu)

-Farklı ilgi alanlarına hitap eden etkinlikler düzenlenmesi, 
Örneğin;Teknoloji, Psikoloji Vb. (Ar-ge ve Projeler Komisyonu)

-Özel çaba gerektirmeyen etkinlikler daha cazip gelmektedir. Bunla-
ra yer verilmeli, (Spor Sosyal İşler Komisyonu)

-Öğrencinin bizzat etkinliğin içinde rol aldığı faaliyetlerin düzenlen-
mesi, (Spor Sosyal İşler Komisyonu)

-Aynı etkinlikte mezun-öğrenci; alt sınıf üst sınıf öğrenci buluşmala-
rının yapılması,(Mezunlar Komisyonu)

-Yeni Dünya Akademi Eğitim Programının düzenlenmesi ve sene 
başında öğrencilere tanıtılması, (Eğitim Kültür Sanat Komisyon- Ar-Ge 
ve Projeler Komisyonu)

-Yurtlarda örgün manevi eğitimler yapılmalı. Bu eğitimlerde diğer 
STK’larında yaptığı çalışmalardan istifade edilmelidir. (Öğrenci Evleri ve 
Yurtlar Komisyonu - Eğitim Kültür Sanat Komisyon)

-Yüksek lisans/doktora öğrencilerinin moderatörlüğünde branşlara 
ayrılarak okuma grupları oluşturulup kritikler yapılması. (Eğitim Kültür 
Sanat Komisyonu)

-Belirli bir indirim teşvikiyle öğrenciyi bir programı organize etme, plan-
lama ve gerçekleştirmeyi üstlenmesi, (Eğitim Kültür Sanat Komisyon)

-Vakıf etkinliklerinde alternatifler üreterek öğrenciye seçme imkânı 
sunmak, (Ar-ge ve Projeler Komisyonu) 

-Yabancı dil çalışmasının yapılması (Yüksek lisans/doktora/yabancı 
öğrenciler tarafından), (Eğitim Kültür Sanat Komisyonu)

-Sinema ve tiyatro programı ve kritiği çalışmalarının yapılması, (Spor 
Sosyal İşler Komisyonu )

-Liseye giden öğrencilerle irtibat kurulup, potansiyel öğrenci kitlesi-
ne odaklanılmalı,( Ar-ge ve Projeler - Eğitim Kültür Sanat Komisyon)

- Spor kulüpleri kurulabilir. Belediyelerin ve kamu kurumlarının spor 
tesisleri, futbol sahalarından istifade edilmeli,( Spor Sosyal İşler Komis-
yonu)

-Yurtlarda yapılacak faaliyetler aracılığı ile namaz ve diğer dini veci-
belerin yapılması hususu öğrencilere kazandırılmalı. (Öğrenci Evleri ve 
Yurtlar Komisyonu- Eğitim Kültür Sanat Komisyon)

Yeni Dünya Vakfı 
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-Sohbetler marifetiyle yurt kültürü (birlikte yaşama) oluşturulmalı, 
(Öğrenci Evleri ve Yurtlar Komisyonu)

-Münazara, Diksiyon, vb. eğitimler yapılmalı, (Eğitim Kültür Sanat 
Komisyon)

-Öğrencilere analiz kültürü verebilmek için ders, toplantı ve çeşitli 
sunumlar yapılmalıdır. (Eğitim Kültür Sanat Komisyon-Gençlik ve Kadın 
Kolları)

- Uluslararası öğrenciler ile iletişim kurularak Türkiye ve diğer Dünya 
Ülkeleri arasındaki ilişkileri anlamaya ve geliştirmeye yönelik dersler 
verilmeli, sempozyumlar, paneller ve çalıştaylar düzenlenmeli ayrıca ;  

Türkiye ve İslam ülkeleri arasındaki ilişkiler de bu anlamda özel 
olarak değerlendirilip, Ümmet bilinci kazandırılmalıdır. ( Tanıtım ve 
Medya-Eğitim Kültür Sanat -Uluslararası Öğrenciler-Kurumlar ve Ulus-
lararası İlşkiler Komisyonu-Gençlik ve Kadın kolları )

-Hamilerle iletişim yöntemleri geliştirilmelidir, ( Burs ve Mali İş-
ler-Spor Sosyal İlişkiler- Ar-ge Projeler Komisyonu – Tanıtım Medya 
Komisyonu )

-Bayanlara yönelik dikiş nakış, el sanatları vb. kurslar açılmalı, (Eğitim 
Kültür Sanat Komisyonu-Kadın Kolları)

-Müzik, resim, plastik sanatlar, fotoğrafçılık, spor gibi özel yetenek 
gerektiren hususlarda kurslar düzenlenmeli. Örn. Tasavvuf, Türk halk, 
Türk sanat müziği gibi gruplar oluşturulabilir. Resim ve fotoğrafçılık 
atölyesi açılabilir. ( Eğitim Kültür Sanat Komisyonu- Spor Sosyal İşler 
Komisyonu -  Ar-ge ve Projeler Komisyonu – Gençlik ve Kadın Kolları)

2. Etkinliklere Katılımı Arttırmak

-Öğrencilerle 7/24 ilgilenecek koordinatörler belirlenmeli ve bu ko-
ordinatörler öğrencilerle desteklenmeli, makro ve mikro grup çalışma-
ları da yapılmalı. (Biz Bir Aileyiz Projesi- Gençlik ve Kadın Kolları-Eğitim 
Kültür Sanat Komisyonu- Ar-ge ve Projeler Komisyonu)

-Sınıflara ve akademik alanlara uygun mesleki eğitim programları 
yapılmalı, (Eğitim Kültür Sanat Komisyonu-Ar-ge ve Projeler Komisyo-
nu- Mezunlar Komisyonu)

-Üniversiteler ve düşünce kuruluşlarıyla üst seviyede uzmanlaşmış 
eğitimler verilmeli ve ortak faaliyetler düzenlenmeli, (Eğitim Kültür 
Sanat Komisyonu -  Ar-ge ve Projeler Komisyonu – Uluslararası İlişkiler 
Komisyonu – Mezunlar Komisyonu)

-Yurtlardaki temel eğitim çalışması yapılmalı.( Eğitim Kültür Sanat 
Komisyonu -Öğrenci evleri ve Yurtlar Komisyonu)

-Öğrencinin duygu, düşünce ve fikir konularında ki isteklerini an-
layabilmek için sağlıklı iletişim yolları çalışmasının yapılması,( Eğitim 
Kültür Sanat Komisyonu - Ar-ge Ve Projeler Komisyonu)

 -Vakıf faaliyetlerinde hasbilik,  gönüllülük esasının özenle vurgulan-
ması.(Eğitim Kültür Sanat Komisyonu)

-Öğrencileri faaliyetlere katılımı konusunda teşvik edici ödüllendiril-
me metotlarının geliştirilmesi. 

Bunun yanı sıra faaliyetlere katılımı yıllık takip ve yoklama cetvel-
lerinin tutulması. (Ar-ge ve Projeler Komisyonu- Eğitim Kültür Sanat 
Komisyonu – Gençlik ve Kadın Kolları )

-Büyükşehirlerin ulaşım sıkıntısı göz önünde bulundurularak bazı 
etkinlikler online (mail, facebook, whatsApp, vb.) gerçekleştirilmeli.

Bunun için örnek bir online takip, diyalog ve eğitim programı oluş-
turulmalı. (Ar-ge ve Projeler Komisyonu-Gençlik ve Kadın Kolları)

-Vakıf yönetici ve çalışanlarının öğrencilerle diyaloglarının iyileştiril-
mesi, bunu için gerekli tanışma ve iletişim programları organize edil-
mesi. (Ar-ge ve Projeler Komisyonu-Spor Sosyal İşler Komisyonu-Genç-

lik ve Kadın Kolları)

- Yurt-vakıf bağını kuvvetlendirmek için yurttaki öğrenciler ile vakıf 
merkezli programlar yapılmalı,(Öğrenci Evleri ve Yurtlar Komisyonu- 
Gençlik ve Kadın Kolları)

-Yurt öğrencileri ile vakıf amaçlarına duyarlı, hayırsever insanların bir 
araya gelmelerini sağlamak,(Uluslararası Öğrenciler Komisyonu-Spor 
Sosyal İşler Komisyonu-Öğrenci Evleri ve Yurtlar Komisyonu- Gençlik ve 
Kadın Kolları)

-Öğrencilere kendini değerli hissettirecek şekilde davranmak, yete-
neklerini sergilemelerine imkân tanımak, bu vesile ile sene sonunda 
öğrencilerin aldıkları eğitim ve yeteneklerini sergileyecekleri etkinlikler 
yapılması, (Eğitim Kültür Sanat Komisyonu - Ar-ge ve Projeler Komisyo-
nu-Spor Sosyal İşler Komisyonu- Gençlik ve Kadın Kolları)

-Vakfa ilgiyi artırmak için öğrencilere vakıfta görev vermek.(Öğrenci 
evi ve Yurtlar Komisyonu- Eğitim Kültür Sanat Komisyonu – Spor Sos-
yal İşler Komisyonu-Ar-ge ve Projeler Komisyonu –Gençlik ve Kadın 
Kolları)

3. Vakfa Aidiyeti Arttırmak

-Üniversitelerde kulüp ve/veya temsilcilik kurulmalı. (Spor Sosyal 
İşler Komisyonu – Gençlik ve Kadın Kolları- Eğitim Kültür Sanat Komis-
yonu – Tanıtım Medya Komisyonu)

-Öğrencilerin etkinlik ve projelerine destek verilmeli. (Ar-ge ve Proje-
ler Komisyonu - Spor Sosyal İşler Komisyonu – Kurumlar ve Uluslararası 
İlişkiler Komisyonu – Eğitim Kültür Sanat Komisyonu)

- Öğrenciler için tabiat, deniz, kültür-sanat ve sporla ilgili ulusal ve 
uluslararası gezi ve kamplar düzenlenmeli. (Spor Sosyal işler Komis-
yonu – Ar-ge ve Projeler Komisyonu – Eğitim Kültür Sanat Komisyonu 
– Gençlik ve Kadın Kolları)

-Mezuniyet sonrası iş kaygılarının giderilmesi için data oluşturulmalı 
ve kariyer planlaması yapılmalı. (Mezunlar Komisyonu – Ar-ge Ve Proje-
ler Komisyonu – Kurumlar ve Uluslararası İlişkiler Komisyonu )

- Mezun öğrenci ofisi olmalı. Mezuniyetle görev alma arasındaki kri-
tik süreçte, mezun olduktan sonraki hayata atılma ve evlilik sürecinde 
bu ofis gerekli çalışmaları ve planlamaları yapmalı, iletişimi sağlamalı-
dır. (Ar-ge ve Projeler Komisyonu – Mezunlar Komisyonu )

- Son sınıf öğrenciler için staj planlaması yapılmalıdır.(Eğitim Kültür 
Sanat Komisyonu -  Ar-ge ve Projeler Komisyonu - Kurumlar ve Ulusla-
rarası İlişkiler Komisyonu - Mezunlar Komisyonu)

-Öğrencinin sevinçli ve hüzünlü anında yanında olacak ekipler 
oluşturulmalı, gerekli destekler verilmelidir.

 (Biz Bir Aileyiz Projesi – Spor ve Sosyal İlişkiler Komisyonu)

-Öğrenci ve mezunlarla her türlü iletişimi sağlayacak sağlam bir veri 
tabanı oluşturulmalıdır. 

(Mezunlar Komisyonu - Ar-ge ve Projeler Komisyonu – Spor ve Sos-
yal İşler Komisyonu)

-Öğrencilerin ailelerini tanımak adına davet, gezi ve piknik organi-
zasyonları yapılmalı, (Biz Bir Aileyiz Projesi- Spor Sosyal İşler Komisyonu 
– Tanıtım Medya Komisyonu)

-Etkinliklerin samimi bir ortamda gerçekleşmesi için uygun bir fiziki 
altyapı ve ikram boyutu ihmal edilmemelidir.(Sabah Namazı Sohbet-
leri - Değişik Temalı Toplantılar), (Spor Sosyal İşler Komisyonu – Ar-ge 
Projeler Komisyonu – Eğitim Kültür Sanat Komisyonu)

-Öğrencilerin de katıldığı bu tür çalıştayların düzenli ve sürekli 
olarak yapılması. (Ar-ge Ve Projeler Komisyonu – Eğitim Kültür Sanat 
Komisyonu – Tanıtım Medya Komisyonu – Kurumlar ve Uluslararası 
İlişkiler Komisyonu)
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18-24 Mart Yaşlılar Haftası münasebetiyle dü-
zenlenen ziyarete, Yeni dünya Vakfı Bülteni 

Yayın Danışmanı Hasan Eren Ulu da katılarak 
Darülaceze’nin tarihi süreci hakkında bir sunum 
yaptı. Sultan II. Abdülhamid’in yaptırdığı ve çok 
önemli bir hizmeti devam ettiren Darülace-
ze’nin sosyal devlet olma anlayışının en önemli 
örneklerinden olduğunu ifade eden Ulu, mües-
sesenin bir aşırı aşkın süredir çok hassas bir hiz-
meti devam ettirdiğini söyledi.

Darülaceze’nin yaşlı sakinleri ile tek tek bir 
araya gelen heyet,  sohbet ederek farklı yaşan-
mışlıkları ve hayat öyküleri dinlediler. Yüzlerce 
sakini ve çok sayıda çalışanının yanı sıra huzu-
run, hoşgörünün esas alındığını vurgularcasına; 
cami, kilise ve havranın aynı avlu içerisinde yer 
aldığı Darülaceze’den oldukça etkilenen heyet, 
Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci’den de kısa 
bilgi alma imkanı buldular. 

Genel Merkez Spor ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Suat Ulusoy’un 
girişimleri ile komisyon üyelerinin yanı sıra bazı öğrenci ve hamiler, 
Darülaceze sakinlerini ziyaret ettiler.
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Komisyon Başkanı Dr. Halil İbrahim Erbay, komisyon 
üyeleri Mesut Dündar ve Kurtuluş Siner ile birlikte, 

SETA Genel Müdürü Abdulkadir Çay ile görüştüler. Zi-
yarette vakıf çalışma ve faaliyetleri hakkında bilgiler 
veren heyet, işbirliği yapılabilecek konularda da SETA 
Genel Müdürü Abdulkadir Çay ile istişarede bulundu-
lar. Yeni Dünya Vakfı’nın 21 yıllık geçmişinde insana 
yönelik önemli faaliyet ve çalışmalarının bulunduğunu 
ifade eden Komisyon Başkanı Halil İbrahim Erbay, sa-

dece öğrencilere burs ve yurt hizmeti veren bir vakıf 
olmadıklarını, öğrencilerin sosyal ve eğitsel olarak ha-
yata en iyi şekilde hazırlanabilmeleri için konferanslar, 
seminerler, dersler, kamplar,  ve geziler düzenlendiği-
ni belirtti.

Ziyaretten ötürü memnuniyetini ifade eden Abdulkadir 
Çay ise, insana ve topluma yönelik tüm proje ve faaliyet-
lerde sivil toplum kuruluşları ile işbirliğine hazır olduklarını 
söyledi.

Yeni Dünya Vakfı Kırıkkale Temsilciliği Kadın Kolları 
Başkanı Firdevs Karapolat ve vakıf temsilcileri, şehit 
annesi, engelli çocuğu olan bir aile ve mağdur du-

rumdaki bir aileyi ziyaret ederek anneler günün kutladılar.
Ailelere çeşitli hediyeler ve erzak yardımında da bulunan 

Kırıkkale Temsil Heyeti, ailelerin sıkıntı ve sorunlarını dinledi.
Fedakâr bir annenin engelli çocuğu ile hayat mücade-

lesi verdiğine şahit olduklarını belirten Karapolat, “Fedakar 
ve vefakar annelere yönelik ziyaretler gerçekleştiriyoruz. 
Özellikle Anneler Günü ve Engelliler Haftası nedeniyle 
böyle bir ziyaret yaptık. Ancak, bu tür ziyaretlerimiz belirli 
gün ve haftalarla kısıtlı olmayacaktır. Mağdur ve ihtiyaç sa-
hibi ailelere yönelik ziyaretlerimizi sürdüreceğiz. Allah’ın iz-
niyle bu konumda olan ailelerimizle görüşmelerimizi ihmal 
etmeyeceğiz. Hayat mücadelesi zor olan vatandaşlarımız, 
kimsesiz olduklarını düşünmesinler. Bizler her zaman onla-
rın yanındayız ve olmaya devam edeceğiz” dedi.

Yeni Dünya Vakfı Genel Merkez 
Kurumlar ve Uluslararası İlişkiler 
Komisyonu, Siyaset Ekonomi ve 

Toplum Araştırmaları Vakfı’nı 
ziyaret etti.

VAKFIMIZDAN

SETA’YA ZİYARET

Yeni Dünya Vakfı Kırıkkale Temsilciği Kadın 
Kolları, anneler günü ve engelliler haftası 
münasebeti ile şehit ve engelli çocuk 
annelerini ziyaret etiler. 

KIRIKKALE’DE

ŞEHİT
ANNELERİNE
ZİYARET
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Ekim

1996 yılında kurulan ve öncelikle gençlerimizin milli 
ve manevi değerlere bağlı, bilgili, kültürlü, ahlaklı, 
yeniliklere açık, münevver birer şahsiyet olmalarını 

sağlama gayesinde olan vakfımız, milletimizin huzur 
içerisinde kalkınmasına ve gelişmesine katkıda bulun-
maktadır.

Vakfımızın ana gayesi ise “örnek insan” yetiştirmek-
tir. Bugüne kadar on binlerce öğrenciye burs veren 
vakfımız, öğrencilerin ve gençlerin kişisel gelişimlerine 
yönelik çok sayıda eğitsel, sosyal, kültürel ve sportif 
projeyi de hayata geçirmiştir. “Yeni bir dünya için çalışı-
yoruz” sloganıyla çalışmalarına yön veren vakfımız, her 
konuda donanımlı nesiller yetiştirilmesi için gerekli her 
türlü çabayı sarf etmektedir.

Yeni Dünya Vakfı; her geçen gün büyüyen yapısı, 
bünyesine kattığı şube ve temsilcilikleri, hizmet verdi-
ği yurtları, üstlendiği ve hayata geçirdiği projeleri ile 
ülkemizdeki sivil toplum kuruluşları arasında saygın bir 
noktadadır.

Vakıf hizmetlerinin en kalıcı ve kapsamlı çalışma 
alanı ise, yurt hizmetleridir. Yurt hizmetlerindeki çalış-
malar, gençlerimizi geleceğe hazırlamada önemli bir 
ihtiyaç olup, aynı zamanda onlarda aidiyet duygusu-
nun gelişmesi ve kendi değerlerimize, tarihimize ve 
ilkelerimize uygun gençler yetiştirebilmemiz için en 
verimli mecradır. Zahmetiyle beraber rahmetinin bol 

olduğunu bildiğimiz vakıf çalışmalarımız İnşallah bu 
yurt hizmetleri ile daha uzun soluklu ve idealist gençle-
rin yetişmesine vesile olacaktır.

Özellikle 15 Temmuz ihanetinin ardından açıkça gö-
rüldüğü gibi, ülkemizin farklı kentlerine eğitim görmek 
için giden gençlerimizin üzerinde büyük sorumluluğu-
muz bulunmaktadır. Bu sorumluluk; aklıyla düşünebi-
len, gönlüyle hissedebilen, ruhuyla var olabilen genç-
lerin yetişmesi için ve onların verimli bir eğitim süreci 
geçirebilmeleri için, ailelerini aratmayacak, konforlu ve 
güvenli yurt hizmetleri verebilmektir.  

Bu topraklara sevdalı, ülkesine faydalı, ümmet bilinci 
olan gençlerin yetişmesi için ardı ardına yurtları hizmete 
açan vakfımız; yerel yönetimlerle işbirliği içerisinde, 
bölge insanının da dahil olduğu yurt yönetimleri oluş-
turarak, daha işlevsel ve insanların sahipleneceği bir 
anlayışı oluşturmuştur.

 Yeni Dünya Vakfı Öğrenci Evleri ve Yurtlar Komisyo-
nuna bağlı olarak oluşturulan yönetim şeması;

Yurdun bağlı olduğu ilçenin yerel yöneticileri ve iş 
adamları ile kamu kurum idarecilerinin de aralarında 
yer aldığı Yurt Yönetim Kurulu,

Müdür, Müdür Yardımcısı, Belletmen, Yurt İdari Me-
muru ve görevli personellerden oluşan Yurt İdaresi şek-
linde oluşturulmuştur.

YENİ DÜNYA VAKFI 
YÜKSEKÖĞRENİM YURTLARI

YENİ YUVANIZ

Temmuz

Yeni Dünya Vakfı, yeni dönemle birlikte çok sayıda yükseköğrenim yurdunu hizmete açıyor. 
Daha önce Ankara Keçiören’de hizmet veren kız öğrenci yurdunun ardından şimdi de; Ankara’da 
Mamak, Yenimahalle ve Çubuk yurtları, Bursa’da Yıldırım yurdu ile İstanbul’da ise Kağıthane, 
Küçükçekmece ve Büyükçekmece’de de Yeni Dünya Vakfı yurtları öğrencilere hizmet verecek.  
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Ankara Keçiören’de; 

76 öğrenci kapasiteli, Ankara Üniversite-
si,Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve 
Yıldırım Beyazıt Üniversitelerine tek vasıta ile 
ulaşım imkanı bulunan İncirli Yükseköğrenim 
Kız Öğrenci Yurdu

Ankara Yenimahalle’de;

100 öğrenci kapasiteli, Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, 
Hacettepe Üniversitesi, ODTÜ, Bilkent, TOBB Üni. ve Yıldırım 
Beyazıt Üniversitelerine tek vasıta ile ulaşım imkanı bulunan, 
Metroya 5 dakika mesafedeki Yenimahalle Yükseköğrenim 
Kız Öğrenci Yurdu

Ankara Mamak’ta;

150 öğrenci kapasiteli, Ankara Siyasal ve Hukuk Fakülteleri-
ne yürüme mesafesinde, Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, 
Hacettepe Üniversitesi ve Yıldırım Beyazıt Üniversitelerine tek 
vasıta ile ulaşım imkanı bulunan Metroya 5 dakika mesafedeki 
Mamak Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu
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Temmuz

Ankara Çubuk’ta;

120 öğrenci kapasiteli, Çubuk merkeze 
5 dakika yürüme mesafesinde ve Yıldırım 
Beyazıt Üniversitesine tek vasıta ile ulaşım 
imkanı bulunan Çubuk Yükseköğrenim Erkek 
Öğrenci Yurdu

İstanbul Kağıthane’de;

80 öğrenci kapasiteli, 4. Levent Metro İstasyonu, Safir AVM 
ve otobüs duraklarına 1 dakika yürüme mesafesinde bulunan 
Emniyetevler Kağıthane Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu

İstanbul Küçükçekmece’de;

80 öğrenci kapasiteli, metrobüse yürüme mesafesinde, İs-
tanbul Arel Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, Sabahattin 
Zaim Üniversitesi ve İstanbul Gelişim Üniversitesi Küçükçekmece 
yerleşkelerine yakın konumda bulunan Yeşilova Küçükçekme-
ce Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu

İstanbul Büyükçekmece’de;

100 öğrenci kapasiteli, Beylikdüzü’nü 
Hadımköy Gişelerine bağlayan yol üzerin-
de, İstanbul Gelişim Üniversitesi, Beykent 
Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi ve 
İstanbul Üniversitesi Büyükçekmece yer-
leşkelerine yakın konumda bulunan Çak-
maklı Büyükçekmece Yükseköğrenim 
Erkek Öğrenci Yurdu 2017/2018 eğitim 
öğretim yılında öğrencilerimize hizmet 
vermeye hazır durumdadır.
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Yurtlarımızda;

Temiz, konforlu 2-3-4-5 kişilik odalar, 
-Gün boyu ısıtma ve sıcak su, 
-Kablosuz internet 
-24 saat güvenlik, 
-Asansör, çamaşırhane, 
-Etüt ve konferans salonu, 
-Televizyon, 
-Spor salonu 
-Kafeterya ve yemekhane hizmetlerini standart olarak 
verilmekte olup, 

Hizmet anlayışımız; 

-Öğrencilerimize ve ailelerine her konuda güven 
vermek, 
-Kaliteli hizmeti, yasa ve yönetmelikler çerçevesinde 
gerçekleştirmek, 

-Bilgi ve teknolojileri hizmet sunumunda kullanmak, 
oluşturduğumuz standartların kalıcılığını ve sürekliliğini 
sağlamak üzerinedir.

Yurt hizmetlerimizden faydalanmak isteyen genç-
lerimiz, vakfımızın resmi internet sayfası olan www.
yenidunyavakfi.org üzerinden ön başvuru yaparak, 
yapılan değerlendirme sonucu mülakatla hak kazan-
maktadırlar.

Yurtlarımızda kalan öğrencilerimiz için ayrıca, genel 
merkez, şube/temsilciliklerimiz tarafından gerçekleşti-
rilen; eğitsel, kültürel ve sosyal etkinliklere de katılma 
imkanı oluşmaktadır. Yurt yönetimleri ve yurt idaresi 
tarafından belirlenen etkinlik takvimleri de; yine çeşitli 
konferanslar, farklı etkinlik ve kurslarla öğrencilerimize 
verimli bir eğitim hayatı geçirmeleri için katkı sağla-
maktadır.

Bursa'da;

Yıldırım 

Kız Öğrenci Yurdu
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YENİ
DÜNYA'DA

İFTAR VAKTİ
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Yeni Dünya Vakfı Genel 
Merkezi tarafından her 

Ramazan ayında geleneksel 
olarak düzenlenen iftar 

programının ilki, bu 
yıl 1453 Çırpıcı Sosyal 

Tesisinde yaklaşık 
500 kişinin katılımı ile 

gerçekleşti.

İBB Türk Musikisi Orkestrasının ta-
savvuf dinletisi ile başlayan prog-
ram, Kuran-ı Kerim tilaveti ve Yeni 

Dünya Vakfı mezun öğrencilerinden 
Engin Sandık’ın ezan okuması ve ar-
dından iftar yemeği ile devam etti. 
Yemek sonrası vakıf faaliyetlerinin 
anlatıldığı video gösteriminin ile bir-
likte  İlahiyatçı Ömer Döngeloğlu, 
vakıf çalışmalarının önemini vurgu-
layan kısa bir konuşmadan sonra 
topluca dua ederek iftar programını 
sonlandırdı.

Daha sonra kürsüye çıkan Yeni 
Dünya Vakfı Genel Başkanı Mah-
mut Göksu, iftara katılan vakıf üye 
ve gönüllülerine teşekkür etti. Diğer 
şube ve temsilciliklerde de iftar prog-
ramlarının devam edeceğini ifade 
eden Başkan Göksu şunları söyledi; 
“Ramazan güzelliğini birlikte yaşa-
yabilmek adına davetimize icabet 
eden herkese teşekkür ediyorum. 
Ülkemizin farklı illerindeki şube ve 
temsilciliklerimizde de iftar prog-
ramlarımız gerçekleşiyor. Bir araya 
gelmeye, hayırlı işlerde birlik olma-
ya vesile olsun İnşallah. Vakfımız 21 
yıldır öğrencilere burs vermenin yanı 
sıra, eğitsel, sosyal ve kültürel açıdan 
da birçok hizmet ile destek oluyor, 
gelişmelerine katkı sağlıyor. Gençle-
rimize sahip çıkmak, onları yarınlara 
hazırlamak, onlara gönül diliyle do-
kunabilmek, yarın ülkemizin sorunla-
rını çözebilecek ve ülkemize hizmet 
edebilecek fedakar, hasbi dava 
adamları olabilmeleri için çaba sarf 
ediyoruz. Şuan aramızda çok değer-
li vakıfların başkanları ve temsilcileri 
de bulunuyor. Biz diyoruz ki; Alan o 

kadar geniş ki, herkes bir köşesinden 
bu yükü omuzlayıp, gençlere yönelik 
hizmetleri geniş tabanda uygulama-
lıdır. Vakıfların bir misyonu da kamu 
adına hayırlı ve güzel faaliyetleri yap-
maktır. Geçmişte ecdadımız Osman-
lı döneminde, adalet ve savunma 
alanı dışında her hizmette vakıfların 
olduğunu görmekteyiz. Bu hizmet-
lerin özünde hakkın rızası vardır, 
bu bir fedakarlıktır, ilgi sevgi ve du-
adır. Haksızlığın, kan ve göz yaşının 
olduğu dünya dün de vardı bugün 
de var. Yeni Dünya ise bir özlemdir.  
Duruşumuzu, gönlümüzü, safımızı, 
yönümüzü belli etmek adına vakıf 
çalışmalarında burada olduğumuzu 
açık ve seçik ifade ediyoruz.  Adale-
tin, merhametin, şefkatin hakim ol-
duğu bir dünya istiyoruz ve buna da 
Yeni Dünya diyoruz. Yeni Dünya bir 
özlemin adıdır diyoruz. Yeni Dünya 
Vakfı sizindir, her arkadaşımıza kapı-
mız sonuna kadar açıktır. Gelen her-
kes bu kervanın bir ucundan tutmalı, 
daha geniş kitlelere ulaşmak için kat-
kıda bulunmalıdır.”

Programın sonunda aile fotoğrafı 
çektirildi. 

Programa; İstanbul Defterdarı Fah-
rettin Özdemirci, Vakıflar 1. Bölge 
Müdürü Mürsel Sarı, Aile ve Sosyal Po-
litikalar İl Müdürü Selim Çelenk, İSKİ 
Genel Müdür Yardımcısı Metin Akbaş, 
Yeni Dünya Vakfı Bursa Temsil Heyeti 
Başkanı Tahsin Kara ve yönetimi ile 
Gaziantep Temsil Heyeti Başkanı Ah-
met Çelik ve Kocaeli Temsil Heyeti 
Başkanı Emre Arık da katıldılar.

İLK İFTAR İSTANBUL'DA
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Temmuz YENİ DÜNYA'DA İFTAR VAKTİ

Yeni Dünya Vakfı Genel 
Merkezi Geleneksel İftar 

Programının ikincisi Eyüp 
Belediyesi Kültür ve Sanat 

Merkezinde düzenlendi. 
Programa çok sayıda 

vakıf üye ve gönüllüsü ile 
öğrenciler katıldı.

Her Ramazan ayında gelenek-
sel olarak düzenlenen Yeni 
Dünya Vakfı iftarlarının ikinci-

si Eyüp’te düzenlendi. Genel Baş-
kan Mahmut Göksu’nun yanı sıra, 
yönetim kurulu üyeleri, öğrenciler, 
akademisyenler ve çok sayıda va-
kıf dostunun katıldığı iftar programı, 
Neyzen Muharrem Dere’nin müzik 
dinletisi ve toprağımıza ve insanımı-
za dair kıssa anlatımları ile başladı. 

Yaklaşık 40 dakika süren progra-
mı ile davetlilerin büyük beğenisini 
toplayan Muharrem Dere’nin ardın-
dan öğrencilerden Sadullah Maden 
ve Emre Yıldız, ilahiler söylediler. 
Kuran-ı Kerim okunmasının ardın-
dan uluslararası öğrencilerimizden 
Abdou Wadoud Marega’nın ezan 
okumasıyla birlikte davetliler oruç-
larını açtılar. 

İftar sonrası faaliyet videosu gös-
terimi yapılırken, Genel Başkan 
Mahmut Göksu da bir selamlama 
konuşmasında bulundu.  Düzen-
lenen iftar programları ile Rama-
zan’ın manevi ikliminin daha da 
hissedildiğini ifade eden Başkan 
Göksu, “Ramazan bolluk, bereket, 
birlik ve kardeşlik ayıdır. Bunu gü-
nün her saatinde tüm benliğimizle 
hissetmekteyiz. Yeni Dünya Vakfı 
olarak biz de Ramazanın bu ma-
nevö ikliminden istifade ederek 
iftar sofralarında vakıf dostlarını bu-
luşturuyoruz. Bugüne kadar farklı 

illerimizdeki şube ve temsilcilikle-
rimizin vermiş olduğu iftarlarla bu 
buluşmayı gerçekleştirdik. Bugün 
de Genel Merkezin İstanbul’da dü-
zenlemiş olduğu ikinci iftar progra-
mı için maneviyatı yüksek, güzide 
ilçemiz Eyüp’te birlikteyiz. Davetimi-
ze icabet ederek buraya gelen siz 
vakıf dostlarına yürekten teşekkür 
ediyoruz.

Yeni Dünya Vakfı insan merkez-
li, özelde gençlik merkezli bir va-
kıf olup kurulduğu 1996 yılından 
itibaren sürdürdüğü çalışmalarını 
aynı heyecanla devam etmektedir. 
Bugün 1650 öğrenciye burs verir-
ken, İstanbul, Ankara ve Bursa’da 
yurt hizmetlerimizi de sürdürüyoruz. 
Eğitsel, kültürel, sosyal ve sanatsal 
çalışma ve faaliyetlerimizin yanı 
sıra, kamplar, geziler ve kurslar ile 
öğrencilerimize verimli bir eğitim 
hayatı geçirmeleri noktasında katkı 
sağlamaya çalışıyoruz. Bizler bu ça-
lışmaları sizlerden aldığımız güç ve 
enerji ile ortaya koyuyoruz. Siz vakıf 
dostlarını aramızda görmekten son 
derece mutluyuz. Bu kervana güç 
veren, el veren, emek veren her 
şeyden daha önemlisi gönül veren 
arkadaşlara teşekkür ediyor, şimdi-
den kadir gecenizi ve bayramınızı 
tebrik ediyorum” diye konuştu.

Başkan Göksu’nun konuşmasının 
ardından aile fotoğrafı çekildi.

VAKIF DOSTLARI EYÜP’TE BULUŞTU
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Yeni Dünya Vakfı yurt iftarlarının ilki, 
Küçükçekmece Yükseköğrenim Erkek Öğrenci 
Yurdu'nda gerçekleştirildi.

Tefrişatı ve bakımı tamamlanan Yeni Dünya Vak-
fı Küçükçekmece Yükseköğrenim Erkek Öğrenci 
Yurdu, Küçükçekmece Belediyesi ve ilçe halkın-

dan isimlerin de desteği ile hizmete hazır hale geti-
rildi. İftar öncesi yurdu gezen Genel Başkan Mahmut 
Göksu, Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcı-
sı Hamza Gönenç’ten bilgi aldı. 3-4-5 kişilik odalar, 
konferans salonu, dinlenme salonları, yemekhane ve 
kafeterya, spor salonu ve 24 saat güvenlik hizmeti-
nin bulunduğu yurt, diğer davetlilerin de beğenisini 
kazandı.

Daha sonra yemekhanede hazırlanan iftar sofrasına 
geçen konuklar, birlikte iftar yaptılar. Yemek duasının 
ardından bir konuşma yapan Küçükçekmece Belediye 
Başkan Yardımcısı Hamza Gönenç, yurdun Küçükçek-
mece ilçesi için hayırlı olması temennisinde bulundu. 
Kısa sürede hizmete hazır hale getirilen yurdun yeni 
dönemde öğrenci kabul edeceğini ifade eden Gö-
nenç, “Yurdumuzun bu seviyelere gelmesinde başta 
başkanımız olmak üzere emeği bulunan herkese çok 
teşekkür ediyorum. Küçükçekmece yükseköğrenim 
erkek yurdumuz, İnşallah vakfımızın, belediyemizin, 
Küçükçekmecemizin duyarlı ve hayırsever insanlarının 
da destekleriyle, çok sayıda vatan evladına yeni bir 
yuva olacaktır. Biz Küçükçekmece Belediyesi olarak 
Yeni Dünya Vakfı’na böyle hayırlı ve faydalı bir hiz-
mete öncülük ettiği için teşekkürlerimizi ve her türlü 
hususta destek olacağımızı açık gönüllülükle ifade et-
tik ve bu sözümüzü de yerine getirmek için gayret 
ediyoruz. Umuyorum ki, yurdumuzda kalacak öğrenci 
kardeşlerimiz de bu bilinçle hareket ederler ve böl-
gemize, şehrimize, ülkemize, ümmetimize faydalı ve 
hayırlı olacak hizmetlerin içinde yer alırlar. Davetimize 
icabet ettiğiniz için, iftar soframızı şenlendirdiğiniz için 

hepinize teşekkür ediyor, şimdiden Kadir gecenizi ve 
bayramınızı tebrik ediyorum” diye konuştu.

Daha sonra söz alan Yeni Dünya Vakfı Genel Baş-
kanı Mahmut Göksu da, memnuniyeti ifade ederek, 
“Ramazan ayının ikliminde, bu iftar sofrasında, böyle 
bir mekanda bizleri buluşturan Allah’a hamd olsun. 
Yurdumuzu Yeni Dünya Vakfı olarak devraldık ve 
şuan tertemiz ve bakımlı bir şekilde iftarımıza yetiş-
mesinde, güzel bir hale dönüşmesine katkı sağlayan 
başta Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karade-
niz’e, Yardımcısı Hamza Gönenç’e, Yurt Yönetim Ku-
rulu Üyesi arkadaşlarımıza, Öğrenci Evleri ve Yurtlar 
Komisyonu Başkanımız Salih Uzun’a, yurdumuzun so-
rumluluğunu alan Emrah Sevinç’e ve siz kıymetli ko-
nuklarımıza yürekten teşekkür ediyorum. 

İftar öncesi yurdumuzu tekrar gezdik, çok güzel çok 
hoş olmuş. Tabi şimdi fiziki şartları iyileştirdik, artık çev-
redeki üniversitelerde yurdun tanıtılması ve öğrencile-
re ulaşılması gerekiyor. Millete, devlete faydalı genç-
lerin yetişmesine vesile olsun İnşallah. Hepimizin bu 
konuda büyük sorumluluğu var, inşallah el birliği ile 
hayırlı işlerde bulaşacağız. Cemaat veya STK adı altın-
da ihanet şebekeleri oluşturanlara fırsat vermemek, 
gençlerimizi bu tip hain yapılardan muhafaza etmek 
için gayret etmek zorundayız. Bu topraklara sevdalı, 
aklını, zihnini esir etmeyen gençler yetiştireceğiniz. Al-
lah hepinizden razı olsun” dedi.

İftarın ardından birlikte namaz kılan konuklar, din-
lenme salonunda çay içip sohbet ettiler. 

YURT İFTARLARI
KÜÇÜKÇEKMECE’DE BAŞLADI
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Yeni Dünya Vakfı Bülteni

Temmuz YENİ DÜNYA'DA İFTAR VAKTİ

Yeni Dünya Vakfı öğrenci 
yurtlarında düzenlenen iftar 
programları, Büyükçekmece 

Yükseköğrenim Erkek 
Öğrenci Yurdu ile devam 

etti.

Genel Başkan Mahmut Göksu’nun 
yanı sıra, yönetim kurulu, Öğren-

ci Evleri ve Yurtlar Komisyonu, yurt 
yönetim kurulu üyeleri ve idarecileri 
ile yerel yöneticiler ve bölge eşrafı if-
tar sofrasında bir araya geldiler.

İftar öncesi misafirlerle birlikte yur-
du gezen Başkan Göksu, bilgi alarak 
bir süre yurt yönetimi ile görüştü. Yur-
dun fiziki onarım, bakım ve tefrişa-
tının tamamlandığını gören misafir-
ler, emeği geçen herkese teşekkür 
ederek, yurdun Büyükçekmece için 
önemli bir değer olduğunu ifade 
ettiler. Bölge insanı ile öğrencilerin 
kaynaşmasına vesile olacak olan Bü-
yükçekmece Yükseköğrenim Erkek 
Öğrenci Yurdunun verimli bir şekilde 
faaliyet göstermesi için ellerinden 
gelen katkı ve desteği vereceklerini 
vurguladılar. 

İftarın yaklaşmasıyla birlikte Ku-
ran-ı Kerim okundu ve misafirler hep 
birlikte oruçlarını açtılar. İftardan son-
ra dinlenme salonunda çay eşliğinde 
sohbet edilirken, Başkan Göksu iftara 
katılan herkese teşekkür ederek şun-
ları söyledi; “Özellikle Büyükçekmece 
yurdunun sağlıklı bir şekilde faaliyete 

başlaması noktasında her türlü feda-
karlığı ve desteği sağlayan, ayrıca 
bu güzel iftar sofrasında bizleri bu-
luşturan başta Cemal Akmercan ol-
mak üzere, Öğrenci Evleri ve Yurtlar 
Komisyon Başkanımız Salih Uzun ve 
Yardımcısı Dr. Sedat Erol, Yurt Yöne-
tim Kurulu Başkanı Hamit Öncü ve 
diğer vakıf dostlarına yürekten teşek-
kür ediyor, yurt ile beraber bir araya 
gelen gönül dostlarının oluşturduğu 
bu sıcaklığın samimi bir şekilde de-
vamını, örnek insanların yetişmesine 
ve kalıcı hizmetlere vesile olmasını 
Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum.”

AK Parti Büyükçekmece İlçe Baş-
kanı İlker Gürbüz, Mütevelli Heyet ve 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız 
Mustafa Çokyaşar, Bitlisli Kayser Bil-
dik Hocamız, İlim Kültür Vakfı Müte-
velli Heyet Başkanı Mustafa Çalışan, 
Büyükçekmece  Milli Eğitim Müdürü 
Hasan Uygun, Ensar Vakfı Büyük-
çekmece Şube Başkanı Nabi Selçuk, 
Emekli Müftü Mehmet Narin, Vakfı-
mızın eski Başkanı Ekrem Görçeker, 
Özel Yurt İşletmecisi Bahri Kul ve di-
ğer katılımcılarla sıcak ve samimi bir 
şekilde sohbet devam etti.  

BÜYÜKÇEKMECE’DE HEM İFTAR  
HEM GÖNÜL SOHBETİ
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Yeni Dünya Vakfı Geleneksel 
İftar Programı çerçevesinde 

Ankara Şubesi tarafından 
düzenlenen iftarda, 

çok sayıda vakıf üye ve 
gönüllüsü bir araya geldiler.

Ankara Ulus’ta bulunan şube 
binasında düzenlenen iftar 
programına; Yönetim, de-

netim ve komisyon üyeleri ile kadın 
ve gençlik kolları başkanları ve üye-
leri, Yeni Dünya Vakfı yurtlarında 
kalan öğrencilerin yanı sıra siyaset 
ve iş dünyasından da çok sayıda 
davetli katıldı.

Komisyon Başkanlarından Hüse-
yin Kazan’ın Kuran-ı Kerim okuma-
sıyla başlayan programda Ankara 
Şube Başkanı Ali Toköz de bir selam-
lama konuşması yaptı. Yeni Dünya 
Vakfı’nın farklı illerde düzenlenen if-
tar programlarının artık bir geleneğe 
dönüştüğünü belirten Toköz, “Yeni 
Dünya Vakfı gençliğe yönelik çalış-
ma ve faaliyetler gerçekleştiren bir 
vakıf olup, 1996 yılında kurulduğu 
ilk günkü heyecanla çalışmalarına 
devam etmektedir. Bu çalışmalarda 
ve düzenlediğimiz programlarda siz 
vakıf dostlarını aramızda görmekten 
son derece mutluyuz. Destek veren, 
emek veren, gönül veren tüm vakıf 

dostlarına teşekkür ediyorum” diye 
konuştu.

Toköz’ün ardından Ankara Şube 
Denetim Kurulu Başkanı Recep Yıl-
dırım’da konuşmasında; “Genel 
Başkanımız, Başbakanımızın iftarına 
katıldığı için şuan aramızda buluna-
mamaktadır. Fakat gönlü ile bura-
da olduğunu hepimiz hissediyoruz. 
İftarımıza bu yoğun katılım hepimi-
zi çok memnun etmiştir. Ancak bir 
şeyi de çok net göstermiştir, o da 
Yeni Dünya Vakfı programları artık 
daha da büyük salon ve alanlarda 
yapılmalıdır. Vakıf çalışmalarımız 
başta yurtlar olmak üzere yoğun bir 
şekilde devam etmektedir. Çalış-
malarımıza katkıda bulunan herke-
se, bu güzel iftar sofrasında bizlerin 
buluşmasına vesilen olan Şube Baş-
kanımız Ali Toköz ve çalışkan ekibi-
ne teşekkür ediyorum” dedi.

Vakıf faaliyetlerinin anlatıldığı vi-
deo gösteriminin ardından, yemek 
duası ile program sona erdi.

ANKARA’DA İLK İFTAR
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Yeni Dünya Vakfı Ankara 
Şubesi tarafından 
düzenlenen iftar 

programının ikincisi, çok 
sayıda siyasetçinin yanı sıra 

vakıf üye ve gönüllülerinin 
katılımı ile İlbank Sosyal 
Tesislerinde gerçekleşti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcıları 
Mahir Ünal ve Cevdet Yılmaz, 61. 
Hükümet Başbakan Yardımcısı ve 

Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Bilim Sa-
nayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan 
Ali Çelik, İç İşleri Bakan Yardımcısı Meh-
met Ersoy, Uşak Milletvekili Alim Tunç, Kı-
rıkkale Milletvekilleri Av. Ramazan Can ve 
Mehmet Demir, Giresun Milletvekili ve Gi-
resun Temsil Heyeti Başkanı Sabri Öztürk, 
Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı Nihat Ergün, 
Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak’ın 
yanı sıra çok sayıda siyasetçi, bürokrat ile 
vakıf üye ve gönüllüleri nin katıldıkları 
iftar programı Kur'an-ı Kerim tilaveti ile 
başladı. Ezanın okunmasıyla birlikte oruç-
larını açan davetlilere vakıf faaliyetlerinin 
anlatıldığı video gösterimi yapıldı. Daha 
sonra selamlama konuşması için kürsüye 
çıkan Ankara Şube Başkanı Ali Toköz, if-
tar programına katılan davetlilere teşek-
kür ederek Keçiören yurdunun ardından 
Ankara’da hizmete açılan Mamak, Yeni 
mahalle ve Çubuk yurtları hakkında kısa 
bilgilendirmede bulundu. 

Genel Başkan Mahmut Göksu ise, 
Yeni Dünya Vakfı genel merkez, şube 
ve temsilciliklerinde düzenledikleri iftar 
programları ile Ramazan ayının esasına 
uygun manevi bir birliktelik oluştuğuna 
değindi. Vakıf faaliyet ve çalışmaların-
dan da bahseden Başkan Göksu’nun ar-
dından Eski Sanayi Teknoloji ve Bilim Ba-
kanı Ergün; kürsüye gelerek Yeni Dünya 
Vakfı'nın son dönemde önemli adımlar 
attığını fakat bu büyümenin hormonel 
olamamsı gerektiğinin altını çizdi. 

Daha sonra Eski Başbakan Yardımcısı 
Prof. Dr. Emrullah İşler söz alarak, vakıf 
çalışmalarına katkı vermek hepimizin 
milli, islami ve vicdani görevidir. Görevi-
miz ve konunqmumuz ne olursa olsun, 
merkezi insan olan vakıf hizmetlerine 
destek vermeliyiz dedi.

Genel Başkan Yardımcısı ve Bingöl Mil-
letvekili Cevdet Yılmaz yaptığı konuşma-

da; Katılımcı demokrasi için STK'lar çok 
önemli bir konumdadır. Bu alan asla boş 
bırakılmayacak kadar önemlidir. Siyaset-
teki hizmetlerin kalitesi insan unsuru ile 
doğru orantılıdır. Bu yüzden insana yatı-
rımı önemsiyoruz. Bu alanda çalışmalar 
yapan herkesi kutluyoruz. Yeni Dünya 
Vakfı'nın çalışmalarını da yakinen takip 
ediyor ve başarılar diliyorum.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ma-
hir Ünal da kürsüye gelerek bir konuşma 
yaptı. Özellikle vakıfların devlete ve mil-
lete yönelik çalışmalarda önemli katkılar 
sağlayan kuruluşlar olduğunu ifade eden 
Ünal, Yeni Dünya Vakfı’nın faaliyetleri-
ni de ilgiyle takip ettiklerini vurguladı. 
Gündeme dair de değerlendirmelerde 
bulunan Ünal, programa katılan herkese 
teşekkür etti.

TEMALI ÇAY SOHBETİ

İftar sonrası vakıf yöneticileri, milletvekil-
leri ve belediye başkanları ile toplantı salo-
nuna geçerek çay sohbetinde bulundular. 

İftara katılan misafirlerin bir kısmı ve 
sayın bakanlarımızdan Nihat Ergün ve 
Cevdet Yılmaz, Orman ve Su işleri Bakan 
Yardımcısı Av. Harun Tüfekçi, Başbakanlık 
Baş Müşaviri  ve Yeni Dünya Vakfı Mü-
tevelli Heyet Üyesi Mustafa Şen, Yurtdışı 
Türkler ve Akraba Toplulukları Eski Baş-
kanı Doç. Dr. Kudret Bülbül, Eski Genel 
Başkan Yardımcısı ve Manisa Milletvekili 
Hüseyin Tanrıverdi ve yaklaşık 150 kişi-
nin katılıyla gerçekleşen çay sohbetinde 
Cevdet Yılmaz, sohbet konusunu  genç-
lik üzerine olması önerisinde bulundu ve 
misafirler konuyla ilgili fikir, düşünce ve 
sorularını dile getirdiler.Sorulara ilgililerin 
cevaplarından sonra güzel bir atmosfer-
de geçen çay sohbetinin, iftar programı-
nın en nadide bölümünün oluşturduğu 
kanaati herkes tarafından kabul edildi. 
Katılımcılar önümüzdeki yıllarda da çay 
sohbetlerinin iftar programlarının ardın-
dan yapılması dileklerini ilettiler. 

BAŞKENTTE TEMALI İFTAR

Yeni Dünya Vakfı Bülteni

Temmuz YENİ DÜNYA'DA İFTAR VAKTİ
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Yeni Dünya Vakfı Giresun Temsilciliği, ‘Geleneksel İftar Programı’ kapsamında, çok sayıda vakıf üye ve 
gönüllüsünü buluşturdu.  Giresun Milletvekili ve Giresin Temsil Heyeti Başkanı Sabri Öztürk, programda 
yaptığı konuşmada Yeni Dünya Vakfı’nın, yeni Türkiye’nin yansıması olduğunu ifade etti.

Yeni Dünya Vakfı Giresun Tem-
silciliği tarafından Grand Rav-
za Hotel’de gerçekleştirilen 

iftar programına Giresun Milletvekili 
ve Yeni Dünya Vakfı Giresun Temsil 
Heyeti Başkanı Sabri Öztürk, Giresun 
Üniversitesi Rektörü Cevdet Çoşkun, 
yönetim kurulu üyeleri ve çok sayı-
da davetli katıldı. 

Kuran-ı Kerim tilaveti ile baş-
layan iftar programında Giresun 
Temsil Heyeti Başkanı Sabri Öztürk, 
programa katılanlara yönelik bir 
selamlama konuşması yaptı. Gele-
nekselleşen Ramazan iftarlarının bu 
yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiklerini 
ifade eden Öztürk, vakfın amacının 
ülke için iyi insan yetiştirmek, öğren-
cilerin maddi manevi ihtiyaçlarını 
karşılamak olduğunu ifade etti.

Sabri Öztürk “Bu sene 60 öğ-
renciye burs verdik, kitap okuma 
programları, konferanslar, geziler 
düzenledik. Öğrencilere katkı sağ-

layan, bizleri yalnız bırakmayan 
hayırseverlere teşekkür ediyorum” 
dedi.

Yediden yetmiş yediye herkese 
kucak açan bir vakıf olmak için yola 
çıktıklarında zorlu bir sürece girdik-
lerinin bilincinde olduklarını ifade 
eden Öztürk, “Ancak gördük ki, 
attığımız onca adım, gösterdiğimiz 
gayret boşa değil. Bu mübarek gün 
ve akşamda iftar soframızda verdi-
ğiniz bu fotoğraf da bunun ispatı. 
Hepinizden Allah razı olsun” diye 
konuştu.

Yeni Dünya Vakfı’nın misyon ve 
vizyonuyla Yeni Türkiye’nin bir yan-
sıması olduğunu dile getiren Öztürk, 
her şeye karşın yaptıklarının yeterli 
olmadığı Yeni Türkiye için ne kadar 
şey yapılsa az olduğunu dile getirdi.

Giresun Üniversitesi Rektörü Cev-
det Coşkun’un da kısa bir konuşma 
yaptığı iftar programı, yapılan dua-
ların ardından son buldu. 

“YENİ DÜNYA VAKFI, YENİ 
TÜRKİYE’NİN YANSIMASIDIR”
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Yeni Dünya Vakfı Bülteni

Temmuz

“Yeni bir dünya için çalışıyoruz”  sloganıyla hizmet veren ve geçtiğimiz aylarda Bursa temsilciliğinin 
açılışını yapan Yeni Dünya Vakfı Bursa’daki ilk iftar programını yoğun bir katılımla gerçekleştirdi.

Yeni Dünya Vakfı Bursa Temsilciliği binasında ger-
çekleştirilen programa Genel Başkan Mahmut 

Göksu’nun yanı sıra, AK Parti Milletvekili Altan Karapa-
şaoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Muh-
sin Özlükurt, Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı 
Edebali, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ali Yılmaz, 
, Uludağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tevfik 
Yücedoğru, Bursa İl Müftü Yardımcısı Mehmet Köktaş, 
siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile 
çok sayıda vakıf üyesi katıldı.

İftarda konuşan Yeni Dünya Vakfı Bursa Temsil 
Heyeti Başkanı Tahsin Kara, tüm Müslümanların Ra-
mazan ayını kutlayarak, iftar davetine katılanlara 
teşekkür etti. Kara, “Ramazan ayına ulaşmaktan do-
layı mutluyuz. Fakat geçtiğimiz günlerde şehit düşen 
askerlerimizin de acısını yüreğimizde hissediyoruz. Bu 
vatan için şehit olmuş tüm askerlerimize Allah’tan rah-
met diliyorum. İnşallah içinde bulunduğumuz bu mü-
barek ayda ülkemiz ve İslam dünyası daha fazla acı 

yaşamaz” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Muhsin 
Özlükurt da şehitleri rahmetle anarak duyduğu üzün-
tüyü vurguladı. Özlükurt, “Bu güzel geceyi düzenle-
yen Yeni Dünya Vakfı’na ve tüm katılımcılara, şahsım 
ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe 
adına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

İSMAİL HAKKI EDEBALİ: “YENİ DÜNYA VAKFI ÜLKE-
MİZE GÜZEL NESİLLER YETİŞTİRİYOR”

İftar programında konuşan Yıldırım Belediye Başka-
nı İsmail Hakkı Edebali de Ramazan Ayı’nın rahmet 
ve bereketinin tüm Müslümanların üzerinde olmasını 
diledi. Yeni Dünya Vakfı’nın faaliyetlerinden bahse-
den Edebali, “Yeni Dünya Vakfı, ülkemize kendi kültü-
rüyle yoğrulmuş, Allah ve vatan sevgisini bilen, güzel 
nesiller kazandırıyor. Yeni Dünya Vakfına ülkemiz ve 
gençlerimiz için yaptıkları için teşekkürlerimi sunuyo-
rum” şeklinde konuştu.

VAKIF KENTİ BURSA’DA İFTAR

YENİ DÜNYA'DA İFTAR VAKTİ
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“BİR İNSANIN KURTULUŞUNA VESİLE OLMAK DÜNYA-
DAKİ HER ŞEYDEN DAHA HAYIRLIDIR”

Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanı Mahmut Göksu ise 
Ramazan’ın birlik ve beraberlik ayı olduğunun altını 
çizdi. Göksu, “Türk milleti, vatanının önemini gerçek-
ten çok iyi biliyor. 15 Temmuz Gecesi, insanlarımızın 
canhıraş şekilde vatanlarını korumaya çalışması bunun 
en güzel örneğidir. Başta 15 Temmuz şehitlerimiz ol-
mak üzere, bu vatan uğruna canını feda eden tüm 
şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

Osmanlı’nın büyük bir vakıf kültürüne sahip olduğu-
nu ve bu vakıfların toplumun eksikliklerini gidermek 
için hizmet ettiğinin altını çizen Başkan Göksu, Yeni 
Dünya Vakfı’nın Osmanlı’dan gelen bu geleneği ge-
leceğe taşımak için çalıştığını ifade ederek, “1996’tan 
beri hizmet veren Vakfımızda sosyal, kültürel, sportif 
olarak gençlerimizin gönüllerine dokunmaya çalış-
tık. Bir insanın kurtuluşuna vesile olmak dünyadaki 
her şeyden daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Yeni Dün-
ya Vakfı olarak amacımız kalıcı ve güzel hizmetlere 
imza atmaktır” diye konuştu.

Teravih namazı sonrası Başkan Göksu ve Yönetim 
Kurulu üyeleri, Bursa Temsilcilik binasının olduğu tarihi 
alanda Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar 
ve Bursalı konuklarla birlikte çay içip sohbet ettiler.
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Yeni Dünya Vakfı Bülteni

Temmuz

Yeni Dünya Vakfı 
Konya Temsilciliği 
tarafından bu yıl 
‘Geleneksel İftar 
Programı’nın üçüncüsü 
düzenlendi.

Yeni Dünya Vakfı Konya Temsilciliği 
tarafından Beril Düğün Salon’unda 
gerçekleştirilen programa Genel 

Başkan Mahmut Göksu, Eski Milletvekili 
Mustafa Kabakçı, Yeni Dünya Vakfı Kon-
ya Temsil Heyeti Başkanı Prof. Dr. Adem 
Şahin’in yanı sıra siyasi partilerin ve sivil 
toplum kuruluşu temsilcilerinin yanı sıra 
çok sayıda vakıf üye ve gönüllüsü katıldı. 
İftarda konuşan Yeni Dünya Vakfı Kon-
ya Temsil Heyeti Başkanı Prof. Dr. Adem 
Şahin, tüm Müslümanların Ramazan 
ayını kutlayarak, iftar davetine katı-
lanlara teşekkür etti. Şahin “Ramazan 
ayına ulaşmaktan dolayı mutluyuz. 3 
sene önce faaliyete geçen Konya Tem-
silciliğimiz, şu anda 75 öğrencimize burs 
vermektedir. Hizmetlerimiz ve faaliyet-
lerimiz her yıl aratarak devam ediyor. 
Yüce allah bizleri hayırlı işlerde yarıştır-
sın. İnşallah içinde bulunduğumuz bu 
mübarek ayda ülkemiz ve İslam dün-
yası daha fazla acı yaşamaz” dedi.

İftar programında konuşan AK Par-
ti Eski Milletvekili Mustafa Kabakçı da, 
Ramazan Ayı’nın rahmet ve bereke-
tinin tüm Müslümanların üzerinde ol-

masını diledi. Yeni Dünya Vakfı’nın 
faaliyetlerinden bahseden Kabak-
çı,“Yeni Dünya Vakfı, ülkemize kendi 
kültürüyle yoğrulmuş, Allah ve vatan 
sevgisini bilen, güzel nesiller kazandı-
rıyor. Yeni Dünya Vakfına ülkemiz ve 
gençlerimiz için yaptıkları için teşekkür-
lerimi sunuyorum” şeklinde konuştu. 
Daha sonra kürsüye çıkan Yeni Dünya 
Vakfı Genel Başkanı Mahmut Göksu ise 
Ramazan’ın birlik ve beraberlik ayı ol-
duğunun altının çizdi. Osmanlı’nın bü-
yük bir vakıf kültürüne sahip olduğunu 
ve bu vakıfların toplumun eksikliklerini 
gidermek için hizmet ettiğinin altını çi-
zen Başkan Göksu, Yeni Dünya Vak-
fı’nın da Osmanlı’dan gelen bu gelene-
ği geleceğe taşımak için çalıştığını ifade 
etti. Başkan Göksu, “1996’tan beri hiz-
met veren Vakfımızda sosyal, kültürel, 
sportif olarak gençlerimizin gönüllerine 
dokunmaya çalıştık. Bir insanın kurtulu-
şuna vesile olmak dünyadaki her şey-
den daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Yeni 
Dünya Vakfı olarak amacımız kalıcı ve 
güzel hizmetlere imza atmaktır” diye 
konuştu.

KONYA TEMSİLCİLİĞİ
İFTAR PROGRAMI

YENİ DÜNYA'DA İFTAR VAKTİ
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Köşk salonda düzenlenen iftar programına Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Yeni Dünya Vakfı 
Genel Başkanı Mahmut Göksu’nun yanı sıra vakıf üye ve gönüllüleri ile çok sayıda davetli katıldı.

İftar programının açılış konuşmasını 
yapan Yeni Dünya Vakfı Adıya-
man Temsil Heyeti Başkanı Mah-

mut Eren, değer yargılarına sahip 
bir gençlik yetiştirmenin gayretin-
de olduklarını belirterek, “Vakfımız 
2015 yılında Bakanlar Kurulu ka-
rarıyla kamu yararına çalışan vakıf 
hürriyetini de kazanmıştır. Vakfımız 
1996 yılında İstanbul’da kurulmuş-
tur. Bir çok ilde temsilciliğimiz vardır. 
Adıyaman temsilciliğimiz ise 2014 
yılında hizmete başlamıştır. Emeği 
gecen bütün vakıf çalışanlarına ve 
gönüllülerine teşekkür ve tebrik edi-
yorum” dedi.

Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanı 
Mahmut Göksu ise konuşmasında, 
“Burada mübarek Ramazan ayının 
bize verdiği mutluğu beraber yaşı-
yoruz. Hepinize geldiğiniz için çok 
teşekkür ediyoruz. Allah hepinizden 
razı olsun. Yeni Dünya Vakfı olarak 
bu gün siz değerli misafirlerimizle 
beraber ve vakıf üyelerimizin de 
katıldığı iftar yemeği için bir ara-
ya geldik. Bu güzel organizasyonu 
yapan bizi iftar sofrasında bir araya 
getiren arkadaşlarımıza, kardeşle-

rimize teşekkür ediyorum. Tabi en 
önemlisi bu güzel davete icabet 
edip buraya gelen siz misafirlere 
yürekten şükranlarımı sunuyorum” 
ifadelerini kullandı. 

Daha sonra kürsüye gelen Adıya-
man Belediye Başkanı Hüsrev Kut-
lu, Adıyaman’da böyle programa 
ev sahipliği yapmaktan duydukları 
memnuniyeti belirterek şunları söy-
ledi  “Mübarek Ramazan ayı kutlu 
olsun. Cenabı Allah tutuğunuz oruç-
ları kabul etsin. Bizi böyle güzel bir 
iftar yemeğine çağıran sayın Mah-
mut Göksu beyefendiye teşekkür 
ediyorum. Cenabı hak Yeni Dünya 
Vakfı ve diğer vakıflarımız Allah 
muvaffak etsin.” 

Program sonunda Adıyaman 
Temsilciliği görev değişimi yapıldı. 
Temsil Heyeti Başkanı Uğur Dün-
dar, görevi Mahmut Eren’e dev-
retti. Başkan Göksu da, eski temsil 
heyeti başkanı ve ekibine yaptıkları 
çalışmalardan dolayı teşekkür etti. 
Temsil Heyeti Başkanlığına getirilen 
Mahmut Eren’e de başarılar diledi. 

Adıyaman Temsil Heyeti 
Başkanı Uğur Dündar, görevini 
Temsil Heyeti Başkanlığına ge-
tirilen Mahmut Eren'e devretti

ADIYAMAN İFTARI
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Yeni Dünya Vakfı Bülteni

Temmuz

Adıyaman Gölbaşı temsilcilik iftarına Genel Başkan Mahmut Göksu'nun annesi Fatma Göksu da katıldı.

Kırıkkale Temsilciliği tarafından düzenlenen iftar programına, Başkan Göksu ve Ankara Şube üyeleri de katıldılar

İzmir temsilcilik iftarından sonra Uluslararası öğrencilerinde aralarında bulunduğu üye ve gönüllüleri  aile fotografı çekildi

YENİ DÜNYA'DA İFTAR VAKTİ
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Yeni Dünya Vakfı Bursa Temsilciliği Kadın Kolları AR-
GE ve Projeler Sorumlusu Özge Şeyda Küçükkaya 
ve hocalık yaptığı Bağlarbaşı Kız Kuran Kursu ha-

fızlık proje talebeleri, vakıf binasını ziyaret ettiler. Kadın 
Kolları Başkanı Hatice Aşıkkutlu’nun da eşlik ettiği minik 
hafızlar, vakıf binasını ve bulunduğu tarihi semti gezdik-
ten sonra hep birlikte iftar yaptılar. 

Kuran Kursu talebeleriyle bir süre sohbet eden Aşıkkutlu, 
“Minik hafızlarımızın ziyaretinden ve onlarla birlikte iftar 
sofrasında orucumuzu açmaktan büyük mutluluk duyduk. 
Dini değerlerimizin özellikle bu yaştaki çocuklarımız tara-
fından sahiplenilmesi çok güzel. Ne mutlu bizlere ki böyle 
cıvıl cıvıl ve birbirinden güzel gönlü olan bu kızlarımızla 
vakit geçirdik” ifadelerini kullandı.

Bursa Bağlarbaşı Kız Kuran Kursu talebeleri, 
Yeni Dünya Vakfı Bursa Temsilcilik binasında 
düzenlenen iftar programında vakıf üye ve 
gönüllüleri ile bir araya geldiler. 

BURSA’DA 
MİNİK
HAFIZLARLA
İFTAR

Yeni Dünya Vakfı Bülteni 57



Yeni Dünya Vakfı Genel Merkez Uluslararası Öğrenci-
ler Komisyonu, Genel Merkez Kadın ve Gençlik Kol-
larından çok sayıda öğrenci ile vakıf üye ve gönül-

lüsünün katıldığı Çanakkale gezisi, yurtdışından Türkiye’ye 
eğitim görmek için gelen yabancı öğrencilerden de yoğun 
ilgi gördü. Otobüsler ile İstanbul’dan toplu olarak Çanak-
kale’ye geçen gurup; şehitlik anıtı, cephe savaşlarının ya-
şandığı alanlar ve şehit mezarlarını ziyaret ettiler. Gezide 
özellikle yüzyıl önce dünyanın farklı coğrafyalarından Ça-
nakkale Cephesine gelerek kahramanca savaşan şehitle-
rin mezarları ziyaret edilirken duygu dolu anlar yaşandı.

ÇANAKKALE, ÜMMETİN BULUŞMA NOKTALARINDAN BİRİDİR

Çanakkale’nin bütün İslam Ümmetinin tek vücut olduğu 
önemli bir yer olduğunu ifade eden Genel Merkez Ulusla-
rarası Öğrenciler Komisyon Başkanı Dr. Ümit Doğan, “Farklı 
ülkelerden sayısız şehidimiz bu topraklarda yatıyor. Bugün 
ise farklı ülkelerden okumak için ülkemize gelen torunları 
ile aziz şehitlerimizi ve çetin mücadelelerin yaşandığı bu 
toprakları ziyarete geldik. Çanakkale Savaşları, hem kendi 
evlatlarımız hem de ümmet için önemli bir tarihi hadisedir. 
Bu bilinci pekiştirmek için bu tip ziyaretler ve devamında 
gelecek projeler çok mühim. Yeni Dünya Vakfı da, ismin-
den ve misyonundan hareketle çok sayıda uluslararası öğ-
renciye, burs ve yurt hizmetleri ile sosyal ve kültürel katkı da 
sağlayarak destek oluyor. İnşallah ülkemizi, kültürümüzü 
daha iyi yansıtmak, ümmet bilincini taze tutmak için ben-
zer projelerimiz aratarak devam edecek” diye konuştu.

Yeni Dünya Vakfı Genel Merkezi 
organizasyonu ile İstanbul’da eğitim 

gören uluslararası öğrenciler, 
dünyanın dört bir köşesinden 

şehitlerin yattığı Çanakkale’ye 
düzenlenen geziye katıldılar.

ÜMMETİN BULUŞTUĞU YERDE,
ÇANAKKALE’DEYİZ

Yeni Dünya Vakfı Bülteni

Temmuz
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ZiyaretlerTemmuz

AK Parti Tokat İl Başkanı Metin Polat ve yönetim 
kurulu üyeleri, Ankara Şubemizi ziyaret etti

Ankara Şube binasında düzenlenen sahur programı-
na Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak da katıldı

Ankara Şube Gençlik Kollarından, Ankara Şube Yöne-
tim Kurulu üyesi  25. Dönem Ankara Milletvekil Mahmut 
Sami Mallı'ya ziyaret.

Ankara Şube Gençlik Kolları'nın son yönetim kurulu top-
lantısına Prof. Dr. Derviş Yılmaz da katıldı

Ankara Şube Başkanı Ali Toköz ve beraberindeki 
heyet, Deniz Feneri Ankara Şube Başkanı Mevlüt 
Koca'yı ziyaret ettiler

Ankara Milletvekili ve 61. Hükümet Başbakan Yardımcısı 
Emrullah İşler, Ankara Şubemizi ziyaret etti

Ankara Şb. Uluslararası Öğr. Kom. Bşk. Hafijur Rah-
man, Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Berlin Konfe-
ransında Vakfımızı temsil etti

Ankara Şube Gençlik Kollarının, 23-24. Dönem Mar-
din Milletvekili ve  Ankara Şube Yönetim Kurulu üyesi 
Gönül Bekin Şahkulubey'i ziyareti
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Genel Merkez Gençlik Kolları, kardeş kuruluş Genç 
Adıyaman Platformunun düzenlemiş olduğu iftar progra-
mına katıldı

Giresun Temsil Heyetinin, Giresun Ticaret Odası Başka-
nı Hasan Çakırmelikoğlu'nu ziyareti

Haziran ayında gerçekleştirilen Eğitim Stratejileri Çalış-
tayı öncesi, eğitimciler ve ilgili vakıf üyeleri değerlendir-
me toplantısı yaptı

Yeni Dünya Vakfı Bülteni

Ankara Şube İstişare Toplantısı,Genel Başkan Mahmut 
Göksu ve İstişare Kurulu üyelerinin katılımıyla Keçiören Ester-
gon Kalesinde gerçekleşti

Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İbrahim 
Özekinci'ye ziyaret

Genel Merkez Denetim Kurulu Üyeleri, Ankara Şu-
be'de gerçekleştirilen istişare toplantısının ardından Cu-
martesi Sohbetine katıldılar

Genel Merkez Mezunlar Komisyonu üyeleri, 16 
Nisan Referandum sonuçlarını tartışmak için bir araya 
geldiler

Genel Koordinatör Özbay Yağmurkaya, Giresun Temsil-
ciliğimizi ziyaret ederek Gençlik Kolları Başkanı Cihat Akgüre 
ile görüştü

Bursa Temsilciliği bayramlaşma programında vakıf 
üye ve gönüllüleri, Bursa Milletvekilleri, yerel yöneticiler 
ve akademisyenler ile bir araya geldiler

Genel Başkan Mahmut Göksu, Gölbaşı temsilciliğimi-
zin düzenlediği bayramlaşma programında hemşehrileri 
ile bir araya geldi
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ZiyaretlerTemmuz

İstanbul Kağıthane Kız Öğrenci Yurdu Müdürü Ayşe 
Tipi ve Müdür Yardımcısı Havva Bölen, Ankara Şubemizi 
ziyaret ederek yurt çalışmaları ile ilgili görüş alışverişinde 
bulundular

Tarihçi Ahmet Anapalı Ülke TV'de yayınlanan Tarihte 
Yürüyen Adam isimli programın çekimlerini genel merkez 
binamızda gerçekleştirdi

MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Kemal 
Şamlıoğlu'na ziyaret

Vakfımız bursiyerlerinden Büşra Cansız ve Ayşe Nur 
Boz, Onursal Başkanımız Halil İbrahim Demir’i ziyaret 
ettiler. Onursal Başkan Demir’in vakfımıza bağışladığı ve 
daha sonra İlim Yayma Cemiyeti’ne devredilen 6000 
m2 arsa üzerine inşa edilen 400 kişilik öğrenci yurdunu 
da gezen bursiyerlerimiz, Onursal Başkan Demir ve yurt 
idarecileri ile sohbet ettiler.

Başbakan Binali Yıldırım'ın STK temsilcileri onuruna 
verdiği iftar programı

İftar sonrası Genel Başkan Mahmut Göksu, Milli Eğitim 
Bakanı İsmet Yılmaz ile de görüştü

Öğrenci Evleri ve Yurtlar Birimi, genel merkez binamızda 
gerçekleşen toplantıda yurt çalışmalarını değerlendirdiler

Genel Merkez AR-GE ve Projeler Kom. bünyesinde 
seçkin mühendis ve yöneticilerden oluşturulan YDV TECH 
grubu, değerlendirme toplantısı yaptı
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Neyzen Muharrem Dere, her Cumartesi genel mer-
kez binamızda çeşitli enstrümanlar eşliğinde insanımıza 
dair kıssalar anlatıp, ezgileri seslendiriyor.Sabah namazı buluşmaları - Edirnekapı Mihrimah 

Sultan Cami ve Hatice Sultan Cami

Ankara Şubemizin pikniği yoğun katılımla gerçekleşti. Akyurt DSİ Tesislerinde yapılan progra-
ma vakıf üye ve gönüllülerinin yanı sıra Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak da katılırken, vakıf 
bünyesinde hadis ve tefsir dersleri veren; Adana Müftüsü Hasan Çınar, 20-21-22. Dönem Samsun 
Milletvekili Musa Uzunkaya, Keçiören Müftüsü Dr. İhsan İlhan, Altındağ Müftüsü Enver Türkmen'e  
plaket takdim edildi.
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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.



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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