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Yeni Dünya Vakfı Bülteni

Eylül

VAKIF VE EĞİTİM
Kurumsallaşmış bir yardım anlayışının temsilcisi olan 

vakıflar, köklü tarihsel geleneği ve sunduğu hizmetler-
le kültürümüzün önemli bir değeri olarak varlıklarını 
günümüze kadar sürdürmüşlerdir.

Milletimizin yardımseverlik, birlik ve dayanışma gibi 
değerlerini yaşama geçiren vakıflar, birlikteliğimizin 
güçlenmesini sağlamakta, yardım yapmak isteyen va-
tandaşlarımızı yönlendirerek amaçlarına ulaşmalarına 
vesile olmaktadır.

Ecdadımızın, “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” anla-
yışı; yaşadığımız topraklarda yardımlaşmayı, merha-
meti, sevgiyi ve şefkati merkeze alan eşsiz bir vakıf 
medeniyetine dönüşmüştür. Bizler, sahip olduğumuz 
vakıf medeniyeti mirasını, tarihimizin en önemli iftihar 
kaynaklarından biri olarak görüyoruz. Bu nedenle, in-
sana yatırım yapan,  insanın mutluluğu ve refahını he-
defleyen bir vakıf anlayışını yeniden canlandırmak için 
çok yoğun gayret gösteriyoruz.

Vakıfların en önemli hizmet alanı insandır. İnsana 
yatırım yapan vakıflar nitelikli insan gücünün artmasın-
da, bilgiyi üreten ve paylaşan nesiller yetiştirilmesin-
de, çocukların ve gençlerin yetenekleri doğrultusunda 
yönlendirilmesinde önemli görevler üstlenmektedir. 
Bu doğrultuda ülkenin başarısı, gelişmesi ve ilerleme-
sinde önemli bir yeri olan eğitim kurumlarımıza destek 
olmakta, öğrencilerin sosyal olarak hayata hazırlan-
masına katkı vermektedir.

Eğitimde zarf mı mazruf mu?
Eğitime yatırım ülkenin parlak geleceğine yatırımdır. 

Eğitime gönül vermiş vatandaşlarımızın da desteğiyle, 
devlet-vatandaş işbirliğiyle eğitim alanında sevindirici 
gelişmeler meydana gelmekle birlikte hala almamız 
gereken çok büyük mesafeler vardır. Son yaşanan sı-
nav tartışmaları ve dünya ölçeğinde ki eğitim başa-
rı grafiğimiz ülkemizin çözmesi gereken en önemli 
sorunun hala eğitim olduğu gerçeğini ortaya koymak-
tadır. Eğitimin sadece birkaç kurum veya kuruluşa terk 
edilmeyecek kadar büyük olduğundan, bu konuda 
kafa yoran sivil toplum örgütleri, sendikalar, fikir ku-
lüpleri ve özel teşebbüsün de katkı ve destek vermesi 
ülkemiz ve geleceğimiz olan gençliğimiz için hayati 
önem arz etmektedir. Eğitimde mazrufun da zarftan 
daha önemli olduğunu yaşayarak görüyoruz.

Bu vesileyle, eğitimin her kademesinde Türkiye’nin 
geleceği olan çocuklarımıza-gençlerimize başarılar di-
liyorum. Sevgi, sabır ve özveri timsali öğretmenlerimize 
teşekkür ediyor, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı 
olmasını yüce Allahtan diliyorum.

Kamplarla dolu bir yazı geride bıraktık;

Kamplarla dolu dolu geçen bir yaz mevsimini vakıf 
olarak geride bıraktık. Samsun-Mersin-Kocaeli-Kefken-
de düzenlediğimiz gençlik kamplarında, kız ve erkek 
öğrencilerimiz için ayrı ayrı kamp faaliyetleri yaptık. 16-
19 Kasım da yapacağımız Osmaniye Aslantaş Genç-
lik kampıyla bu faaliyeti sürdüreceğiz. Kamplarımız; 
sportif faaliyetlerin yanı sıra sosyal, kültürel etkinliklerin 
de yapıldığı daha da önemlisi vakıf yöneticileri-öğren-
cileri arasında güzel bir tanışmanın ve kaynaşmanın 
zemininin oluştuğu ve gençlerimize gönül dili ile do-
kunabilmenin müstesna mekânlar olmaktadır. Ayrıca 
birlikte hareket etme, ekip ruhu kazanma yolunda öğ-
rencilerimiz önemli mesafeler kat etmektedir.

Yurt açma çalışmalarımız devam ediyor;

Yine bu yıl yaz boyunca İstanbul, Ankara, Bursa ve 
İzmir’de bulunan Yükseköğrenim öğrenci yurtlarımızın 
tadilatı ile tefrişatlarını tamamlayıp yeni dönemde 
hizmete açabilmenin gayretini ve heyecanını yaşa-
dık. Gümüşhane, Gaziantep ve Antalya da yurt aça-
bilmek, Kocaeli’nde yurt arsası için girişimlerde bulun-
duk. Çok şükür yurt çalışmalarımız yoğun bir şekilde 
devam etmektedir. Rabbim bu vesileyle bizlere hayırlı 
hizmetler nasip etsin.

“Yeni Yuvanız” sloganı ile hizmet veren Yeni Dünya 
Vakfı Yurtları, ümit ediyorum ki öğrencilerimize aile or-
tamlarını aratmayacak, güvenli ve huzurlu birer yuva 
olacaktır. Bu anlamda söz konusu yurtlarımızın her tür-
lü ihtiyacı, tadilatı ile ilgilenen, destek ve katkıda bu-
lunan tüm kurum, kuruluş, iş adamlarımız ve fedakâr 
vakıf dostlarımıza şükranlarımı sunuyorum.

Burs çalışmamız devam ediyor;

Öte yandan burs başvuruları alınan öğrenciler 
arasından mülakat yoluyla burs vereceğimiz isimleri 
belirleme sürecindeyiz. Geçtiğimiz yıl Türkiye genelin-
de 1600’den fazla öğrenciye burs veren vakfımız, bu 
yıl bu rakamın üzerine çıkmanın gayreti içerisindedir. 
Her sene daha fazla öğrenciye destek olmanın mutlu-
luğunu yaşıyoruz. Bu anlamda vakfımıza burs başvuru-
sunda bulunan tüm öğrencilerimize teşekkür ediyor ve 
vakfımızın faaliyetlerinde onları da aramızda görmek 
istiyoruz.

Hedefimiz öncelikle yurtlarımızda kalan ve geçen yıl 
vakfımızdan burs alan öğrencilerimize burs verebil-
mektir. Tabi ki yeni müracaatlara da imkânlar ölçüsün 
de cevap vermeye çalışacağız. Burs konusunda talebin 
çok yoğun olduğu bilinen bir gerçektir. Vakıf yönetici-
lerimizin bu konuda ki çalışmaları bu talepleri azami 
ölçüde karşılamak için gayretleri her türlü takdirin üs-
tündedir. Bu konuda da vakfımızın bu faaliyetine des-
tek olan yükü omuzlayan herkese teşekkür ediyorum.

Cenab-ı Hak (c.c.) tüm çalışmalarımızı kendi rızasına 
muvafık kılsın ve muvaffak eylesin.

Mahmut Göksu 
Başkan
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Yeni Dünya Vakfı Bülteni

Ekim

GENÇLERİN DİLİNDEN 
YENİ DÜNYA…

Vakfımızın Kurumsal İletişim Sorumlusu 
Abdullah Yılmaz ve Yönetmen Turgut 

Ünal’ın projesini hazırladıkları “YENİ DÜNYA 
HAYALLE KURULUR” isimli yeni tanıtım filmi-
nin çekimleri, Medya A.Ş.nin teknik desteği 
ile vakfımızın Cağaloğlu’nda bulunan genel 
merkez binasında gerçekleştirildi.  Vakfımız-
dan burs alan yabancı uyruklu öğrencilerin-
de aralarında bulunduğu çok sayıda genç, 
tanıtım filminde yer aldılar. ‘Yeni Dünya’nın 
bir parçası olarak vakfımızı, arkadaşlıkları-
nı, vakıf kültürünü ve hayallerini dile geti-
ren gençler, oldukça keyifli geçen çekimler 
esnasında başarılı performans sergilediler.  
Kurgusu ve montajı tamamlanan video, 
vakfımızın resmi internet sayfası www.yeni-
dunyavakfi.org adresinde yayınlandı. 

Vakfımızın tanıtım 

filmi çekimleri için 

Yeni Dünya Vakfı’ndan 

burs alan öğrenciler 

kamera karşısına 

geçtiler.
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Yeni Dünya Vakfı Bülteni

İstanbul’da biri kız öğrenciler için olmak üzere üç yurt, 
Ankara’da ikisi erkek ikisi kız öğrenciler için toplam dört 
yurt, Bursa’da bir kız öğrenci yurdu ve İzmir’de bir erkek 

öğrenci yurdu ile yeni eğitim öğretim dönemine başla-
yan vakfımızın, İstanbul, Gümüşhane ve Antalya’da açıla-
cak yeni yurtlar için de çalışmaları devam ediyor. 

Metro, metrobüs gibi hızlı ulaşım istasyonlarına yakın-
lıkları ve merkezi konumları ile dikkat çeken Yeni Dünya 
Vakfı Yurtları, 7/24 metro internet hizmeti ile de hizmet 
kalitesini yükseltmiş durumda. Öğrencilerin her türlü hiz-
meti etkin ve verimli alabilmeleri için tüm altyapısı hiçbir 
masraftan kaçınılmayarak hazırlanan yurtlarda, spor ve 
sinema salonu da bulunuyor.

Burs imkanı da sağlanan yurt öğrencileri, vakfımızın dü-
zenlediği yurtiçi ve yurtdışı geziler, kamplar, kurslar, kon-
feranslar ve diğer faaliyetlere de katılma avantajına sa-
hip olurken, çok sayıda önemli eğitimci, sanatçı ve devlet 
adamını da tanıma imkanı buluyorlar. 

Ekim

ÖĞRENCİLER
‘YENİ YUVA’LARINA

YERLEŞTİLERYeni Dünya Vakfı Yükseköğrenim 
Yurtlarına kayıt yaptıran üniversite 
öğrencileri yeni yuvalarına 
yerleştiler. İstanbul, Ankara, Bursa 
ve İzmir’de faaliyet gösteren kız ve 
erkek öğrenci yurtları, yeni eğitim 
öğretim yılında yüzlerce öğrenciye 
hizmet verecek.
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Yeni Dünya Vakfı Bülteni

Bursa Temsilcilik binasında başlayan programlarda dersler, 
her hafta Pazartesi ve Salı günleri olmak üzere 28 Haziran 

2018’e kadar devam edecek.

Pazartesi günleri:Kişisel ve Manevi Gelişim,Tefsir ve Ha-
dis-i Şerif, Peygamberler Tarihi konularında ders verilecek.

Salı günleri ise; Güncel İlmihal, Kur’an-ı Kerim ve Arapça 
dersleri verilecek.
02 Ekim Pazartesi günü başlayan ilk derslerde; 

-Kişisel gelişimde endişe-kaygı konu başlığında kişilerin bu 
gibi durumlarda neler yapması gerektiğinin hadis-i şerif ve 
ayetlerle desteklenerek açıklaması yapıldı.

-Hadis-i Şerif Dersinde “Arşın gölgesinde gölgelenecek 7 
zümre” Hadis-i Şerif açıklandı.

-Peygamberler tarihinde İdris (a.s.)’ın hayatı anlatıldı.

Yeni Dünya Vakfı Bursa Temsilciliği Kadın 
Kolları, 2017-2018 eğitim faaliyetleri 
başladı.

BURSA KADIN
KOLLARI 
YENİ DÖNEME
HIZLI BAŞLADI
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Vakfımızın bu yaz düzenlediği dörder günlük Samsun, Mersin ve Kocaeli / Kefken kampları dolu dolu 
geçti. Samsun kampına tüm şube ve temsilcilikler katılırken, Mersin kampı; Adıyaman, Adıyaman 
Gölbaşı, Gaziantep ve Konya Temsilciliklerinin katılımıyla Silifke’de düzenlendi. Kefken kampı ise 
Genel Merkez tarafından 200 öğrenci ve vakıf  yöneticilerinin katılımı ile gerçekleşti.

YAZ MEVSİMİ
KAMPLARLA
DOLU DOLU 

GEÇTİ

Samsun 19 Mayıs ilçesinde bulunan kampın ilk 
etabına; İstanbul, Ankara, Bursa, Gaziantep, 
Samsun, Giresun, Adıyaman, Kırıkkale, Konya 

ve Kayseri’den 150 erkek öğrenci katılırken, 9-13 
Ağustos tarihleri arasında ise; İstanbul, Ankara, Adı-
yaman, Bursa, Gaziantep ve Kırıkkale’den 170 kız 
öğrenci katıldı.

Genel Merkez, şube ve temsil heyetlerinden yöne-
ticilerin de yer aldığı 4 günlük kamplarda, çok sayıda 
konferans ve etkinlik de gerçekleştirildi. 

3 Ağustos Perşembe günü katılan erkek öğrenciler, 
öğle yemeği ve kamp sorumluları ile gençlik liderleri 
tarafından verilen oryantasyonun ardından havuza 
girerek yorgunluk attılar. 

ŞEN: YENİ DÜNYA ÖNCE HAYALLE KURULUR
Akşam yemeğinin ardından kampa katılan Başba-

kan Baş Danışmanı ve Yeni Dünya Vakfı Mütevelli 
Heyet Üyesi Mustafa Şen, gençlere yönelik bir kon-
ferans verdi. 

Vakıf çalışma ve faaliyetlerinden övgüyle bahset-
tikten sonra “Yerli ve Milli Olmak” başlığı altında ül-
kemizin güncel politik ve yönetim anlayışını gençler-
le paylaşan Mustafa Şen, toplumların küresel ölçekte 
maruz kaldıkları dezenformasyonlara da değindi. 
Dünya üzerinde farklı dönemlerde birçok ülke ve 
toplumun dışarıdan müdahalelere maruz bırakıldığı-

SAMSUN GENÇLİK KAMPI 
Yeni Dünya Vakfı’nın Gençlik ve Spor 
Bakanlığı 19 Mayıs Gençlik Kampı'nda 

düzenlediği Samsun Gençlik Kampı; 
3-7 Ağustos tarihleri arasında erkek 
öğrencilerin, 9-13 Ağustos tarihleri 

arasında ise kız öğrencilerin katılımıyla 
tamamlandı. 

Yeni Dünya Vakfı Bülteni

Ekim
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nı ifade eden Şen, “Parayı ve piyasayı 
kontrol eden yapılar, insanların zihinle-
rini işgal eder, köleleştirirler ve hiç far-
kına varamazsınız. Bunu çağdaşlaşma 
veya benzer tabirlerle ifade ederek, 
yavaş yavaş toplumların mayasını bo-
zarlar. 1953’te İran’da yapılanlar buna 
örnektir. Günlerce sokakta nöbet tutan 
İran halkı, “Tehlike geçti artık nöbet tut-
maya gerek yok” türünden çağrıların 
ardından meydanları terk ettiklerinde, 
yeni bir darbe ile iktidar devrildi. Böy-
lece İran, Amerika’nın kölesi haline dö-
nüştürüldü.

Binlerce yıl öncesine gittiğimizde 
ise, Kartaca ve Roma İmparatorluğu 
arasında süre gelen savaşlarda, Kar-
taca hükümdarı Hannibal, defalarca 
Roma’yı mağlup ediyor. Generalleri 
Hannibal’a, Roma şehirlerine saldırarak 
Roma’yı iyice güçsüzleştirmeyi ve hatta 
yok etmeyi telkin etseler de, Hannibal 
sivillere ve şehirlere saldırmak istemi-
yor.  Uzun yıllar Hannibal’in stratejilerini 
inceleyen Romalı General Scipio Af-

ricanus ise Kartaca ordusunu mağlup 
ediyor ve Hannibal’in yapmadığını ya-
parak Kartaca’yı yerle bir ediyor. Bugün 
ortada ne Kartaca, ne de halkından 
eser yoktur.

Merhamet ve adalet çok önemlidir. 
Bizim topraklarımızın en önemli değer-
leri de merhamet ve adalettir. Fakat 
merhameti adalete ezdirmeyeceksiniz. 
Yerli ve milli damarı canlı tutacak, inle-
rine ve  son odaya kadar gireceksiniz. 
Tuğlaları sık örecek, bu duvardan Ame-
rikan, Fransız vb. sızmasına izi verme-
yeceksiniz.

Yeterli yürek ve ruh seviyesinde ol-
masak, 15 Temmuz darbe girişimi ba-
şarılı olurdu.

İşte soru şu; Bu topraklar bin yıldır Müs-
lüman yurdu… Bin yıl daha Müslüman-
ların hakimiyetinde kalacak mı?

Asırlardır Müslümanların hakimiyetin-
de olan Sicilya’da bugün Müslümanlar 
yok. Endülüste’de öyle… Bu sebeple, 
Sultan Alparslan'ın, Selahaddin’in, Fa-

tih’in ruhu, torunlarında de-
vam etmeli” diye konuştu.

Vakıf tanıtım videosunda 
yer alan “Yeni Dünya önce 
hayalle kurulur” sözünü çok 
beğendiğini ve hayal kurma-
nın önemine de değinen Şen, 
hayalleri olmayan bir insanın 
hedefleri ve başarıları olama-
yacağını vurguladı.

Konferans sonrası soruları da 
yanıtlayan Mustafa Şen, genç-
lerle toplu halde fotoğraf çek-
tirdi.

Konferans sonrası vakıf yö-
neticileri ile çay sohbetinde bir 
araya gelen Şen, gece kamp 
bahçesinde sohbet eden 
gençlerin yanına giderek 
bağlama çalıp türkü söyledi.

Kampın ikinci gününde 
kamp sorumlusu ve genç-
lik liderlerinin koordinesiyle 
Samsun gezisine çıkan genç-
ler, Amazon Köyü ziyaretinin 
ardından toplu halde Cuma 
namazı kıldılar. Cuma nama-
zı çıkışı Samsun Valisi Osman 
Kaymak ve Samsun Büyükşehir 
Belediye Başkanı Yusuf Ziya 
Yılmaz ile karşılaşan gençler, 
kısa bir sohbetin ardından 

Yeni Dünya Vakfı Bülteni

YDV Ankara Şube Denetim 
Kurulu Başkanı Recep Yıldırım

Samsun Yeşilay Başkanı
Dr. Habip Demirel

Ankara Şube Burs ve Mali İşler
Komisyon Başkanı Ergün Dağcıoğlu

YDV İstişare Kurulu Üyesi
Musa Uzunkaya

Eğitimci Erol Erdoğan

19 Mayıs
Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Sait Bilgiç
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Başkan Yılmaz’ın daveti üzerine Büyükşehir Beledi-
yesi tarafından hazırlanan masalarda Samsun pidesi 
yediler. Yemeğin ardından Büyükşehir Belediyesi'ne 
ait Samsunum isimli tekne ile deniz turuna katılan 
gençler, dönüşte ise verilen serbest zamanda Ya-
bancılar Çarşısı ve Mecidiyeköy ve Çiftlik caddelerin-
de alışveriş yaptılar. 

UZUNKAYA: FETÖ, SIRADAN BİR TERÖR ÖRGÜTÜ 
DEĞİLDİR

Akşam yemeği için kampa dönen gençler, ye-
meğin ardından Samsun Eski Milletvekili ve vakfımız 
Ankara Şube’de sık sık ders veren İlahiyatçı Musa 
Uzunkaya'nın konferansına katıldılar.. Bugüne kadar 
gerçekleştirilen ve halen devam eden proje ve fa-
aliyetlerden ötürü vakıf yönetimine teşekkür eden 
Uzunkaya, bilinçli ve vatana, millete faydalı insanlar 
yetiştirmek, hayırlı hizmetlerde bulunmak anlayışıyla 
hareket eden vakıf ve sivil toplum örgütlerinin, dev-
letin temel dinamikleri arasında olduğuna değindi. 
FETÖ benzeri hain yapıların toplumun içerisine sızarak 
uzun yıllar içerisinde güçlendiğini ve en nihayetinde 
asıl emellerini yani ihaneti gerçekleştirdiklerini ifade 

eden Uzunkaya, 1980’lerden itibaren FETÖ’nün dev-
letin içine yoğun bir biçimde sızmaya başladığını ve 
dış bağlantılı darbeler ile dini ve siyasi kargaşaların 
destekçisi, planlayıcısı olduğunu söyledi. 

Uzunkaya, FETÖ’nün yeni bir din anlayışını oturt-
mak istediğini, hak din İslam’ın esaslarına aykırı 
söylem ve uygulamaların yanı sıra, Vatikan, İsrail 
ve ABD ilişkilerini üst seviyede tuttuklarını, bu anlam-
da NATO’nun küresel çalışmalarının Türkiye ayağını 
oluşturduklarını ifade etti. 

FETÖ’nün Kuran’daki cihad ve ahkam ayetlerine 
karşı tavır ve eylemlere giriştiğini ve İslam’ın içini 
boşaltma çalışmalarından da bahseden Uzunkaya, 
Hrand Dink, Muhsin Yazıcıoğlu ve Danıştay suikastle-
rinin faillerinin de FETÖ olduğunu iddia etti.

FETÖ liderinin isminin bile çarpıcı olduğunu vurgu-
layan Uzunkaya, “1844 yılında İran Şahı’na suikast 
düzenleyen bir Bahai fedaisinin adıdır Fethullah. Aynı 
şekilde Fethullah Gülen’in Dahhak mahlasıyla yazdı-
ğı kitabı da kendisi ele vermektedir. 

YAZ MEVSİMİ KAMPLARLA DOLU DOLU GEÇTİEkim
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Dahhak da yine eski bir İran Şah’ını testere ile 
ikiye böldürten, İran’ı istila edip halka işkenceler 
eden zalim bir adamın ismidir. Bunlar tesadüfi 
emareler değildir. Bahailerin dünya üzerinde din-
ler üstü bir anlayışı yerleştirmeye çalıştığını biliyo-
ruz” dedi.

Konferans boyunca gençlerin dikkatle dinledik-
leri Uzunkaya, yoğun bir şekilde gelen soruları da 
cevaplandırdı. Farklı şehirlerde verdiği  konferans-
ların kitap olarak derlendiğini de belirten Uzun-
kaya, yakın zamanda yayımlanacak kitabında 
daha detaylı açıklamalar yer aldığını belirtti.

BAŞKAN GÖKSU, KAMPA KATILDI
Kampın üçüncü günü okçuluk, atıcılık gibi sportif 

faaliyetlerde keyifli vakitler geçiren gençler, ayrıca 
mini golf, basketbol, futbol, badminton, pinpon 
ve satranç müsabakaları yaptılar. Deniz ve ha-
vuza da giren gençler, kampımıza katılan Genel 
Başkan Mahmut Göksu ile akşam yemeği yediler. 
19 Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç 
de kampa katılarak öğrenciler ve vakıf yöneticileri 
ile bir araya geldi. Ayrıca Ankara Şube Denetim 
Kurulu Başkanı Recep Yıldırım da kampı ziyaret 
ederek gençlere yönelik bir konuşma yaptı.

Gençlerle kısa sohbetler eden Başkan Göksu, 
kamp alanını dolaşarak bilgiler aldı. Ülkemizin 
farklı illerinden gelen vakıf yöneticileri ile de bir 
araya gelen Başkan Göksu, çay sohbetinin ardın-
dan konferans salonunda gençlere hitap etti.

Vakıf faaliyet ve çalışmalarından bahsettikten 
sonra il il sorumlulara ve bazı öğrencilere kamp 
hakkında düşüncelerini soran Başkan Göksu, kam-
pa konuşmacı olarak katılan isimlerin anlattıkları 
konuları gençlerle birlikte kısaca değerlendirdi. 

Sosyal ve bilinçli birey olmanın önemine de-
ğinen Başkan Göksu, toplumsal değerlerden ve 
şube/temsilciliklerde sürdürülen çalışmalardan da 
bahsetti.

Yeni Dünya Vakfı Bülteni 11



ERDOĞAN: MERAK ETMEK, BİR NİMETTİR
Öğrencilerin sorularını da cevaplayan Başkan 

Göksu’nun ardından İstanbul’dan kampa katılan 
Yazar ve Sosyolog Erol Erdoğan, "Eğitim ve Genç-
lik Çalışmalarında 7 Prensip” konulu bir konferans 
verdi.

Her insanın farklı genetik kodları ve vücut yapısı 
olduğu için doktorların da tedaviyi kişiye göre belir-
lediğini söyleyen Erdoğan, eğitimin de aynı şekilde 
kişiye göre verilmesi gerekliliğine vurgu yaptı.

Her bireyin merak, yetenek ve kapasitesinin fark-
lı değer ve ölçülerde olduğu için aynı okullarda, 
toplu halde eğitim veriliyor olsa bile mümkün ol-
duğunca eğitimin imkanlar ölçüsünde kişiselleştiril-
mesi gerektiğini ifade eden Erdoğan, “Eğitim stra-
tejilerinde de performans artırıcı yöntemlerin yavaş 
yavaş uygulamaya konulduğunu söyleyebilirim. Bir 
Matematik öğretmeni her yıl aynı formülü tekrar 
tekrar öğrencilere anlatmaktan öteye geçmeye 
başlamıştır. Geleneksel yöntemlerin dışına çıkılma-
ya başlanmıştır. Doğru, etkin bir eğitim için süreklili-
ği sağlayabilecek bir sürdürülebilirlik de şart. Hayat 
boyu öğrenmenin öneminden bahsedersek eğer; 
Nasıl susadığımızda su içiyor, acıktığımızda yemek 
yiyor veya yorulduğumuzda dinleniyorsak ve bun-
ları bir kitaptan öğrenmediysek, bunlar birer gerek-
sinimse ve doğuştan edindiysek, merak duygusu 
da öğrenme isteğimizin temelini oluşturur. Bebeğin 
ilk öğrenme isteği merak ile oluşur. Merak ettiği her 
şeye dokunmaya başlar, biraz daha büyüyünce ise 
sorular sormaya…  Merak bir nimettir ve ruhumuza 
hamurumuza işlenmiştir” diye konuştu.

Kampın son gününde sabah yürüyüşünün ardın-
dan topluca kahvaltı edildi. Kahvaltının ardından 
bahçede vakıf yöneticileri ve öğrenciler bir ara-
ya geldiler. Tek tek kendilerini tanıtan öğrenciler, 
daha sonra vakıf yöneticileri ile sohbet ettiler. 

Yeni Dünya Vakfı Bülteni

YAZ MEVSİMİ KAMPLARLA DOLU DOLU GEÇTİEkim

Dr. Demirel Gençlere Karakter okuma seansı yaptırıyor

Kampa  katılan gençler Samsun'u gezdiler.

Başkan Göksu ve Rektör Bilgiç, karavana sırasında...

Vakıf yöneticileri değerlendirme toplantısında
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DEMİREL: KİŞİLİĞİNİZ YÜZÜNÜZDE SAKLI

Kampın son programı olan “Geleceğiniz yüzü-
nüzde ve ellerinizde saklı” konulu konferans için 
Dr. Habib Demirel, kampa konuşmacı olarak ka-
tıldı.  Daha önce Başhekimlik ve İl Sağlık Müdür-
lüğü gibi görevler yürüten ve şu an Samsun Kızı-
lay Şube Başkanı olan Demirel, din nöropsikolojisi 
alanında yaptığı okumalar ve çalışmaları gençler-
le paylaştı.

Beynin davranış dinamiği, kişilik tipolojile-
ri, inovasyon ve buluşçu zihin oluşturma, Kuran’ı 
nöro-psikolojik açıdan yorumlama, fizyonomi ve 
yüzden karakter analizi, Türk eğitim sistemi ve 
dâhi beyin yetiştirme gibi konuları da ele alan 
Demirel, “Nasıl biriyle evlenmemiz gerektiğin-
den, kişilik özelliklerimize göre nasıl bir meslekte 
çalışmamamız gerektiğine kadar her şey aslın-
da yüzümüzde saklı. Bizler fizyonomi sayesinde 
zeki, buluşçu, hafızası güçlü olan çocukları tespit 
edebilir, satış işinde uğraşıyorsak karşımızdaki ki-
şinin fizyonomisine bakarak onları ikna edebiliriz. 
Karşımızdaki kişiyi daha iyi tanıyabilmek, başarılı 
öğrenciler yetiştirebilmek, işimizde başarılı olabil-
mek, her şeyle ilgili en azından pratik bir bilgi edi-
nebilmek için fizyonomi gerekli.

Osmanlı’da İmam-ı Şafi, Muhiddin Arabi, 
İmam-ıRazi bu konuyla ilgili çalışmalar yapmış. 
Aynı zamanda Enderun’da etkin şekilde kullanıl-
mış. Fizyonomi, ilmi sima, ilmi kıyafet ile zeki, bu-
luşçu, askeriye ile ilgili yeteneği olan kişiler tespit 
edilmiş ve bu tespitler sonucunda kendilerine ge-
rekli eğitimler verilmiştir. Batı’da ise Aristo, Platon 
ve Sokrates’le birlikte başlamış ve Hipokrat tedavi-
lerinde ilmi simadan yararlanılmıştır” dedi.

Yeni Dünya Vakfı Bülteni

Kız kampına katılan öğrenciler açık hava toplantısında...

Osmanlı’da İmam-ı Şafi, Muhid-
din Arabi, İmam-ı Razi bu ko-
nuyla ilgili çalışmalar yapmış. 
Aynı zamanda Enderun’da etkin 
şekilde kullanılmış. Fizyonomi, 
ilmi sima, ilmi kıyafet ile zeki, 
buluşçu, askeriye ile ilgili ye-
teneği olan kişiler tespit edil-
miş ve bu tespitler sonucunda 
kendilerine gerekli eğitimler 
verilmiştir.

“

“
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İnsanların yüz şekillerinin farklı karakteristik mesaj-
lar içerdiğinin altını çizen Demirel, konuşmasını şöyle 
sürdürdü; “Yuvarlak yüz, dikdörtgen-kare yüz, oval 
yüz ve üçgen yüz olmak üzere dört çeşit yüz şekli 
bulunmakta ve her yüz şekli farklı özellikler içermek-
te. Yuvarlak yüzlü kişiler dışadönük, girişken, coşkulu, 
enerjik açık gönüllü tiplerdir. Hemen herkesle iyi ge-
çinirler. Güler yüzlü neşeli insanlardır. Çok iyi kurgu-
lamadan akıllarına eseni yaparlar. Dikdörtgen-kare 
yüze sahip olanlar ise; yönetebilme becerisine sa-
hip, pratik, iradesi güçlü ve kafasına koyduğunu ya-
pan kişilerdir. Kararlı, sebatkar, dirayetli, mantıklıdır-
lar. Genellikle prestijli, güçlü mevkilerde bulunurlar. 
Olaylara bakış açıları sorgulayıcı, inatçı ve katı ola-
bilir. Oval yüzlüler şefkatli, düşünceli, anlayışlı, sez-
gisel bir yapıya sahiptirler. Sorunlara farklı açılardan 
bakabilen, mantıklı kişilerdir. Aynı zamanda sezgileri 
kuvvetlidir. Başladıkları işleri bitirmekte zorlanırlar ve 
sık sık fikir değiştirirler. Üçgen yüzlü kişiler ise; hayal 
gücü yüksek, araştırmacı ve naziktirler. Hayal güçleri 
zengin olduğu için olayları abartarak anlatma huyları 
vardır. Eleştirileriyle dostlarını kırabilirler. Hırsları etkin-
leştiğinde zeka kurgusuyla etkili planlar yapabilirler. 
Tanımaya çalıştığınız kişinin öncelikle ağız yapısına 
dikkat edin. Dudaklarının bittiği yerde, konuşurken 
aşağı doğru inmeler, dudağında aşağı doğru çiz-
gilenmeler oluşması, konuşurken ağızda eğrilmeler 
olması ve dudaklarının sağa sola kalkıp eğilmesi bu 
kişide öfke nöbetleri olabileceği anlamına gelir.

Birçok ülke özellikle de eğitimle ilgili çalışmalarında 
fizyonomiden yararlanıyor. Bugün Nobel Ödülü’nü 
alanlarının çoğu İsrailoğulları’ndan. Dünyada buluş 
yapan kişilerin yüzde 90’ı İsrailoğulları’ndan gelmek-
te. Onlar eğitim sistemini farklı kurguluyorlar. Bu kur-
gulama sonucunda da buluşçu, zeki ya da başka 
özelliklere sahip çocukları tespit ediyor ve çocuklara 

özellikleri doğrultusunda eğitimler veriyorlar. Bizler 
de ülkemizde bu teknikleri uygulamalıyız. Toplumu-
muzdaki Mimar Sinan’ları, İbn-i Sina’ları, Edison’ları 
tespit edebilirsek, Türkiye çok daha güzel yerlere ge-
lecektir.”

Öğrenciler oldukça yoğun bir ilgiyle takip ettikleri 
konferansta Demirel’e, yüz ve el yapıları üzerine ka-
rakter analizi ve merak ettikleri konularda hakkında 
da sorularını yönelttiler.

Başkan Göksu ve vakıf yöneticilerinin de dikkatle 
takip ettikleri konferansın ardından kamptan ayrıla-
cak gruplar bahçede toplanarak arkadaşlarıyla ve-
dalaştılar. 

KADIN KOLLARI KAMPI…

9-13 Ağustos tarihleri arasında 16 şube ve temsil-
ciliğimizden yaklaşık 170 kadın kolları üyesi ve kız 
öğrencimiz, Samsun’da kamp yaptılar.

4 günlük kamp süresince gençlik liderlerinin düzen-
ledikleri etkinliklerin yanı sıra konferanslara da katıl-
dılar. 

Kampa katılan kız öğrencilerimiz yapılan konuşmaları ilgi ile dinlediler.

YAZ MEVSİMİ KAMPLARLA DOLU DOLU GEÇTİEkim
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Yeni Dünya Vakfı 2017 Gençlik Kampla-
rı’nın ikincisi Mersin’de düzenlendi.  18-22 

Eylül 2017 tarihleri arasında  Mersin Silifke’de 
Gençlik ve Spor Bakanlığı Kampında vakfımı-
zın düzenlediği ve 4 gün süren kampa 170 
öğrenci ve çok sayıda vakıf yöneticisi katıldılar. 

Adıyaman, Adıyaman Gölbaşı, Konya 
ve Gaziantep Temsilcilikleri için düzenlenen 
kampta, dört gün boyunca çok sayıda sportif 
ve kültürel aktivite düzenlenirken, vakıf yöne-
ticisi ve katılımcılar da sunum ve konferanslar 
verdiler. 

Genel Başkan Mahmut Göksu, Konya Tem-
sil Heyeti Başkanı Prof.Dr. Adem Şahin, Adı-
yaman Temsil Heyeti Başkanı Mahmut Eren, 
Gölbaşı Temsil Heyeti Başkanı Ahmet Tepe ve 
Gaziantep Temsil Heyeti Başkanı Ahmet Çelik 
ile bu illerin yönetim kurulu üyeleri ile genel 
merkez ve Ankara Şube’den de çok sayıda 
yönetici kampta gençlerle bir araya geldiler.

GENÇLER MERSİN’DE BULUŞTULAR

Yeni Dünya Vakfı Bülteni 15



Vakıf faaliyet ve çalışmalarının yanı sıra, vakıf kül-
türü ve milli değerler üzerine söyleşi ve sunumların 
gerçekleştirildiği kampla ilgili değerlendirmede bu-
lunan Kamp Koordinatörü Yasin Talay şunları söyledi; 
“Yeni Dünya Vakfı, kurulduğu 1996’dan itibaren kül-
tür ve medeniyet değerlerimizden  beslenen, şahıs 
merkezli değil, ilke sahibi, prensip sahibi bir gençlik 
hedefliyor. Bu gençlik başıboş, hedefsiz , gayesiz, hız 
ve haz peşinde koşan, seküler ve tek dünyalı değil, 
tam aksine hedef ve gayesini bilen,dünya ve ahireti 
imar etmeyi hedefleyen ideal sahibi, çift dünyalı bir 
gençlik…

Aklını ilim ve fikir…

Kalbini tezkiye…

Bedenini de sportif etkinlikler ile olgunlaştıran bir 
gençlik…

Ülkesini, vatanını ve bayrağını seven yerli ve milli…

Kudüs’ü  davası bilen, Endülüs’ü unutmayan küre-
sel düşünen….

Tarih,edebiyat,sanat ve mimariye ilgi duyan….

İyiliğin anahtarı, kötülüğün kilidi olan…

Yeryüzüne iyilik,adalet ve merhametin egemen 
olması için  gayret gösteren bir gençlik….

Yeni Dünya Vakfımız bu amaçlarla gençlik kamp-

ları düzenliyor. Biz de bu kampın koordinasyonunda 
yer aldık. Mersin Silifke gençlik kampımız hedefleri-
miz doğrultusunda gayet verimli geçti. Gençlerimiz,  
duygu ve düşüncelerini serbest kürsüde bütün do-
ğallığıyla ifade ettiler. Bu ülkeye aidiyet bilinçlerinin 
yenilendiğini bizzat müşahede ettik. Birlikte yaşama 
ve çalışma kültürünün önemini kavradılar. Ayrıca Su-
riye,Gana, Somali, İran ve Azerbaycan’dan uluslara-
rası öğrencilerin de katıldığı bu etkinlikte öğrenciler 
Türkiye’nin sıcaklığını hissettiklerini ve İslam kardeşli-
ğinin büyük bir değer olduğunu vurguladılar.Kamp 
dönüşünde gençlerle yaptığımız hasbihalde, bu tür 
etkinliklerin devam etme temennisinde bulundular.

Sabah sahil yürüyüşünün güzelliği anlatılmaz yaşanır.:)

YAZ MEVSİMİ KAMPLARLA DOLU DOLU GEÇTİEkim
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Kamp boyunca gençlerimiz, her türlü sportif, kültürel 
ve sosyal faaliyetleri doyası gerçekleştirdiler ve farklı 
illerden gelen bu gençlerimiz birbirleri tanışıp kaynaş-
ma imkanı da buldular. Özellikle sabah sahil yürüyüş-
leri, deniz saatleri ve Beden Eğitim Öğretmeni Recep 
Girişit’in organize ettiği birbirinden farklı sportif müsa-
bakalar, okçuluk federasyonunun düzenlediği etkinlik 
gençlerin unutamadıkları anlardandı. Konya Temsil-
ciliğimizden katılan Feyzullah Tat, Ömer ve Mehmet  
hocalarımızın güzel sohbetleri, kampa ayrı bir güzellik 

kattı. Konya Temsil Heyeti Başkanımız Prof. Dr. Adem 
Şahin hocamızın, “İslam Dünyasının Sorunları, Sorum-
luluklarımız ve Ehl-i Sünnet Çizgisinin Önemi” konulu 
konferansı ilgiyle takip edildi. Gaziantep Temsil Heye-
tinden Avukat Enver Bakırcı’nın gençlerle keyifli soh-
betleri kampımıza renk kattı. 

Kampın son günü, AK Parti Genel Merkez Teşkilat 
Başkan Yardımcısı Ahmet Koca, AK Parti Mersin İl 
Başkanı Cesim Ercik ve Mersin Gençlik Hizmetleri ve 
Spor İl Müdürü Şaban Güneş, Adana Yeşilay Derneği 
Başkanı Ahmet Aslanbaba, kampımızı ziyaret ede-
rek vakıf yöneticileri ve gençlerle bir araya geldiler.

Son gün yapılan doğa ve kültür gezisinde genç-
lerimiz, Cennet-Cehennem mağaralarını da görme 
imkanı buldular.

Gençlerimizden kamp süresince yapmış oldukları 
sportif müsabakalarda başarılı olan isimler madalya 
ile ödüllendirildi. 

Bu güzel kamp ortamını bizlere sağlayan Gençlik 
ve Spor Bakanlığımıza, Mersin İl Müdürlüğümüze, 
kampın düzenlenmesine vesile olan Yeni Dünya 
Vakfı  Genel Başkanımız Sayın Mahmut Göksu ve tüm 
vakıf yöneticilerimize, ayrıca kampımıza katılan ve 
bu organizasyona katkı sağlayan herkese teşekkür 
ediyoruz. Yeni dostluklarda buluşmak dileğiyle…” 

Başkan Göksu müsabakalarda başarılı olan  
öğrencileri madalya ile ödüllendirildi. 

Okçuluk Federasyonu'nun hizmeti gençlerin beğenisini kazandı.
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Yeni Dünya Vakfı tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl sadece Genel Merkez 
Gençlik ve Kadın Kolları ile İstanbul yurtlarında kalan öğrencilerin katıldığı Kefken Kampı, 
öğrencilerin oluşturdukları grupların sunumları ile dikkat çekti. 

KEFKEN KAMPINDA
EKİP RUHU ÖNE ÇIKTI

12 - 15 Ekim tarihleri arasında Beyoğlu Belediyesi 
Kefken Çevre Yaz Kampı’nda düzenlenen kampa, 
genel merkez Gençlik ve Kadın Kollarının yanı sıra, 

Kağıthane, Küçükçekmece ve Büyükçekmece Yükseköğ-
renim Yurtlarında kalan öğrenciler de katıldılar. Türkiye’nin 
dört bir yanındaki şube ve temsilciliklerimizden yöneticilerin 
yanı sıra, Genel Başkan Mahmut Göksu da kampa katılarak 
gençlerle bir araya geldi.  Genel Merkezimiz tarafından ti-
tizlikle oluşturulan programlar çerçevesinde 3 gün boyunca 
Kefken’de misafir ettiğimiz gençler, birçok sportif ve sosyal 
aktivitenin yanı sıra, oluşturulan grup çalışmaları ile de dik-
kat çekici sunumlar ortaya koydular. 

Kampta geçirdikleri üç gün boyunca yeni eğitim öğretim 
yılı öncesi moral ve motivasyon depolayan gençler, spor ve 
zeka oyunu turnuvaları, seçkin konuşmacıların anlatımları, ta-
nıtıcı ve eğitici belgesel ve film gösterimleri, şiir, müzik din-
letileri ile birçok sosyal ve kültürel faaliyetten istifade ettiler. 

Yeni Dünya Vakfı bursiyeri ya da yurt öğrencisi olan çok 
sayıda uluslararası öğrencinin de aralarında bulunduğu 
gençler, birbirleri ile kaynaşarak yeni dostlukların da temel-
lerini atmış oldular.

GRUP ÇALIŞMALARI VE SUNUMLAR KAMPA DAMGA VURDU
Eğitim Kültür Sanat çalışmalarından sorumlu Yönetim Ku-

rulu Üyesi Dr. Sedat Erol ve Öğrenci İşleri Sorumlusu Hati-
ce Gökçe tarafından planlanan ve öğrencilerin eğitim/ilgi 
alanlarına göre oluşturulan gruplar, iki gün boyunca hazır-
ladıkları sunumlarını gerçekleştirdiler. 

• Hukuk
• Siyaset ve Sosyoloji
• Enerji
• Tanıtım ve Medya
• Ekonomi

• Eğitim
• AR-Ge ve Projeler
• Sağlık
• İlahiyat
• Şehir ve Planlama

Yeni Dünya Vakfı Bülteni

YAZ MEVSİMİ KAMPLARLA DOLU DOLU GEÇTİEkim
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Yeni Dünya Vakfı Bülteni

Kampa katılan öğrencilerin oluşturdukları fikir kulüpleri hazırlıklarını bir sunum ile paylaştılar.

Tanıtım ve Medya Kulübü

Hukuk ve Siyaset Kulübü

Hukuk ve Siyaset Kulübü

Eğitim Kulübü

Sağlık Kulübü

Enerji Kulübü

Enerji Kulübü

Enerji Kulübü
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Başlıkları altında oluşturulan 7-8 kişilik öğrenci grupla-
rı, kendi belirledikleri alt konular hakkında ortak fikirle-
rini ifade ettiler. Ayrıca AR-GE Projeler ekibi tarafından 
oluşturulan bu Fikir Kulübü çalışmalarının da projelen-
dirilmesi kararı alındı. Sunumları dinleyen öğrenciler ve 
vakıf yöneticilerinin de sorularını cevaplayan gruplar, 
çoğu ilk defa bir araya gelen öğrencilerden oluşmasına 
rağmen oldukça dikkat çekici bir performans sergiledi-
ler. Kamp sonrası kurdukları dostluk ve ekip ruhunu sür-
düreceklerini vurgulayan gençler, böyle bir imkanı oluş-
turan vakıf yönetici ve çalışanlarına da teşekkür ettiler.

Kampta ayrıca  Eğitimci Mevlüt Özdemir’den “Yeni 
Dünyada Gönüllü Ol” ve İsmail Hakkı Kar’dan ise   “Ba-
şarı Da Hedeflerin Rolü” konularını dinleyen gençler, sık 
sık vakıf yöneticilerinin de bilgilendirme konuşmaları ile 
vakfımızı ve faaliyetlerini tanıma imkanı buldular.  

“YENİ DÜNYA’DA YENİ UFUKLARA KOŞMALIYIZ”

Kampın son günü ise Genel Başkan Mahmut Göksu, 
bir konuşma yaparak kampı değerlendirdi.  Başkan 
Göksu, vakıf kültürünün ecdadımızın bıraktığı en önem-
li miras olduğunu belirterek, insanların sosyal yaşantısı-
nı şekillendiren bir unsur olduğunu ifade etti. Özellik-
le Müslüman toplumların birlik ve aidiyet duygusunun 
pekişmesinde bu tip çalışmaların ve kuruluşların kritik 
bir noktada yer aldığını söyleyen Başkan Göksu, konuş-
ması esnasında 1. Dünya Harbinde önemli vazifelerde 
yer alan Sudanlı Zenci Musa olarak tanınan bir Osman-
lı askerinin hayatının anlatıldığı kısa belgeseli izlettirdi. 
Dünya harbinin Müslüman coğrafyayı parçalamak üze-
re kurgulandığını belirten Başkan Göksu, “Bugün halen 
Haçlı zihniyeti bize saldırıyorsa, bitmeyen bir kavganın 
hesabı var demektir. Ecdadımız ve dünyanın dört bir 
yanından mücahitler, Osmanlı saflarında bu zihniyete 
karşı mücadele vermişlerdir. O gün de bölge insanını 
aldatan zihniyet, bugün de Ortadoğu’da çeşitli vaat-
lerle bölge insanını ayrılıkçı düşüncelere sevk etmeye 
çalışıyor. Böl, parçala ve yut mantığıyla coğrafyamızı ve 
Müslüman toplumu dağıtmak için yoğun ve kararlı bir 
çalışma içerisindeler. 

O yüzden tıpkı ecdadımız gibi; hakkın, adaletin, in-
sanlığın, şefkatin olduğu yeni dünyanın inşasında hepi-
mizin ağır bir yükü var. Geçmişte ecdadımız kurduğu 

cihan imparatorluğu ile bunu tüm dünyaya götürdü. 
Bizler de aynı bilinç ve şuurla hareket ederek, yeni dün-
yada birliğimizi, ruhumuzu yenileyerek, yeni ufuklara 
koşmalıyız” diye konuştu.

“VAKIF, BEN DE VARIM DİYENLERİNDİR”

Vakıf çalışmalarından bahseden Başkan Göksu, 
kamp değerlendirmesi de yaparak konuşmasını şöyle 
tamamladı; “Burada farklı ülkelerden, din ve renkten 
kardeşlerinizle bir araya gelerek dikkat çekici çalışma-
ların yanı sıra, güzel arkadaşlıkları başlatmış oldunuz. 
Kampımıza ve bu çalışmalara katıldığınız için hepinize 
tek tek teşekkür ediyor, bu çalışmaların gerçekleşme-
si için gayret gösteren vakıf yönetici ve çalışanlarımızın 
çabalarını da takdir ediyorum.  Gruplar, sunumlarında 
bazı eksiklikleri dile getirdiler. Tespitlerinizi belirtiniz ve 
bize ilettiniz. Ben de diyorum ki, siz yoktunuz! Artık siz 
varsınız ve tespit ettiğiniz bu eksikliklerin giderilmesinde 
sizin de çabanız olsun. Vakıf işi, ekip işidir. Bir gönüllü-
lük hareketidir. Herkes yetkin olduğu alanda, vakfımıza 
ve diğer vakıflara nasıl destek olacağını belirleyip, yükü 
omuzlar ise bu vakıflar yaşar.

Baktığınızda vakfımızın yönetim anlayışı bir organi-
zasyon şeması ile ortaya konmuştur.  Birçok komisyon 
ve alt grup ile bu çalışmalar hayata geçirilmektedir. Bu 
kamp ile birlikte, vakıf komisyonları ile Gençlik ve Ka-
dın Kollarımıza da yeni insan kaynağı, taze kan sağla-
mış olacağız. Bu çalışmalarda yer almanız hem ufkunu-
zu açacaktır, hem de yeni insanlar tanıyarak kendinizi 
ve sosyal çevrenizi şekillendirmiş olacaksınız. Vakıf çalış-
maları sosyal sermayedir. Sadece mesleğinize gönüllü 
kalırsanız eksik yaşarsınız. Bu anlamda sizleri daha sık 
aramızda görmek istediğimizi altını çizerek vurgulamak 
istiyor kampımıza katıldığınız ve bu çalışmalarda yer al-
dığınız için teşekkürlerimi sunuyorum.

En büyük teşekkürü de bu kampı bize tahsis eden Be-
yoğlu Belediye Başkanımıza ve ekibine, ayrıca kamp 
boyunca bizleri gönülden misafir eden kamp müdürü 
ve çalışma arkadaşlarına etmek istiyorum.”

Başkan Göksu’nun konuşmasının ardından kamp bo-
yunca düzenlenen müsabaka ve organizasyonlarda 
dereceye girenlere ödülleri verildi. Ayrıca kampa katı-

lan tüm öğrencilere USB bellek 
armağan edilirken, yabancı 
öğrenciler ile Türk öğrenciler 
arasında yapılan futbol turnu-
vasının galipleri de sahneye 
çağırılarak kamp hakkında 
düşünceleri alındı. 

Kampa; Genel Başkan Mah-
mut Göksu’nun yanı sıra bazı 
Genel Merkez Yönetim Kurulu 
Üyeleri ve Komisyon Başkan-
ları ile, Ankara Şube Başkanı 
Ali Toköz ve şube temsilcileri, 
Kırıkkale Temsil Heyeti Başkanı 
Satılmış Aksun ve Iğdır Temsil 
Heyeti Başkanı Abdulcebbar 
Baştemur da katıldılar. 

Kefken Camii'nde sabah namazı

Yeni Dünya Vakfı Bülteni

Ekim YAZ MEVSİMİ KAMPLARLA DOLU DOLU GEÇTİ
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Yeni Dünya Vakfı Bülteni

Kampa katılan Vakıf yöneticileri ve öğrenciler fikir ve düşüncelerini dile getirdiler.
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Yeni Dünya Vakfı kamplarla dolu bir yaz mevsimini ge-
ride bırakırken güz mevsiminde de Kefken le başlayan 
kamplar Osmaniye ile devam etmektedir. Öncelikle 

bursiyer öğrencilerimiz olmak üzere vakfımızla gönül bağı 
olan ve etkinliklerimize katılan bay-bayan gençlerle vakıf 
yöneticileri kamplarda bir araya gelmektedir. Birçok kültürel, 
sportif etkinliklerin yapıldığı kamplar tanışma, kaynaşma ve 
vakıf çalışmaları için bir sinerjik oluşturmaktadır. 

Osmaniye Aslantaş Gençlik Kampının organizasyon gö-
revini üstlenen Gaziantep Temsil Heyeti Başkanı Eğitimci İş 
Adamı Ahmet Çelik: ”Bu kampta Gaziantep vakıf yöneticileri 
arkadaşlarla öğrencileri bir araya getireceğiz. İnanıyorum ki 
bu vakıf çalışmalarımız da önemli bir motivasyon olacaktır. 
Çünkü gençleri tanımanın ve onlarla ilgilenmenin en güzel 
zeminini kamplarda görüyoruz.

Gençlik Spor Bakanlığımız sağolsun bu fırsatı bize tanı-
maktadır. Bizde bunu en iyi şekilde değerlendirip güzel bir 
etkinliğe imza atacağız. Gaziantep dışında Konya, Adıyaman 
ve Adıyaman Gölbaşı Temsilciğimizle görüşüp katılımları için 
davet edeceğim. Ayrıca Genel merkezimizden de yönetici 
bazın da katılım beklemekteyiz.”   Gaziantep Temsil Heyeti Başkanı Ahmet Çelik

Yeni Dünya Vakfı Gaziantep 
Temsilciliği Gençlik Spor Bakanlığı 
Osmaniye Aslantaş Gençlik 
Kampında 200 kişiyle 16-19 Kasım 
tarihleri arasındaki 'Güz Kampı'na 
hazırlanıyor.

KAMPLAR
DEVAM EDİYOR!

Ekim

Yeni Dünya Vakfı Bülteni22



Üsküdar İskelesinden hareket 
eden Valide Sultan teknesin-
de Yeni Dünya Vakfı Gençlik 

ve Kadın Kollarının yanı sıra; Kağıt-
hane, Küçükçekmece ve Büyükçek-
mece yurtlarımızdaki öğrenciler ile 
vakıf yöneticilerinin de katıldıkları 
boğaz turu, Kuran-ı Kerim tilaveti ile 
başladı.

Üsküdar Belediyesi Yazı İşleri Mü-
dürü Suna Korkmaz’ın selamlama 
konuşmasının ardından Yeni Dünya 
Vakfı Genel Başkanı Mahmut Göksu, 
gençlere hitap etti. Tekne turunun 
düzenlenmesine verdiği destekten 
ötürü Üsküdar Belediye Başkanı Hil-
mi Türkmen’e teşekkür eden Başkan 
Göksu, şunları söyledi; “İstanbul her 
zerresiyle tarih ve kültürle bezeli mu-
azzam bir şehir. Sizler ülkemizin ve 
dünyanın farklı bölgelerinden eğiti-
minize devam etmek için İstanbul’a 
geldiniz. Burada bulunduğunuz süre 
boyunca mümkün olduğunca İstan-
bul’u tanıma, anlama, İstanbul’u 
yaşama amacıyla zamanınızı kul-
lanmalı ve fırsatları iyi değerlendir-
melisiniz. Bu anlamda Üsküdar Bele-
diyemizin bu yeni tekne ile sağladığı 
gezi ve etkinlikler için Belediye Baş-
kanımızı ve ekibini, Üsküdar Beledi-
yesi Temizlik Hizmetleri Müdürü ve 
vakfımızın Yurtlar ve Öğrenci Evleri 
Komisyon Başkanı olan Salih Uzun’u 
tekrar tebrik ediyorum. Gençlerimi-
zin sosyalleşmeleri açısından bu tip 
etkinlikler birer imkandır. Yıllar geçer 
ve bir bakmışsınız İstanbul maceranız 
sona ermiş. İşte bu süre zarfında size 
sağlanan güzellikleri yaşıyorsanız, 
kültürel faaliyetlere katılıyorsanız, 

İstanbul’daki sosyal dokuyu ve çev-
renizi aynı oranda genişletiyorsanız, 
İstanbul’u doya doya yaşamışsınız 
demektir. 

Yeni Dünya Vakfı olarak genç-
lere hizmet götürebilme gayret 
içerisindeyiz. Bundan 20 gün önce 
Kefken’de bir kamp düzenledik ve 
aranızda oraya katılan gençleri-
miz var. Öncesinde Mersin’de, 2 ay 
önce de Samsun’da yine kampımız 
oldu. İnşallah Kasım ayında da Os-
maniye’de dört günlük bir kampı-
mız daha olacak. Yani gençlerimizi 
kamplar marifetiyle hem dinlendi-
rebilmek, hem zihinsel yorgunluk-
larını giderebilmek, hem de sosyal 
bir çevre oluşturmak adına çabala-
rımız devam etmektedir. Bugün bu 
programa gelen herkesi kutluyorum. 
Mazeretleri, bahaneleri bir kenara 
bırakıp burada bizlerle birlikte oldu-
nuz, yeni arkadaşlıkların temellerini 
attınız. İnşallah daha güzel prog-
ramlarda bir arada olmak dileğiyle, 
hepinizin keyifli bir gün geçirmenizi 
ve güzel hatırlarla dönebilmenizi te-
menni ediyorum.”

Tur boyunca mihmandarlık eden 
Sanat Tarihçisi Hüseyin Hilmi Er-
dem’den boğazın tarihini, kültürel 
dokusunu ve yalıların öykülerini din-
leyen gençlere, Üsküdar Belediyesi 
tarafından da çeşitli ikramlarda bu-
lunuldu.

Bir grup öğrencinin toplu halde 
marşlar da söylediği boğaz turunda 
oldukça keyifli oldukları gözlenen 
gençler, boğaza karşı bol bol fotoğ-
raf da  çektirdiler. 

Aralarında uluslararası 
öğrencilerinde bulunduğu Yeni 
Dünya Vakfı gençleri, Üsküdar 
Belediyesi’ne ait Valide Sultan 
Teknesi ile boğaz turu yaptılar. 
Anadolu ve Avrupa yakası kıyı 
şeridini turlayan teknede, 
rehber anlatımıyla Boğaziçi’nin 
tarihi ve kültürel değerlerini 
öğrenen gençler, düzenlenen 
çeşitli etkinliklerle keyif dolu 
bir gün geçirdiler.

GENÇLER
BOĞAZI TURLADILAR
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YENİ DÜNYA’DAN
AFRİKA’YA UZANAN 
BİR SERÜVEN

Ekim

TİKA’nın koordinasyonunda THY, AA ve TRT iş birliğinde 
düzenlenen ve aralarında Yeni Dünya Vakfı bursiyerlerinin de yer 
aldığı 200 üniversite öğrencisi, “2017 Afrika Tecrübe Paylaşım 
Programı”na katılarak 18 Afrika ülkesini ziyaret ettiler. 

TİKA’nın koordinasyonunda THY, AA ve TRT’nin iş birliğin-
de düzenlenen “2017 Afrika Tecrübe Paylaşım Prog-
ramı”, Misafir Derneği çatısı altında Yeni Dünya Vakfı, 

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Uluslararası Genç Derneği, 
İlim Yayma Cemiyeti, Siyasallılar Vakfı, Kalem Derneği, 
Anadolu Gençlik Derneği, Anadolu Öğrenci Birliği ile Eğitim 
Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Derneği (EBSAD) ve sivil top-
lum kuruluşlarıyla ortaklaşa gerçekleştirildi. 

Program boyunca küresel gönüllülük bilinci kazandırmak 
amacıyla 200 üniversite öğrencisi, Ürdün, Sudan, Tunus, Eti-
yopya, Somali, Tanzanya, Kenya, Senegal, Gine, Kame-
run, Nijer, Çad, Burkina Faso, Gana, Uganda, Libya, Cezayir 
ve Lübnan olmak üzere 18 Afrika ülkesine gönderildi.

Yeni Dünya Vakfı’ndan 15 öğrenci ise 15 Afrika ülkesine 
giderek TİKA çalışmalarına katıldılar. Abdullah Atala – Eti-
yopya, Burak Çığsar – Senegal, Denizhan Özsert – Sudan, 
Furkan Becerikli – Gana, Hasan Hüseyin Sarkı – Ürdün, 
Hikmet Berk Dilmen – Somali, İbrahim Erdoğan – Gine, 
Muhammed Ali Aydın – Burkina Faso, Muhammed 
Masum Kır – Cezayir, Muhammed Mücahit Karakuş – 
Kamerun, Mustafa Kağan Sonkaya – Lübnan, Numan 
Yusuf Yeniay – Nijer, Salih Şahin – Kenya, Sezer Bulut 
– Lübnan (Ankara Şube Koordinatör), Yusuf Atakan 
Sözen – Çad, Yusuf Demiray – Tanzanya.

Bu ülkelerde TİKA ve yerel sivil toplum kuruluşları 
tarafından belirlenen okul, yetimhane, kütüphane 
ve ibadethane gibi mekanların tadilatı, tamiratı ve 
donanım malzemelerinin sağlanmasına ilişkin proje 
uygulamalarına katılan öğrenciler, sosyal, kültürel ve in-
sani yardım çalışmalarında da bulundular.

Afrika Tecrübe Paylaşım Programı çerçevesinde 15 ülke-
ye giden ekip içinde yer alan Yeni Dünya Vakfı gönüllü 
elçileri, duygu ve düşüncelerini paylaştılar.
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“ARAMIZDAKİ MESAFELERİ KARDEŞLİK VE GÖNÜL KÖPRÜLERİYLE 
AŞACAĞIZ”

Yeni Dünya Vakfı Ankara Şube Gençlik Kolları Genel Sekreteri ve 
Gazi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü 4. sınıf öğ-
rencisi Denizhan Özsert, Sudan’ın başkenti Hartum’a gittiklerini ve 10 
gün boyunca Hartum’da bir eğitim merkezinin tadilatı başta olmak 
üzere bazı ziyaretler yaptıklarını belirtti. 

Program sayesinde kardeş ülke Sudan’ın kültürel ve politik durumu-
nu yakından inceleme fırsatı bulduklarını vurgulayan Özsert, “TIKA’nın, 
su sıkıntısı olan Hartum’a bağlı Umdurman şehrindeki Haşabe köyünde 
su kuyusu çalışmasından sonra Köyün 200 olan hane sayısı 2000’e çık-
mış. Haliyle eğitim ihtiyacı doğunca güzide kurumumuz TİKA buraya 
Nur-u Osmani adında bir ilkokul inşa edip köy çocuklarının eğitimine 
katkıda bulunmuş. Biz bu okulun bakım-onarım çalışmalarında bulun-
mak üzere İstanbul’dan Başkent Hartuma hareket ettik. 9 gün boyun-
ca Nur-u Osmani ilkokuluyla ilgilenip köyde bulunan bölge halkıyla 
iletişim kurduk ve küçük çocuklara Türkçe öğretmeye çalıştık. Bulundu-
ğumuz süre zarfı içinde Sudan Büyükelçimiz Cemalettin Aydın beyi zi-
yaret edip Sudan ve Sudan tarihi hakkında bilgi aldık. Türkçe öğretimi 
çalışmalarını sürdüren Yunus Emre Enstitüsünü, Maarif Okullarını, Sudan 
- Türk Dostluk Derneği ve Sudan TİKA ofisimizi ziyaret ettik".

“TÜRK BAYRAĞINI GÖREN AFRİKALILAR HEYECANLANIYOR”

Bölge insanının Türkiye ve Türklere büyük sempatilerinin olduğunu 
vurgulayan Özsert, şunları ifade etti; “Başkent Hartum’da Nil Nehri üze-
rinde ellerimizde ve üzerimizdeki Türk bayraklarını gören ve kayıkta 
balıkçılık yapan iki Sudanlı bizleri ve özellikle ay-yıldızlı bayrağımızı 
görür görmez bizlere el sallayarak  selamladılar. Hemen devamında 
Cuma Namazını kılmak için Osmanlı Mimarisi eseri olan Mescid-i Ke-
bir’e hareket ettik. 80 yaşlarında bir grup insan bizleri gayet sıcak karşı-
layıp hoş geldiniz diyerek camiyi işaret ettiler ve “Evlad-ı Osmaniler bu 
sizin dedelerinizin eseridir” diyerek bizlere yardımcı olup yer gösterdiler, 
çokça da dualar ettiler. Anı yaşamak başkadır anlatmak başka, dinle-
mekse bambaşkadır. Ben anladım ki bu topraklar bir gönül coğrafyası.

Bulunduğumuz coğrafya üzerinde özellikle göz önünde bulunan Su-
riye ve Irak bağlamında bakıldığında dahi oynanmaya çalışan oyun-
lar karşısında bizlere çok iş ve görevler düşmekte olduğunu daha iyi 
kavradık. Yaşanan güncel siyasi olaylar ise bizleri her daim gözü açık 
olmaya ve daima çevresine ve insanlığa faydalı olmaya sevk etmek-
tedir. Bilimsel-İktisadi alanda ileri gitmeye ve daima birliğe beraberli-
ğe ihtiyacımız olduğunu hatırlamalı, aynı zamanda daima daha iyisi 
için çalışmamız gerektiğini bir dakika dahi olsun unutmamalıyız.”
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“BUGÜNE KADAR YAŞADIĞIM EN GÜZEL DUYGUYDU”

Genel Merkez Gençlik Kolları üyesi 20 yaşındaki İstanbul 
Şehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 2. Sınıf 
öğrencisi Salih Şahin, Afrika ziyaretinden çok etkinlendiğini ve 
hayatının en önemli deneyimi olduğunu söyledi.

Ziyaret kapsamında TİKA tarafından yapılan birçok tadilat 
ve bakım çalışmalarına da katıldıklarını ifade eden Şahin, “Tİ-
KA’nın Tecrübe Paylaşım Programı kapsamında Doğu Afrika 
ülkesi Kenya’da 10 gün geçirme fırsatı buldum. 20 yaşında 

bir üniversite öğrencisi 
olarak ülkemizden bin-
lerce kilometre ötede 
fikir işçiliği ve gönül el-
çiliği yapmak tarif edi-
lemez bir duygu. Geri 
kalmış coğrafyalarda, 
küresel gönüllülük bilin-
ciyle hareket eden bir 
ekibin ve bir kurumun 
içerisinde insana doku-
nup onların gözlerinin 
içine bakmak ve onla-
ra “evet biz sizinleyiz” 
mesajını vermek bugü-
ne kadar yaşadığım en 
güzel hislerden biriydi. 

Bu hissiyatla birlikte gittiğim ülke hakkında da ekonomik, sos-
yolojik ve politik meseleleri yakından görüp kavrama fırsatı 
yakaladım. Gönül elçisi olarak bulunduğumuz topraklarda 
fikir işçisi olarak da önemli vazifelerimiz var elbette. Almamız 
gereken büyük sorumluluklar bizleri bekliyor. Bu anlamda bu 
program, zenginliğini bir türlü kendisi kullanamayan o sözde 
fakir coğrafyalarda yapılacak çok işin olduğu bilincini aşıladı” 
diye konuştu.

“HER YERDE BAYRAĞIMIZ ASILI”

Lübnan’a giden ekipten Yeni Dünya Vakfı Ankara Şube 
Gençlik Kolları üyesi ve Gazi Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği 
bölümü öğrencisi Mustafa Kağan Sonkaya da insani yardım 
faaliyetlerinin yanı sıra II. Abdülhamid Han’ın yaptırdığı ve 
TİKA’nın restore ettiği birçok eseri yerinde görme fırsatı yaka-
ladıklarına değindi. Sonkaya, “Bastığım her toprakta ecdadı-
mın ayak izlerine rastladım. Kardeşliğin ve paylaşmanın bir 
bayrak gibi dalgalandığı bu coğrafyada, bir zamanlar be-

raberce yaşamış olmak, ortak inançlara ve değerlere sahip 
olmak bizleri Lübnan halkı ile yakın kıldı.” ifadelerini kullandı.

Başkent Beyrut, Trablus ve Sayda gibi birçok şehri gezdik-
lerini söyleyen Sonkaya, “Düşündüğümden çok daha güzel 
bir ülkeyle karşılaştım. Tarihsel olarak bu kadar yakın olduğu-
muzu hiç tahmin etmiyordum. Özellikle de Trablus, ay yıldızlı 
duvarlar, her yerde asılı duran bayraklarımızla adeta bir Os-
manlı kenti.” şeklinde konuştu. 

“BİZLER OSMANLI MİRASÇISIYIZ”

Ankara Şube Gençlik Kollarından Orta Doğu Teknik Üni-
versitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü 2. sınıf öğrencisi Yusuf 
Atakan Sözen de Çad’ın başkenti Encemine’ye 35 kilometre 
uzaklıktaki Dugi Naga köyünde bulunan caminin tadilat ça-
lışmalarına katıldıklarını belirterek, bölgedeki mülteci kamp 
ve köyleri de ziyaret ettiklerini kaydetti.

Sözen, “Osmanlı Devle-
ti’nin yardımlaşma misyonu 
bizlere mirastır. Bu mirasla 
din, dil, ırk ayırt etmeksizin 
insanlara yardım etmeyi 
görev bilen gençler ola-
rak bu görevlerimizi yerine 
getirme fırsatı bulacak ve 
kara kıtadaki insanla-
rın gönüllerine dokun-
maya gayret edece-
ğiz.” diye konuştu.

YDV Genel 
Merkez Gençlik 

Kollarından 
Salih Şahin Af-
rikalı çocuklar 

ile...

Coğrafi açıdan uzak 
görünen lakin gönül-
lerimizin bir olduğu 
Afrikalı kardeşleri-
mizle vakit geçirebil-
menin mutluluğuyla, 
aramızdaki mesafe-
leri oluşturacağımız 
kardeşlik ve gönül 
köprüleriyle aşacağı-
mıza inanıyorum.

“

“
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Eylül

GENÇLERLE 

SABAH NAMAZI
BULUŞMASI YAPILDI

Eylül

GENÇLERLE GENÇLERLE 

Gebiz Merkez Camii'nde Yeni Dünya Vakfı Gençleri ile 
birlikte organize edilen “Gençler Sabah Namazında 
Buluşuyor” programına Serik Gençlik Hizmetleri ve Spor 

İlçe Müdürü Mevlüt Özen, İlçe Müftü V. Mustafa Güner, Beledi-
ye Meclis Üyesi Adnan Akpınar, YDV Gençlik Kolları ile Gebizli 
gençler katıldılar. Sabah Namazı kılındıktan sonra konu ile 
ilgili konuşan İlçe Müftü Vekili Mustafa Güner, sabah namazı 
ve önemi hakkında bilgiler aktararak; ‘’Özellikle gençlerimiz 
ile ‘Gençler Sabah Namazında Buluşuyor’ programının bura-
da düzenlenmesine vesile olan Gençlik Hizmetleri ve Spor 
İlçe Müdürlüğüne, Yeni Dünya Vakfı'na ve sabahın erken sa-
atinde burada olan gençlere teşekkür ediyorum.’’ dedi.

Serik Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mevlüt Özen 
ise etkinlik ile ilgili olarak şunları belirtti; ‘’Gençlik ve Spor Ba-
kanlığımızca düzenlenen Gençler Sabah Namazında Buluşu-

yor etkinliği tüm Türkiye’de aynı günde yapıldı. Bizde bu ay 
Sabah Namazı Buluşmasını Yeni Dünya Vakfı Gençlik Birimi 
ile birlikte istişare ederek Gebiz Mahallesi'nde yapalım dedik. 
Bunun üzerine cuma günü Gebiz Merkez Camii'nde sabah 
namazında buluştuk. İnşallah Sabah Namazı Buluşması prog-
ramını her ay farklı camilerde yapmaya devam edeceğiz. 
Bu ay ki programımıza katılımlarından dolayı Müftü V. Mus-
tafa Güner’e, Meclis Üyesi Adnan Akpınar’a, Merkez Camii 
İmam Hatibine, Yeni Dünya Vakfı Gençlik Birimi Yöneticileri-
ne ve Gebizli gençlere kurumum adına teşekkür ediyorum.”

Namaz çıkışında cami cemaati ve gençlerle birlikte kah-
valtı yapıldı. Daha sonra Gençlik Kampları tanıtım broşür ve 
afişlerinin gençlere dağıtımı yapıldı ve akabinde Gebiz Mer-
kez Camii İmam Hatibi'nin sofra duası ile program sona erdi.

YENİ DÜNYA VAKFI ANTALYA SERİK GENÇLİK KOLLARI ve Serik Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe 
Müdürlüğü tarafından Gençlik Hizmetleri faaliyeti olarak "Sabah Namazı Buluşması" yapıldı.
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Çok sayıda öğrenci ve vakıf gönüllüsüne Cuma namazı sonra-
sı aşureler ikram edildi. Fatih Belediyesi, Bağcılar Belediyesi ve 

Üsküdar Belediyesi de hazırlattıkları aşureleri vakfımıza ulaştırarak 
etkinliğimize destek oldular.

GENEL MERKEZ’DE
AŞUREETKİNLİĞİ
Vakfımızın İstanbul Fatih ilçesinde bulunan genel 
merkez binasında 10 Muharrem münasebetiyle 
aşure ikramında bulunuldu.
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Yeni Dünya Vakfı Ankara 
Şube tarafından 2017 - 
2018 yılı Burs ve Yurt 
Hizmetleri Tanıtım 
Toplantısı Mamak Erkek 
Öğrenci Yurdunda 
gerçekleştirildi. 

Genel Başkan Mahmut Göksu’nun 
yanı sıra Onursal Başkanımız Halil 
İbrahim Demir, Keçiören Beledi-

ye Başkanı Mustafa AK, Çubuk Beledi-
ye Başkanı Tuncay Acehan, Vakıfbank 
Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Alptekin, 
Yönetim Kurulu Üyeleri, Ankara Şube 
Denetim Kurulu Başkanı Recep Yıldırım, 
İstişare Kurulu Üyeleri, Denetim Kurulu, 
Komisyon Başkanları ile bürokratlar, si-
yasiler, Çubuk ve Mamak yurt yönetim 
kurulu üyelerinin katılımı ile gerçekleşen 
toplantıda yemeğin ardından Kuran-ı 
Kerim okundu. 

Ankara Şube Başkanı Ali Toköz’ün ge-
niş kapsamlı bilgilendirme konuşmasının 
ardından Genel Başkan Mahmut Göksu 
söz aldı. Vakıf faaliyetleri ile burs ve yurt 
çalışmaları hakkında genel bilgiler veren 
Başkan Göksu, “Keçiören’de başlayan 
yurt serüvenimiz, bugün İstanbul, Anka-
ra, Bursa ve İzmir olmak üzere birçok ilde 
çok sayıda öğrenciye ulaşmıştır. Önü-
müzdeki günlerde de yeni yurtlarımızı 
hizmete açmaya, yeni eğitim dönemi-
ne yetiştirmeye çabalıyoruz. Tabi bu yurt-
larımızın tefrişatı tamamlanarak, terte-
miz ve bakımlı bir şekilde yeni döneme 

yetişmesine katkı sağlayan Ankara Şube 
Başkanımız Ali Toköz ve Yönetim Kuru-
luna, başta ilçe belediye başkanlarımız 
olmak üzere, yurt yönetim kurulu üyele-
rimize, bölge eşrafına, Öğrenci Evleri ve 
Yurtlar Komisyonumuza, yurtlarımızın so-
rumluluğunu alan arkadaşlarımıza ve siz 
değerli konuklarımıza yürekten teşekkür 
ediyorum.

YURTLAR HEPİMİZİNDİR
Program öncesi yurdumuzu tekrar 

gezdik, çok güzel çok hoş olmuş. Tabi 
şimdi fiziki şartları iyileştirdik, artık çevre-
deki üniversitelerde yurdun tanıtılması ve 
öğrencilere ulaşılması gerekiyor. Millete, 
devlete faydalı gençlerin yetişmesine ve-
sile olsun inşallah. Hepimizin bu konuda 
büyük sorumluluğu var, inşallah el birliği 
ile yurt çalışmalarımızı daha da güzel 
noktalara taşıyacağız. Yurtlarımızdan bu 
topraklara sevdalı, aklını, zihnini başka-
larına esir etmeyen gençler yetiştireceğiz 
inşallah. Bu yurtlar hepimizindir, Allah he-
pinizden razı olsun” diye konuştu.

Program katılımcıların görüşlerini ifa-
de etmeleri, burs ve yurt faaliyetlerinin 
değerlendirilmesiyle program gece geç 
saatlere kadar sürdü.

Yeni Dünya Vakfı Bülteni

Ekim

VAKIF FAALİYETLERİ
DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

ANKARA’DA
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Gazisosmanpaşa Belediyesi Paşaköşk Sosyal 
Tesisi'nde düzenlenen programa; Genel Baş-
kan Mahmut Göksu, Gaziosmanpaşa Beledi-

ye Başkan Yardımcıları Ömer Faruk Yıldız ve Beşir 
Açıkça, Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Ha-
kan Ceylan, vakfımız Mütevelli Heyet ve Yönetim 
Kurulu Üyeleri, Komisyon Başkanları, Yurt Yönetim 
Kurulu Üyeleri ve İdarecileri ile çok sayıda davetli 
katıldı.

Akşam yemeğinin ardından Kuran-ı Kerim tilave-
ti ile başlayan programda Genel Başkan Mahmut 
Göksu, vakıf çalışma ve faaliyetlerinin yanı sıra, burs 
ve yurt hizmetleri hakkında davetlileri bilgilendirme-
ye yönelik bir konuşma yaptı. 

Konuşmasında maddi kaynaktan öte insan kay-
nağına daha çok ihtiyaç duyduklarını dile getiren 
Başkan Göksu, “Vakıf çalışmalarına destek olacak, 
yükü omuzlayacak arkadaşlara ihtiyacımız var. Bu 
güzel ve mütevazı toplantılar tanışma ve kaynaşma-
ya, hayırlı işlere vesile oluyor. Bu sebeple öncelikle 
programımıza ev sahipliği yapan ve vakfımızın filiz-
lendiği, temellerinin atıldığı  Gaziosmanpaşa ilçemi-
zin Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ve çalışkan 
heyetine teşekkür ediyoruz.

İSTANBUL 
VAKIF ÇALIŞMALARI 
DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

Ekim

Yeni Dünya Vakfı Genel Merkezi 2017 - 
2018 Yılı Burs ve Yurt Hizmetleri Tanıtım 
ve Vakıf Çalışmaları Değerlendirme 
Toplantısı Gaziosmanpaşa İlçesinde 
geniş katılımla gerçekleşti. 
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21 yıl önce; haksızlığın, baskıların olduğu bir süreçte 
yeni bir dünya hayali ile vakfımızı kurduk. Binlerce öğ-
renciye burs imkanı sağlarken, sayısız program, faaliyet 
ve etkinlik düzenledik. Bu süreçte diğer kardeş vakıf ve 
STK’lar ile diyaloglarımızı da diri tuttuk ve devam ettir-
dik. Bugün tüm bu çalışmaları daha da ileri götürerek 
yurt faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. İstanbul, Ankara, Bur-
sa, İzmir’de yurt hizmetlerimize başlamış olmakla birlik-
te, Antalya ve Gümüşhane’de de yeni yurt çalışmaları-
mız devam ediyor” dedi.

“VAKIF DİĞERGAMLIKTIR”

Vakıflar ve STK’ların gönüllülük esasına göre hizmet ve-
ren kuruluşlar olduğunun altını çizen Başkan Göksu, konuş-
masını şöyle sürdürdü; “Ecdadımızdan günümüze gelen 

vakıf kültürünü yaşatmamız, ihmal etmememiz gerek-
mektedir. Vakıf kültürü, diğergamlık ve paylaşma kültürü-
dür. Bu kültürü yaşamak, çocuklarımız ve gençlerimizin de 
yaşamalarını sağlamak için hepimizin sorumluluğu vardır. 

Az önce de bahsettiğim gibi hizmet halkamızda yurt-
larımıza daha fazla önem vermeye başladık. Bu yurtlar 
milletin bize emanetidir. Biz de bu emaneti en iyi şe-
kilde hizmet verecek noktalara ulaştırma gayretindeyiz. 
Yalnız yurtlar değil, kamu ile gerçekleştirdiğimiz birçok 
projelerimiz de var. Öte yandan bu yaz Gençlik ve Spor 
Bakanlığımızın Samsun ve Mersin kamplarında, gençle-
rimiz ve vakıf dostları ile bir araya geldik. Ekim ayında 
ise Kefken’de kampımız olacak. Tüm bu kamplarda 
öğrencilerle bir arada vakit geçirmeyi ve onlarla gönül 
diliyle diyalog geliştirebilmeyi amaçladık. 
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Sözünü ettiğim tüm çalışmalar, insan içindir ve insanla 
gerçekleşiyor. Siz varsanız bu çalışmalar da var olacak-
tır. Hepinize bugüne kadar ortaya koymuş olduğunuz 
destek ve katkıdan ötürü teşekkür ediyor, şükranlarımızı 
sunuyorum.”

YURTLARIMIZDA KALAN ÖĞRENCİLERE İŞ İMKANI

Başkan Göksu’nun ardından programa katılan misa-
firler kısaca kendilerini tanıtıp, vakıf çalışmaları hakkında 
görüş ve önerilerini dile getirdiler.

Özellikle 2017 yılında artan yurt çalışmaları hakkında 
fikirlerin ortaya koyulduğu programda, 15 Temmuz son-
rası vakıf ve derneklere karşı oluşan ön yargının yıkılması 
için gayret gösterilmesi fikri vurgulandı. Vakıflara karşı 
oluşan ön yargının yurtları etkilediği de ifade edilirken, 
vakıf gönüllüsü Mehmet Ali Dağdelen Yeni Dünya Vakfı 
yurtlarında kalan öğrencilere yarı zamanlı veya tam za-
manlı iş imkanı verebileceğini söyledi.

Geç saatlere kadar devam eden program, aile fo-
toğrafı çektirilmesiyle son buldu.

Yeni Dünya Vakfı Bülteni

Genel Merkez tarafından koordine edilen tanıtım çalış-
maları için Kağıthane, Küçükçekmece ve Büyükçek-
mece ilçelerinde hizmet veren kız ve erkek öğrenci 

yurtlarımızın idarecileri, Türkiye’nin en büyük üniversite ve 
öğrenci fuarı olan ‘Üniversite Tercih Fuarı’nda bu yıl üniversi-
teye başlayacak öğrencilerle bir araya geldiler. 

18 Temmuz gününe kadar süren ve ağırlıklı İstanbul ol-
mak üzere, ülkemizin saygın üniversitelerinin stand açtıkları 
fuarda, yüzlerce öğrenci ile birebir iletişim kuran yurt idare-
cileri, Yeni Dünya Vakfı yurtlarını tercih eden öğrencilerin ön 
kayıtlarını da yaptılar.

Vakfımızın yeni eğitim öğretim yılı yurt 
çalışmaları kapsamında, İstanbul Lütfi Kırdar 
Kongre Merkezinde üç gün boyunca düzenlenen 
‘Üniversite Tercih Fuarı’nda stant açtık. 

TANITIMLARIMIZ
YURT 

SÜRÜYOR
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Kurulduğu 1996 yılından itibaren binlerce öğrenciye burs imkanı sağlayan Yeni Dünya Vakfı, 2017-
2018 Eğitim Öğretim Yılında da burs hizmetini sürdürüyor. Müracaatları alan vakfımız, mülakatlar 
sonucu kazananları internet sayfasından duyuruyor.

BURSLARA
DEVAM EDİYORUZ

Genel Merkez’in bulunduğu İstanbul ile birlikte 16 
ilde şube ve temsilciliği bulunan vakfımız tarafın-
dan, Ağustos ayında başlayan burs müracaat - mü-

lakatları sonucu yeni eğitim yılında burs almaya hak ka-
zanan isimler belirleniyor. İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, 
Kocaeli, Kayseri, Konya, Antalya, Adıyaman, Giresun, Kı-
rıkkale, Gümüşhane, Mardin, Gaziantep ve Iğdır illerinde 
gerçekleştirilen başvuru ve mülakatlar sonrası; Üniversite, 
lise, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerine 2017 - 2018 
eğitim yılında burs ödemesi yapılacaktır.

Vafımıza burs başvurusunda bulunan öğrenciler, üç kişi-
den oluşan ön mülakat heyeti tarafından değerlendirmeye 
alınmıştır. Vakıf yönetim kurulu üyelerinden oluşan Burs Mü-
lakat Komisyonları, nihayi değerlendirmeyi yapıp, burs ala-
cak isimleri kararlaştıracaklardır. Öğrencilerimiz burs desteği-

nin yanı sıra yıl boyunca vakfımızın düzenleyeceği etkinlik ve 
faaliyetlerden de yararlanma imkanı elde edecekler. Yurtiçi 
ve yurtdışı geziler, kamplar, konferans ve seminerler, kurslar, 
atölyeler ile sosyal ve kültürel olarak da desteklenecek olan 
öğrenciler; genel merkez, şube ve temsilciliklerde yer alan 
gençlik kolları ve kadın kollarında da görev alabilecekler. 

Müracaatta çeşitli ikramlar ile kitap ve dergi gibi yayın-
lar da öğrencilere ücretsiz dağıtıldı. Mülakatlar sonucu burs 
almaya hak kazananların listesi ise Kasım ayı içerisinde 
açıklanacaktır. 

Öte yandan bu yıl, Yeni Dünya Vakfı Yükseköğrenim 
Yurtlarında kalan öğrencilere de burs verilmesi kararlaştı-
rılırken, İstanbul, Ankara İzmir ve Bursa’da bulunan kız ve 
erkek yurtlarında kalan öğrenciler, vakfımızdan burs ala-
caklar.  

Yeni Dünya Vakfı Bülteni

Ekim
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BAŞKAN GÖKSU'NUN YENİ 
EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MESAJI

Genel Başkan Mahmut Gök-
su, Yeni Eğitim Öğretim Yılı ne-
deniyle bir mesaj yayımladı. Burs 
hizmetlerine katkıda bulunan 
isimlere teşekkür eden Başkan 
Göksu, mesajında şu ifadelere 
yer verdi; “Milli ve kültürel de-
ğerlerimize sahip çıkan; dona-
nımlı, çalışkan ve üretken bir ne-
sil yetiştirmek bizim boynumuzun 
borcu, eğitim sistemimizin de 
ulaşmak istediği hedef budur. 
Bu yüzden kendine güvenen, 
araştıran, sorgulayan, dünyayı 
dönüştürecek fikirler üretip eleş-
tirel düşünebilen, teknolojiyi ta-
kip eden, girişken ve ufku geniş 
bireylerin yetişmesi için bizler de 
elimizden geleni yapma gayre-
tindeyiz…

Yeni Dünya Vakfı olarak ge-
rek sağladığımız burslar, gerekse 
de öğrencilerin duygu ve düşün-
ce dünyalarına hitap eden kültü-
rel ve sosyal faaliyetler, kamp ve 
seminer programları ile eğitime 
katkıda bulunmaya devam et-
mekteyiz.

Yeni eğitim ve öğretim yılın-
da çok sayıda öğrencinin vakfı-
mıza burs başvurusunda bulun-
muş olması, sorumluluğumuzu 
daha da artırmıştır. Belirlenen 
kriterler üzerinden yapılan ele-
meler sonrası, Türkiye’nin farklı 
illerinde hizmet veren şube ve 
temsilciliklerimizde mülâkatlar 
düzenlenmiş ve başvuruda bu-
lunan öğrenciler, alanında yetkin 
kişilerden oluşan komisyonların 
bire bir değerlendirmesine tâbi 
tutulmuşlardır.

Burs başvurusunda bulunan 
tüm öğrencilerimize teşekkür 
ediyor, vakfımızın faaliyetlerinde 
aramızda görmek istiyoruz. Öğ-
rencilere her yıl sağlanan burs-
lara katkıda bulunan burs hami-
lerimize de yine vakfımız adına 
şükranlarımı sunuyorum. 

Yapacağımız çok iş var, so-
rumluluğumuz oldukça fazla.... 

Allah hepimize hayırlı işlerde 
bulunmayı, faydalı olmayı nasip 
etsin.” 

Genel Merkezde burs 
mücaatında bulunan 

öğrencilerle tek tek ilgilenen 
Başkan Göksu, öğrencilerle 

sohbet etmeyi ihmal etmedi. 
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Genel Başkan Mahmut Göksu, 
Genel  Merkez Yönetim 
Kurulu Üyesi Dr. Sedat Erol, 
Genel Merkez Kurumlar 
ve Uluslararası İlişkiler 
Komisyon Başkanı Mustafa 
Özkul ve Kocaeli Temsil 
Heyeti Başkanı Av. Emre Arık, 
vakfımızı temsilen Kocaeli 
Diriliş Kampına katıldılar.

Aytepe’deki Diriliş Kampında çok sayıda STK temsilcisi ile bir 
araya gelen Başkan Göksu ve beraberindeki heyet, vakıf 

faaliyetleri hakkında görüş alışverişinde bulunma imkanı elde 
ettiler. Kamp süresince çeşitli sportif faaliyetlere de katılan heyet, 
Kocaeli’nde de çeşitli temaslarda bulundular.

Yeni Dünya Vakfı Bülteni

Ekim

GENÇLİK STK’LARI
DİRİLİŞ KAMPINDA

BULUŞTULAR

STK'LAR YARIŞIYOR

KARDEŞLİK KAZANIYOR...

Yeni Dünya Vakfı  heyeti kampta Gençlik ve Spor Bakanı 
Osman Aşkın Bak ile biriikte...
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Kamp dönüşü bir değer-
lendirmede bulunan Başkan 
Göksu, “Kampa katılan Genç-
lik ve Spor Bakanımız Osman 
Aşkın Bak, Kocaeli Büyükşehir 
Belediye Başkanımız İbrahim 
Karaosmanoğlu, Bilal Erdo-
ğan’a, milletvekillerimize ve 
gençlik STK başkanlarımıza 
teşekkür ediyoruz. Gençlik ve 
Spor Bakanlığımızın organize 
ettiği kamp, Türkiye genelinde 
gençlere yönelik hizmet veren 
STK başkanlarının buluşmasını, 
tanışmasını ve temsil ettikleri 
STK’ların faaliyetleri hakkında 
değerlendirme ve bilgilendir-
meyi hedeflemektedir.  

Yeni Dünya Vakfı Bülteni

Ayrıca kamp; doğayla iç 
içe, ata sporlarımızın yapıldığı, 
STK başkanları ve yöneticilerinin 
kaynaştığı ve sportif yarışmaların 
yapıldığı bir sosyal ortam oluş-
turmuştur. Sayın Bakanımızın da 
kampta yaptığı konuşmada, 
STK başkanlarının birlikteliği-
ni önemsediklerini vurguladı.” 
açıklamasında bulundu.

Kampa ikinci gün katılan Gençlik 
ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak 
ise, “Gençlerimizi zararlı alışkanlık-
lardan uzak tutmak, bu sorunlardan 
kurtarmak için sadece devlete değil, 
STK’lara da büyük görevler düşmek-
tedir ve bu anlamda sosyal çevre ve 
sportif aktiviteler çok önemlidir. Tabi 
bu güzel hizmetler sonrası bizlere de 
sorumluluklar düşüyor. Bu alanları 
doldurmazsak, onların müsabakala-
rına katılmazsak, aktivitelerine des-
tek vermezsek, sporumuz gelişmez, 
gençlerimizin hedefleri olmaz ve bu 
işte de başarılı olamayız. Bu yüzden 
hepimize görevler düşüyor. Bunu 
hep birlikte başarmamız gerekiyor.” 
diye konuştu. 

Kampın son günü Bilal Erdoğan 
başkanlığında, STK Başkanları ile bir 
değerlendirme toplantısı yapıldı.

YDV Kurumlar ve 
Uluslararası İlişkiler 
Komisyon Başkanı 

Mustafa Özkul, kampta 
gerçekleştirilen tüm 

etkinliklere katıldı

YDV Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi 
Dr. Sedat Erol, düzenlenen futbol turnuva-

larında tüm hünerlerini sergiledi.
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Vakfımız adına bildiriyi okuyan Ankara Şube Yönetim Kurulu Üyesi M. Sami Mallı; “YDV 
olarak 15 Temmuz ihanetinin tarihin karanlık dehlizlerine gömüldüğü o andan iti-

baren devam eden vatan nöbetimize hainlerin yargılandığı duruşma salonlarında da 
devam ediyoruz. Dini, vatanı, bayrağı için canını verebilecek kadar cesur, ülke elden 
gittikten sonra yaşamasam da olur diyecek kadar samimi, kutsal değerlerine karşı so-
rumluluğunu canıyla ödeyen kahramanlarımızın aziz hatırasını yaşatacağız. FETÖ ihanet 
şebekesinin hak ettikleri cezaları almaları için bu sürecin takipçisi olacağımızı ve bunun için 
de elimizden geleni yapacağımızı ilk günden beri dile getiriyoruz. 

Bu katil sürüsünün yargılamalar sonucunda en ağır cezaları alacaklarından kimsenin 
şüphesi olmasın. Yüzlerce şehit ve binlerce gazinin kanları ile milyonlarca vatan evladının 
destansı mücadelesi ile engel olunan 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden bir yıldan 
fazla bir süre geçti. Yeni Dünya Vakfı olarak, bugün burada şehit ve gazi yakınlarımız ile 
beraberiz. Tüm kahramanları buradan selamlıyor, şehitlerimize rahmet, gazilerimize acil 
şifa, yakınlarına sabırlar diliyoruz” İfadelerini kullandı.

Ankara-Sincan Ceza 
İnfaz Kurumu Kampüsü 

önünde bir araya 
gelen YDV heyeti, 15 

Temmuz darbe girişimini 
gerçekleştiren FETÖ 

üyelerinin yargılandıkları 
davada, şehit ve gazi 

yakınlarına destek olmak 
için pankartlar açıp basın 

bildirisi okudular. 

Yeni Dünya Vakfı Bülteni

YENİ DÜNYA,

NÖBETİ BIRAKMIYOR

Yeni Dünya Vakfı Bursa Temsilciliği tarafından 
düzenlenen Dr.Akif Haytaoğlu ile Psikolojik-Psi-

kanalitik Edebiyat Okumaları Atölyesi yoğun ilgiyle 
devam ediyor. 

Bursa Temsilciliğimizde oluşturulan Yeni Dünya 
Vakfı Çocuk Kulübü’nde haftasonları etkinlikler 

devam ediyor.

Ekim
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Yeni Dünya Vakfı Bülteni

Ekim

Vakfımızın atölye ve ekipman imkanı verdiği ve 
genel merkezimizde Teknoloji Atölyesi ismi ile 
başladıkları çalışmada ilk olarak geliştirdikleri 

Tekstil Robotunun ardından, şimdi de TEKOS (Teknolo-
jik Eklem Kas Otomasyon Sistemi) prototip çalışmalarına 
başlayan ekip, prototipi hayata geçirdikten sonra eksik 
ve kusurlarını bulup gidererek mükemmel bir prototip 
oluşturmayı hedefliyor. Sorunsuz bir prototipi geliştirdik-
ten sonra ise cihazı ilgili mecralara sunarak cihazın üre-
tim, tanıtım ve satışını sağlayacaklarını belirten ekip, yeni 
projeler için de birçok üniversite Teknoparkları ile temas 
halindeler. 

Beykent Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü Öğ-
rencisi Yunus Kaleli (21), Medipol Üniversitesi Yönetim 
Bilişim Sistemleri öğrencisi Fatma Güngör (20), İstanbul 
teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi Ubay 
Ali (24), Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencisi Büşra Bayram 
(20)’dan oluşan dört kişilik YDV Teknoloji Atölyesi ekibi,  
TEKOS hakkında da bilgilendirmede bulundular.

TEKNOLOJİ ATÖLYESİNİN  
ROBOT ÇALIŞMALARI

BAŞLADI

Ekim

Yeni Dünya Vakfı bursiyeri olan Beykent 
Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü 
öğrencisi Yunus Kaleli ve arkadaşları, 
genel merkez binamızda teknoloji ve robot 
çalışmalarına başladılar.
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Yeni Dünya Vakfı Bülteni

TEKOS NEDİR, NASIL ÇALIŞIR?

Teknolojik Eklem Kas Otomasyon Sistemi yani kısa 
TEKOS, diğer ülkelerdeki adı ile exoskeleton, engelli bi-
reylerin zihin ve kas hareketlerini algılayarak vücudun-
daki körelen uzuvların yerine çalışan bir yapay iskelet 
sistemidir.

Cihaz, EEG ve EMG denilen beyin sinyalleri ve kas 
sinyallerini algılayan sensörler ile engelli kişinin yapmak 
istediği hareketi dalga boyundan sayısal işleme dönüş-
türerek cihazdaki kartın üzerine aktarıp sayısal veriye 
dönüştürüyor. Elde edilen sayısal veri ile TEKOS üzerin-
de bulunan servo motorlar kişinin istediği konuma gi-
derek hareket sağlıyor. 

TEKOS 4 adet 380 kg taşıyabilecek kapasitede bu-
lunan servo motor ile çalışıyor. 4 motordan ikisi kalça 
hareketi geri kalan ikisi ise diz ekleminin hareketini ger-
çekleştirecek. Bilek hareketi ve bacak yön hareketini 
ise electronic muscle stimulator ile kasları kontrol ede-
rek sağlayacak.

ELECTRONİC MUSCLE STİMULATOR NEDİR ?

Tens Cihazı olarak da anılan bu cihaz, içerisinde bu-
lunan 9V pilin voltajını düşürüp akımını yükselterek, ci-
haza bağlı olan elektrotların vücuttaki bölgesine göre 
isteğe bağlı olarak uyarıcı elektrik akımı yollayarak kas 
veya siniri uyaran bir sistem. Yan etkisi ve zararı bu-
lunmayan stimulator, TEKOS ile bağlı olan TENS cihazı 
kişinin ağrı veya sızı duymadan kaslarını kontrol ederek 
kişiyi istediği yere yönlendirecek ve bu sayede fazla-
dan motor yükünden tasarruf edilerek yük ve maliyet-
ten ödün verilmesi öngörülüyor. 

Cihazın mekanik aksamlarını oluşturmaya başlayan 
ekip, daha sonra diz eklemi, ve bel için mekanik işlem-
ler yapacaklar. Tüm mekanik işlemler bittikten sonra 
ise yazılım ile TEKOS’u hareket ettirecek ve kişinin yön 
sistemi için mekanik motorlar yerine electronic muscle 
stimulator ile kas kontrolü ile kişilerin hareket yönünü 
belirtecekler. Gönüllü bazı hastalardaki deneylerinden 
olumlu sonuçlar aldıklarını ifade eden ekip, çalışmala-
rına aralıksız devam ediyor. 

43



Genel Başkan Mahmut Göksu, Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan’ı makamında ziyaret ederek vakıf çalışmaları 
hakkında kendisiyle bilgi paylaşımında bulundu. Sn. Bakanı vakfımıza davet etti. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan 
da vakıf hizmetleriyle yakından ilgili olduğunu belirterek en kısa zamanda Hacı Bayramda bulunan vakfı ziyaret 
edeceğini söyledi. Görüşmede Sağlık Bakan Yrd. aynı zamanda vakfımızın Mütevelli Heyet Üyesi Ahmet Baha 
Öğütken de eşlik etti.

SAĞLIK BAKANI DEMİRCAN'A
HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Avrupa Birliği Ba-
kanlığı Müsteşar 
Yrd. Doç. Dr. Se-

fer Yılmaz’ı Vakıf Yö-
neticileri; Genel Başkan 
Mahmut Göksu, Ankara 
Şube Başkanı Ali Toköz, 
Şube Sekreteri İlyas Ay-
doğan, AR-GE ve Proje-
lerden sorumlu Yönetim 
Kurulu Üyesi Bilal Tekcan 
ve Spor Sosyal işler Ko-
misyon Başkanı Ejder 
Kındıra ile birlikte ziyaret 
ederek. Vakfımız Anka-
ra Şubesi tarafından Av-
rupa Birliği Bakanlığına 
Sunulan Projelerle ilgili 
görüşmeler yapıldı.

Ekim
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Ankara Şubemizde her yıl devam eden Tefsir ve 
Hadis Derslerine ek olarak b u sene tarih dersleri 
de eklendi. Hacı Bayram semtinde Camiye yakın 

bir alanda bulunan Ankara Şubemiz adeta bir mane-
vi cazibe merkezi gibi ziyaretçilerin ve sohbete devam 
eden vakıf dostlarının ilgisi çekmektedir. Bu ilgiyi bilgiy-
le taçlandırmak için vakfımız Ankara Şubesi birbirinden 
kıymetli sahasında uzman konuşmacılarla daha önceki 
yıllarda başlattığı sohbetleri bu sene de devam ettire-
cektir. 

Pazartesi Akşamları Saat:18.00’dan sonra Tarih Soh-
betleri: Prof. Dr. Eyüp BAŞ tarafından yapılacaktır. Tarih 
bir milletin ruhudur, tarih bilinci olmadan, geçmişimizi 
kavramadan geleceğe emin adımlarla yürümemiz zor 
olur. Hele günümüzde yaşanan kaotik ve karmaşık iliş-
kiler yumağı tarih süzgecinden geçirilmeden içinden 
çıkılması daha zor bir hal alacaktır. İnşallah vakfın bu 

sohbetleri ile insanımızın tarih bilincinin kökleşmesine 
katkı sağlayacaktır. Tarih sohbetleri Hacı Bayram vakıf 
merkezinde olduğu gibi zaman zaman yurtlarda ve Ta-
cettin dergahında ki gençlik merkezimizde öğrencileri-
mize dönük yapılacaktır.

Perşembe Akşamları Saat:18.00’dan sonra Tefsir Soh-
betleri: Prof. Dr. Mehmet ÜNAL tarafından yapılacak 
olan Tefsir Derslerine vakıf öğrencilerimizin de katılımı 
teşvik edilecektir. Tefsirin, Allah’ın insanlar için gönder-
diği son ilâhî tebliği incelemek, amacı ise bu tebliği her 
seviyeden insana anlatıp tanıtmak, bununla insanların 
yolunu aydınlatmaktır. Bizde bu hayırlı hizmete vesile 
olmak için şubemizde bütün vakıf gönüllülerine bu hiz-
meti sunmaktayız.

Cumartesi öğleden sonra Hadis Sohbetleri: İlahiyat-
çı 22.Dönem Samsun Mv. Musa UZUNKAYA tarafından 
yapılacak olan Hadis Derslerine vakıf öğrencilerimiz, 

vakıf yöneticilerimiz ve va-
kıf gönüllülerimizin katılımı 
ile gerçekleşecektir. Hadisler 
İslam toplumunun gerçek 
zenginliği, Peygamberimiz 
sallallahu aleyhi ve sellem’e 
isnat edilen sözler, Kur’ân-ı 
Kerim’den sonra ikinci kay-
naktır. Bu yüzden böyle gü-
zel bir hizmete vesile olmak 
için Yeni Dünya olarak çalış-
maktayız ve böylesine güzel 
bir programı vakıf gönüllüle-
rine sunmaktayız.

ANKARA'DA YENİ DÜNYA 
SOHBETLERİNE DEVAM…
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YDV Mamak Erkek Öğrenci Yurt öğrencileri Genel Başkan 
Mahmut GÖKSU ve Ankara Şube Yönetim Kurulu Üye-

lerinin de katılımı ile tanışma toplantısında bir araya geldi. 
Yönetim Kurulu Üyeleri ve öğrencilerin kendini tek tek tanıttığı 
program daha sonra Genel Başkanın konuşması ile devam 
etti. 

Vakfın kuruluşundan bugüne tarihini, vakfın faaliyetlerini ve 
vakıf aidiyetinin önemini anlattı. Yurdun ve yurttaki arkadaş-
lığın önemine değinen Göksu; “Bu yurt hepinizin sıcak yuvası-
dır, buradaki kuracağınız arkadaşlıklar meslek hayatınızın her 
safhasında size güç katacak önemli bir sosyal çevre oluştura-
caktır. Okul arkadaşlığı aynı mesleği paylaştığınız kişiler oldu-
ğu için belli süre sonra kendi içinde bir rekabet oluşmaktadır. 

YURTLARDA TANIŞMA 
TOPLANTILARININ İLKİ 
MAMAK'TA YAPILDI

Yeni Dünya Vakfı yurtlarında 
kalan öğrenciler ile vakıf 
yöneticileri tanışma 
toplantısında bir araya 
geldiler. İlki Mamak'ta 
gerçekleştirilen tanışma 
toplantısı Keçiören ve 
Yenimahalle Kız Öğrenci 
Yurtları'nda devam etti.

Yeni Dünya Vakfı Bülteni

Ekim

46



Öne çıkanlar oluyor, geride kalanlar oluyor. Bu 
da bazen kırgınlıklara ve küsmelere neden olabi-
liyor. Doğal olarak da kopuşlar başlıyor. Ama yurt 
arkadaşlığı öyle değil farklı meslek grupları olduğu 
için dostluklar daha kalıcı ve daha uzun soluklu olu-
yor. Burada ki beraberliğinizle dünyanın her yerinde 
bir arkadaş edinme imkânı yakalıyorsunuz. Çünkü 
aranızda farklı illerden ve dünyanın farklı ülkelerin-
den gelen gençler var, adeta bir dünya karması 
gibi. Ben sizlere Yeni Dünyanın öncüleri diyorum, 
inşallah bu birlikteliğinizi ümmet bilinci ile yoğurarak 
müşfik, merhametli, hakkın ve adaletin hâkim oldu-
ğu Yeni Dünyayı birlikte kuracağız.”

Toplantıda yabancı öğrencilerin anlamaları için 
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Bankacılık ve Finans öğ-
rencisi Malawialı Mustapher Faque tarafından tercü-
me yapıldı. Daha sonra öğrenciler ile vakıf yöneti-
cileri arasında sorulu cevaplı konuşmalarla devam 
etti. Yurt Yöneticilerinin isimleri zikredilince öğrenci-
lerin yüksek alkışla karşılaması aralarında ki sıcak ve 
samimi diyaloğun güzel bir göstergesi olarak herke-
si memnun etti. Programın sonun da Ankara Üniver-
sitesi İlahiyat öğrencisi Endonezyalı Akhmad Mughzi 
Abdillah tarafından Kuranı Kerim okundu. Çay ve 
baklava ikramından sonra toplu fotoğraf çekimi ile 
program sona erdi.

Genel Başkan Mahmut Göksu'nun ve vakıf yöneticilerinin yurt öğrencileriyle söyleşileri.
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Ankara Şube Başkanı Ali Toköz; “Sözlerine Genel Başkan 
ve öğrencilere hoş geldiniz diyerek başlayan Toköz, 
Keçiören Kız Öğrenci Yurdunun vakfımızın ilk göz ağrısı 

olduğunu ve buna vesile olan Keçiören Belediye Başkanı Sn. 
Mustafa Ak’a teşekkürlerini dile getirdi. Yurtta kalan öğren-
cilerin kendilerine misafir gibi değil ev sahibi gibi olmalarını 
isteyen Toköz, yurt ve okul da karışılabilecekleri herhangi bir 
sorunu kendisine bizzat rahatlıkla iletebileceklerini, Çünkü 
öğrencilerin kendilerine ailelerinin emaneti olduğunu vurgu-
ladı.” 

Daha sonra söz alan Genel Başkan Mahmut Göksu; “Yeni 
bir dünya için çalışıyoruz idealiyle 1996 yılında kurulan vakfı-
mız 21 yıllık yolculuğunda çok ciddi çalışmalara imza atarak 
günden güne büyümeye devam etti. Bu büyümenin neti-
cesinde Ankara şube ve 16 ilde temsilciliğin olduğu bilgisini 
veren Göksu vakıf hizmetlerinin yanında yurt hizmetlerine de 
ağırlık verdiklerine ve İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Gü-
müşhane de yurtların faaliyete geçtiğini bildirdi. 

YURT TANIŞMA TOPLANTILARI 

KEÇİÖREN VE
YENİMAHALLE 

KIZ ÖĞRENCİ YURTLARINDA DEVAM ETTİ

Ankara Mamak Erkek öğrenci 
Yurdunda başlayan tanışma 
toplantıları Keçiören ve 
Yenimahalle Kız Öğrenci 
Yurtlarında devam etti. Vakıf 
Başkanı Göksu ve Ankara Yönetim 
Kurulu Üyelerinin katılımı ile 
tanışma toplantısında bir araya 
gelindi. Yönetim Kurulu Üyeleri 
ve öğrencilerin kendini tek tek 
tanıttığı program daha sonra 
Ankara Şube Başkanı Ali Toköz’ün 
konuşması ile devam etti. 

Keçiören Kız Yurdu Öğrencileri vakıf yönecilerini çiçeklerle uğurladılar. 

Yeni Dünya Vakfı Bülteni

Ekim
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Öğrencilere sıcak ev rahatlığını ilke edinen yurt-
ların olması için çaba sarf ettiklerini söyledi. Yurt 
arkadaşlığının yıllar geçse de unutulmayacağına 
değinen Göksu kendisinin hala yurt arkadaşları ile 
irtibatta olduğunu ve şuan ki Milli Eğitim Bakanı olan 
Sn. İsmet Yılmaz’ın İstanbul’dan yurt arkadaşı oldu-
ğu bilgisini öğrencilerle paylaştı.”

Yönetim Kurulu Üyesi Mardin 23-24.Dönem 
Milletvekili Gönül Bekin Şahkulubey; “Öncelikle 
bu organizasyonda emeği geçen Yurt Müdürü ve 
Çalışanlarına teşekkür eden Şahkulubey vakfımızın 
yurtlarla daha da büyüdüğünü, bundan böyle daha 
çok çalışmamız gerekecektir. Yurt hizmetinin çok 
zor ve meşakkatli olduğunu söyleyen Şahkulubey 
kendilerini bir abla gibi görmelerini her türlü sıkıntı-
ların da kendisini hiç çekinmeden arayabileceklerini 
ve bundan sonra sık sık bir araya gelip hem sohbet 
hem de çeşitli programlar yapabileceklerini dile 
getirdi. ”

Daha sonra öğrencilerle vakıf yöneticileri arasın-
da sorulu cevaplı konuşmalarla devam etti. Sıcak, 
samimi ve güzel bir ortamda ve çeşitli ikramlardan 
sonra öğrencilerin çiçek sunumu ve toplu fotoğraf 
çekimi ile program sona erdi. 

Yenimahalle Kız Yurdu Öğrencileri ile vakıf yönecileri bir arada.

Yenimahalle Kız Öğrenci Yurdu'nda...

Keçiören Kız Yurdu Öğrencileri ve vakıf yöneticileri sohbet ettiler.
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Cağaoğlu’nda bulunan genel merkez binamızda Gençlik 
Kolları adına Mehmet Akif Özcan ve İlyas Yamak’ın ça-
lışma ve faaliyetler hakkında sunum yaptıkları gençler, 

organizasyon şeması ve vakfın misyonu hakkında da bilgilen-
dirildiler. 

Genel Koordinatör Özbay Yağmurkaya’nında yer aldığı 
toplantıda, öğrencileri vakıf tanıtım ve faaliyet videoları da 
izlettirilirken, Yağmurkaya öğrencileri dinleyerek sorularını da 
cevaplandırdı. 

Yeni bir yapılanma sürecine 
başlayan Genel Merkez Gençlik 
Kolları, bu yıl ilk defa vakfımıza 
burs başvurusunda bulunan 
öğrencilerinde aralarında yer 
aldığı gençlere sunum yaptılar.

YENİ DÜNYA, YENİ GENÇLİK 

1969 İstanbul doğumlu olan Nurettin Kartal, 10 yılı kendi işyerinde 
olmak üzere 37 yıldır bazı firmaların finans ve muhasebe depart-
manlarında görev yaptı. İyi derecede İngilizce konuşabilen Kartal, 

ayrıca evli ve üç çocuk babası. Ağustos ayında Yeni Dünya ailesine ka-
tılan Kartal, genç yaştan beri birçok vakıf ve STK faaliyetlerinde de yer 
aldı.

ANKARA GENÇLİK KOLLARI’NA TAZE KAN

Ankara Şube Gençlik Kolları başkanlığı görevini mezuniyeti sebebi 
ile bırakan Mustafa Keser’in yerine ise Zeyid Korkmaz getirildi. Erciyes 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu olan ve halen Yıldırım Beyazıt 
Üniversitesinde Tefsir alanında Yüksek Lisansına devam eden Korkmaz, 
bir dönem İlim Yayma Cemiyeti yurdunda öğrenci temsilciliği de yaptı.  

Nurettin Kartal

Zeyid Korkmaz

Yeni Dünya Vakfı Genel Merkezi Muhasebe ve Finans sorumlusu 
olarak Nurettin Kartal görevine başlarken, Ankara Şube Gençlik 
Kolları’nın yeni başkanı ise Zeyid Korkmaz oldu.

ARAMIZA KATILANLAR
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Yeni Dünya Vakfı Giresun Temsilciliği gençleri, Giresun 
Üniversitesi bahçesinde tanıtım standı açarak, vakfın ya-
yınlarını dağıttılar.

Genel Başkan Mahmut Göksu, Yön.Krl. üyesi ve Ar-Ge 
Kom. Başkanı Kazım Çalışkan ile YDV Tech grubu üyeleri 
genel merkezimizde bir toplantı gerçekleştirdiler.

Tapu Kadastro Genel Müdürü Gökhan Kanal'ı ziyaret...

Vakıf yöneticilerimiz Küçükçekmece Belediye Başkanı 
Temel Karadeniz'e hakkın rahmetine kavuşan annesi 
için taziyelerini ilettiler.

Vakfımızın da yer aldığı TİKA Afrika 2017 Tecrübe Paylaşım 
Programı tanıtım toplantısı Bilal Erdoğan'ın katılımıyla gerçek-
leşti. Toplantıda vakfımızı Ankara Şube Denetim Kurulu Başka-
nı Recep Yıldırım temsil etti.

Mamak Erkek Öğrenci Yurdunda yeni eğitim döneminin 
ilk hazırlık toplantısı gerçekleştirildi.

Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ı ziyaret 
eden Başkan Göksu ve beraberindeki heyet, Kızılay 
çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunurlarken, 
vakıf çalışmalarından da bahsettiler.

Diyanet İşleri Başkanlığı görevine getirilen Prof. Dr. 
Ali Erbaş'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Başkan 
Göksu, vakıf çalışmaları hakkında da bilgiler verdi.

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali 
Yalçın'ı ziyaret eden Başkan Göksu, görüş alışveri-
şinde bulundu.
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Ziyaretler

Amsterdam'da karşılaşıp Avrupa turuna birlikte de-
vam eden;Bangladeşli öğrencimiz An Nazmus Saqib ile 
Gençlik Kollarımızdan Mustafa Çakmakçı

Yüksek lisans yapmak için farklı ülkelerden Türkiye'ye 
gelen öğrenciler, vakfımızı ziyaret ederek, vakıf çalışanla-
rı ile tanıştılar.

KOORDİNASYON TOPLANTISI
Genel Merkezimizin iki haftada bir düzenlediği Geniş-

letilmiş Yönetim Kurulu Toplantısı, Mütevelli Heyet Üyesi ve 
Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çokyaşar’ın ev sahipliğinde 
gerçekleştirildi. Yönetim Kurulu Üyeleri, Komisyon Başkanları, 
Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları, Denetim Kurulu ve İstişare 
Kurulu Üyelerinin katılımıyla gerçekleşti.

Ankara Mamak Erkek Öğrenci yurdunda düzenlenen 
masa tenisi turnuvasında dereceye girenlere ödülleri 
takdim edildi.

Radyo Ses'te canlı yayına katılan Ankara Şube Başka-
nı Ali Toköz, dinleyicilere vakıf faaliyetlerini anlattı.

Antalya Temsil Heyeti Başkanı ve Serik Belediye Başkanı Prof. 
Dr. Ramazan ÇALIK, Ankara Şubemizi ziyaret etti.

Yeni Dünya Vakfı Bülteni
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Genel Başkan Mahmut Göksu ve Ankara Şube Dene-
tim Kurulu Başkanı Recep Yıldırım, Adana temasları kap-
samında Adana Müftüsü Hasan Çınar'ı ziyaret ettiler.

52



Yeni Dünya Vakfı Bülteni

Genel Başkan Mahmut Göksu, Borsa İstanbul Yönetim 
Kurulu Başkanı Himmet Karadağ'ı ziyaret ederek vakıf 
çalışmaları hakkında görüştü.

Kadıköy Müftüsü olarak atanan Mehmet Yaman'a 
hayırlı olsun ziyareti

Bursa Temsilciliğimiz ile Bursa İl Milli Eğitim Müdürlü-
ğü arasında Sosyal ve Kültürel alanda ortak faaliyet-
leri içeren ön protokol imzalandı.

Başkan Göksu, açılacak olan Kağıthane Erkek öğ-
renci Yurdumuzun tadilat ve tamiratına önemli katkılar 
veren Sarılar İnşaata teşekkür etti.

Başkan Göksu ve Genel Koordinatör Özbay Yağmurkaya, 
Büyükçekmece Yurt Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Öncü, 
YDV eski Başkanı Ekrem Görçeker ve beraberindeki vakıf 
dostlarını BİKA Plazada ziyaret ettiler.

Eminönü Eski Belediye Başkanı Nevzat Er, genel merke-
zimizi ziyaret ederek Yön.Krl.üyemiz Mustafa Çokyaşar ve 
Genel Koordinatör Özbay Yağmurkaya ile görüştü.

Çubuk Erkek Öğrenci Yurdu'nda yeni eğitim dönemi-
nin ilk hazırlık toplantısı gerçekleştirildi.

Adalet Akademisi Hakim ve Savcı Adayları, Anka-
ra Şubemizi ziyaret ettiler.
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Genel Başkan Mahmut Göksu, Ankara Şube Dene-
tim Kurulu Başkanı Recep Yıldırım, Ankara Şube Yö-
netim Kurulu Üyeleri M.Sami Mallı ve İlyas Aydoğan 
ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a 
hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Oldukça samimi bir ortamda geçen ziyaret esna-
sında Başkan Göksu, bakanlığın kamplarından vakfı-
mızın büyük ölçüde istifade ettiğini ileterek, bakanlığın 
vakıf çalışmalarına verdiği katkı ve desteklerden dola-
yı teşekkür etti.

Bakan Osman Aşkın Bak da, vakfımızın çalışma-
larını memnuniyetle takip ettiğini ifade ederek, “Bun-
dan böyle yine bakanlık olarak STK faaliyetlerine eli-
mizden gelen katkı ve desteği vereceğiz. Gençliğe 
sahip çıkmak hususunda STK’lara ne kadar önem düş-
tüğünün bilincindeyiz. Aynı bilinç ve duyarlılıkla, bizim-
le ortak hedefleri paylaşan STK’larımızın bu çalışmaları 
son derece memnuniyet vericidir. Yeni Dünya Vakfı’nı 
da bu anlamda tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar 
diliyorum” diye konuştu.

Annesini ahirete uğurlayan Gaziosmanpaşa Bele-
diye Başkan Yardımcısı Ö.Faruk Yıldız'a vakıf yönetici-
lerimiz taziye ziyaretinde bulundular

Genel Merkez Mezunlar Komisyonu Üyeleri, yeni 
dönemle birlikte Sabah Namazı Buluşmalarının 
19.su için Merkez Efendi Caminde bir araya geldiler. 
Eğitim Kültür Sanat Komisyon Üyesi Murat Altınöz ve 
Gençlik Kollarından isimlerinde aralarında yer aldığı 
grup, cemaatle birlikte namazı kıldıktan sonra çay 
içip sohbet ettiler.

Vakıf yöneticilerimiz Samsun Kampı öncesi  
Samsun Valisi Osman Kaymak'ı ziyaret etti.

Başkan Göksu, beraberindeki vakıf yöneticileri ile 
birlikte Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı 
Zekeriya Eroğlu'nu ziyaret etti

Vakıf yöneticilerimiz, Hac farizasını yerine getiren 
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta'yı 
makamında ziyaret ettiler.

Genel Başkan Mahmut Göksu, vakfımızın Küçük-
çekmece Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu Yöne-
tim Kurulu üyeleri ile bir araya gelerek, yurt çalışmaları 
hakkında görüştü.

Yeni Dünya Vakfı Bülteni

ZiyaretlerEylül

BAŞKAN GÖKSU’DAN TEMEL KARADENİZ’E TEŞEKKÜR
Genel Başkan Mahmut Göksu, vakfımızın Küçükçekmece 

Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu Yönetim Kurulu Üyeleri ile 
bir araya gelerek, yurt çalışmaları hakkında görüştü.

Yurt Yönetim Kurulu Başkanı ve Küçükçekmece Belediye 
Başkan Yardımcısı Hamza Gönenç’in daveti ile gerçekleşen 
toplantı, gayet samimi bir ortamda gerçekleşti. Yeni Eğitim 
Öğretim Yılına girilirken, Küçükçekmece yurdunun fiziki, hukuki, 
idari ve her türlü ihtiyaç ve gereksinimleri masaya yatırıldı. 

Yurt Yönetim Kurulu Üyelerinin özveriyle yurdun yeni dö-
neme eksiksiz bir şekilde başlayabilmesi için gösterdikleri çaba 
ve gayretlere teşekkür eden Başkan Göksu, “Ben inanıyorum ki 
Küçükçekmece yurdumuz, örnek yurtlarımızdan biri olacaktır. Kü-
çükçekmece ilçemizin sosyo-ekonomik yapısına önemli bir katkı 
verecek olan bu yurdumuza her türlü destek ve ilgisini esirgeme-
yen, Küçükçekmece Belediye Başkanımız Temel Karadeniz’e ve 
siz değerli yurt yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum. Bu 
yurt Küçükçekmece’nindir ve dolayısıyla sahibi de sizlersiniz.  Biz 
vakıf yöneticileri olarak da sizlere destek olacağız. Birlikte yurdu-
muzu uzun yıllar hizmet veren örnek bir kurum olarak yaşatacağız. 
Bu yurtta kalacak her öğrencinin gençlik hatıralarında, yurdumuz ve 
Küçükçekmece ilçemiz yer alacaktır” diye konuştu. 
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Vakıf yöneticilerimiz Ankara Şube İstişare Kurulu Üyesi ve 
Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül'ün oğlunun düğün 
merasimine katıldılar. Genel Merkez Gençlik Kolları Eğitim Kültür Birimi Eski 

Başkanı Halil Kaya dünya evine girdi. Antalya'da ger-
çekleşen düğün törenine Genel Merkez Gençlik Kolları 
da katıldılar.

GM. Gençlik Kol. Eski Bşk. Yemliha Geyikli'nin K.ma-
raş'taki düğün merasimine YDV gençliğe de katıldı.

Genel Başkan Mahmut Göksu, vakıf gönüllüsü Enes Aktu-
lum'un düğün merasimine katıldı.

Ankara Şube Yöneticileri, Ankara Şube Üyesi Kadir Yazı-
cı'nın düğün merasimine katıldılar.

Ankara Şube yöneticileri Keçiören Belediye Başkan'ı Mus-
tafa Ak'ın oğlunun düğün merasimine katıldılar.

Dünya evine giren Genel Merkez Gençlik Kolları AR-GE 
ve Projeler eski Birim Başkanı Furkan Hekimoğlu'nun 
düğün merasimine Gençlik Kolları ve Mezunlar Komis-
yonundan çok sayıda arkadaşımız katıldılar.

Vakıf yöneticilerimiz Keçiören Kız Öğrenci Yurdu-
muz Eski Müdüresi Gül hanım Çimen'in nikah me-
rasimine katıldılar.

GENÇLERİMİZE ‘YENİ DÜNYA’LARINDA MUTLULUKLAR DİLİYORUZ
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Ziyaretler

Iğdır Temsil Heyeti Başkanı Abdulcebbar Baştemur 
ve AK Parti Iğdır il Başkanı Ahmet Tutulmaz, Ankara 
şubemizi ziyaret ettiler.

Ankara Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay'ı ziyaret...

Genel Merkez Denetim Kurulu üyeleri, Muhammet 
Sadi Öksüz başkanlığında toplanarak vakıf çalışmala-
rını değerlendirdi.

Genel Merkez Eğitim Kültür Sanat Komisyonu, İstan-
bul İlçe Milli Eğitim Müdürleri ve Vakfımız Yönetim 
Kurulu Üyesi Sedat Erol'un da katılımıyla yeni dönem 
çalışmaları için planlama toplantısı yaptı.

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, kalp ameliyatı geçi-
ren Ankara Şube Başkanı Ali Toköz'e geçmiş olsun ziyaretin-
de bulundu.

KYK Genel Müdürü Sinan Aksu'yu ziyaret...

Keçirören Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje ve 
eserleri inceleyen Genel Başkan Mahmut Göksu, Keçiö-
ren Belediye Başkanı Mustafa Ak'ı tebrik etti.

Ekim
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