




Olumlu - olumsuz gelişmeleri ve birçok hatıralarıyla 
2017’yi geride bırakırken, yeni umut ve beklentilerle 2018’e 
giriyoruz. Yeni yılın ülkemize, milletimize, ümmete ve 
insanlığa; barış, huzur ve refah getirmesini diliyorum. 
Miladi takvim başlangıçları aynı zamanda insana deruni 
bir düşünce ve tefekkür fırsatı da vermektedir. Zira 
insanın en büyük sermayesi olan ömrü; imar, inşaa, 
iman, ibadet ve ihlasla taçlandırılmadıkça boşa harcanan 
günlerden ibarettir. Hayatta bir şey olmak için değil, 
bir şeyler yapmak için çaba sarf eden insanlar başarılı 
olurlar. İnsanlık adına bir şey yapmanın yolu ise; gayret 
ve samimiyetten geçer. Birçok insan vardır ki hayatı “ben”  
merkezlidir. Sürekli kendini bir yerlere taşımak için çabalar. 
Ama bazı dava erleri, yiğitler hep bir şeyler yapabilmenin 
gayret ve çabası içerisinde olurlar. “Ben”i aşmış “biz” 
demenin hazzını ve gücünü keşfetmiş vizyon ve irade 
sahibi bu yiğitlere bu günlerde  ne kadar da çok ihtiyaç 
var.

2017 ülkemiz, bölgemiz ve dünya açısından yoğun ve zor 
bir yıl oldu. Kalkınan ve daima haklının, mazlumun yanında 
duran Türkiye’den çekinen uluslararası güçler, kurdukları 
terör örgütleri ile vekalet savaşı sürdürdü. İslam Dünyası 
ve özellikle de ülkemiz üzerinde akla hayale gelmeyecek 
her türlü askeri, ekonomik, siyasi, diplomatik saldırıları 
denedi.  15 Temmuz akşamındaki iradenin aynı şekilde 
devam ettiğini ve ne tür saldırılar yaparlarsa yapsınlar 
bu milleti korkutup sindiremeyeceklerini gördüler. Öyle 
ki terör örgütleri ile yürüttükleri vekâlet savaşını bırakıp 
sahneye kendileri bizatihi çıkmak zorunda kaldılar.

Böylece kırk yıldır PKK ve DHKP-C ile; bir kaç yıldır da, 
DEAŞ, PYD ve FETÖ ile sürdürülen savaşın arkasında 
kimlerin olduğunu ve bu terör örgütlerinin kimlere maşalık 
ettiğini milletimiz çok daha net bir şekilde görmüş oldu. 
Yüz yüze geldiğimizde Türkiye’nin yanında olduklarını 
söyleyenlerin maskeleri düştü ve terör örgütlerini kuranları 
ve kullananları herkes tanıdı. Bakara suresi 120. ayette 
“(Ey Muhammed) Sen dinlerine uymadıkça ne Yahudiler, 
ne de Hristiyanlar asla senden razı olmazlar…” ayeti ile 
Peygamber (a.s.)ın “Küfür tek millettir.” Hadis-i Şerif’i, 
bugünlerde yaşananlara ne de güzel ayna tutuyor!  

Bu ülkede yılgınlık, kaos üretmeye çalışanlar, çeşitli terör 
saldırıları ve suikastlar hazırlayarak toplumsal psikolojiyi 
travmalarla sarsanlar, kitleleri devlete karşı kışkırtanlar, 
şunu bilmelidirler ki; Milletimiz artık kimin ne olduğunu 
çok açık bir şekilde görmüş ve tanımıştır. Bütün şer güçleri 
ile mücadelesini sürdürmek için hem çok öfkeli hem de 
çok kararlıdır. Artık tarihteki olaylardan ibret almış ve asla 
tekrara düşmeyecektir.

İnanıyor ve umut ediyorum ki 2018; Ülkemizin selameti, 
birlik ve bütünlüğümüzün muhafazası için sağduyu, 
empati, diyalog, vicdan ve ortak aklı rehber edinerek 
kendi içimizde çözümler aramaya odaklanacağımız bir yıl 
olacaktır. Bölgemizin ve dünyanın selameti için, köklü ve 
şanlı geçmişinden beslenerek hareket eden ülkemizin çaba 
ve girişimleri meyvelerini verecektir. 

Türlü türlü fitnenin kol gezdiği coğrafyamızda devletimizin 
gayreti kadar sivil toplum kuruluşlarının da bütünleştirici 
özelliğini dikkate alarak yüke omuz vermemiz 
gerekmektedir. Bizler, hangi inanç ve mezhepten olursak 
olalım, insan olmanın gereği doğrultusunda, ecdadımızdan 
bize kalan anlayış rehberliğinde ihtiyacı olana el uzatmak 
ve mazlumun yanında olmak durumundayız. Tüm bunları 
gerçekleştirirken gençlerimizin de aynı bilinç ve idealle 
yoğrulmaları için çalışmalar sürdürmeliyiz. 
Bu anlamda düzenlediğimiz kamplar, çalıştaylar, fikir 
kulübü çalışmaları, konferanslar, geziler, sosyal aktiviteler 
hepsi bir bütünün parçasıdır. Dünyanın beşten büyük 
olduğu, güçlünün değil haklının güçlü olduğu Yeni bir 
dünyanın kurulması içindir. 

Bu sayımızda Osmaniye’de düzenlediğimiz yılın son kamp 
programı, Ankara’da düzenlediğimiz Gençlik Çalıştayı, 
İstanbul’da oluşturduğumuz fikir kulüplerinin çalışmaları, 
yaptığımız kurumsal ziyaretler ve kabuller ile diğer illerde 
bulunan temsilciliklerimizin faaliyetleri ve yeni projemiz 
“Şehirlerde Medeniyet İstanbul” yer alıyor. 
2018 Mart ayında çıkacak olan bültenimizin 12. Sayısında 
tekrar dolu dolu çalışma ve faaliyetlerle buluşmak 
ümidiyle, selam ve saygılarımı sunuyorum.

Mahmut Göksu
Genel Başkan

GÜÇLÜNÜN HAKLI OLDUĞU DEĞİL, 
HAKLININ GÜÇLÜ OLDUĞU 
YENİ BİR DÜNYA
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SİYASAL ÖĞRENCİLERİNE 
BİREBİR EĞİTİM
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencilerinin oluşturduğu 
Siyasal Ekonomik ve Medeniyet Araştırmaları Kulübü (SEMAK) bünyensindeki 
Mızık Çamı Okuma Grubu, Yeni Dünya Vakfı Genel Merkezi’nde 15 günde bir 
toplanarak hocaları eşliğinde kitap tahlili  yaparken, aynı zamanda Türk-İslam 
devletleri yönetim gelenekleri hususlarında tarih dersleri alıyorlar.

Klasik okuma metodları ile 
metin değerlendirmeleri yaparak 
gelenekten geleceği  inşa eden bir 

okuma grubu! 

Tarihçi, yazar Ozan Bodur’un okuma okulu koordinatörü 
olduğu, kulüp koordinatörlüğünü ise İstanbul Üniversitesi 
öğretim üyesi Ferhat Erçin’in üstlendiği SEMAK, yalnızca 
Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencilerinden oluşuyor. “Önce 
Türkiye, öncü mülkiye” sloganı ile ayda iki kere Cuma 
günleri vakfımız genel merkezinde bir araya gelen grup, 
o hafta okuma yaptıkları kitap yazarlarını da konuk 
konuşmacı olarak dinleme imkanı elde ediyorlar. 
Uzun bir periyotta devam edecek olan ve öğrencilerin 
alanlarına hakim, şuurlu ve milli hassasiyetler çerçevesinde 
yetişmelerine katkı sağlaması için oluşturulan okuma 
grubunun ikinci buluşmasına  Genel Başkan Mahmut 
Göksu da katılarak kısa bir selamlamada bulundu. 
Vakfımızın İstanbul’da başlayan ve daha sonra birçok 
il ve ilçede düzenlenen Çanakkale ve II. Abdülhamid 
konferanslarının konuşmacısı olan Ozan Bodur’a teşekkür 
eden Başkan Göksu, Yeni Dünya Vakfı hizmetlerinin 
esasını gençlerin oluşturduğunu vurguladı. Yeni dönem ile 
birlikte yine gençlere yönelik birçok faaliyet ve çalışmanın 
olacağını ifade eden Başkan Göksu, program sonrasında 
Kulüp Koordinatörü Ferhat Erçin ve öğrencilerle de kısa 
bir sohbette bulundu.

‘‘‘‘
Ozan Bodur - Ferhat Erçin

Yeni Dünya Vakfı Genel Merkezi
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TEKNOLOJİ EKİBİ 
“BEN DE VARIM”DEDİ

İMECE VAKTİ NEDİR?

Yeni Dünya Vakfı Teknoloji Atölyesi ekibi, 
Türkiye genelinde lise ve üniversite 
öğrencilerine açık olan, Avrupa Birliği ve 
Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse 
edilen İmece Vakti Projesi kapsamında 
İstanbul’da düzenlenen sunuma katıldı. 
2 gün boyunca Taksim’de bir otelde 
mentörlerden eğitim alan girişimciler, 
daha sonra hazırladıkları projeleri 
sundular. TEKOS Projesi ile vakfımız 
teknoloji ekibi, ilk aşamayı geçerek bir 
sonraki seviyede yer aldı. 

 Vakfımızın atölye ve ekipman imkanı verdiği ve genel 
merkezimizde Teknoloji Atölyesi ismi ile başladıkları 
çalışmada ilk olarak geliştirdikleri Tekstil Robotunun 
ardından, şimdi de TEKOS (Teknolojik 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 
geliştirdikten sonra ise cihazı ilgili mecralara sunarak 
cihazın üretim, tanıtım ve satışını sağlayacaklarını 
belirten ekip, yeni projeler için de birçok üniversite 
Teknoparkları ile temas halindeler. 

Beykent Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü 
Öğrencisi 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 
bulundu.

İMECE projesi Suriyeli sığınmacıların kendi becerilerini ve 
Türkiye’ye gelirken getirdikleri ekonomik kaynakları Türkiye’nin 
büyümesine katkıda bulunmak ve ortak bir gelecek için 
değerlendirmek isteyen girişimci ve girişimci adayı Suriyelilere 
ve Türkiye vatandaşlarına ulaşmayı hedeflemektedir. Proje 
kapsamında Suriyeli nüfusun yoğun olduğu 14 farklı ilde 
(İstanbul, Bursa, İzmir, Muğla, Ankara, Konya, Kayseri, Adana, 
Mersin, Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Mardin, Şanlıurfa) 4 farklı 
hedef grubunda çalışılacak.
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DÜNYA 
PROJE 

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında, 
Yeni Dünya Vakfı Genel Merkezi tarafından gerçekleştirilecek “Şehirlerde 
Medeniyet İstanbul Projesi” eğitim programlarını tamamladı. 

Genel Merkez AR-GE ve Projeler 
Komisyonundan Proje Mühendisleri 
Ferhat Sağlam ve Muktedir Gedik 
öncülüğünde devam eden proje 
eğitimlerinde, Fotoğrafçılık ve Osmanlıca 
Farkındalığı dersleri tamamlandı. 7 ay 
sürecek proje boyunca düzenlenecek 
gezilerde katılımcıların farkındalığını 
artırma amaçlı verilen eğitimlerin yanı 
sıra oluşturulan proje ekipleri de sürekli 
olarak iletişim araçları ve sosyal medya ile 
bilgilendirmede bulunuyorlar.
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Projenin amaçları:

• Gençlerin İstanbul özelinde şehir ve medeniyet 
kavramlarını idrak etmeleri sağlanacaktır.

• Proje kapsamında genel olarak şehir ve özel 
olarak İstanbul kültürü ile ilgili konulara yer 
verilecektir.

• Dünya şehirleri, kişiler, mekanlar, zanaatlar, 
sanatlar, gündelik yaşam ve şehir tarihi dersin 
başlıca konularıdır.

• Ayrıca, sokratik bir metotla sokak dersleri ve 
görsel sunumlar yoluyla şehirlerin, işlevler, yapılar, 
yaşam tarzları ve tarihi geçmişleri gibi birçok 
farklılığını aynı anda bir arada barındıran özelliğine 
dikkat çekilecek; verilecek fotoğrafçılık ve medya 
eğitim ile öğrencilerin görsel okur-yazarlık ve 
fotoğraflama becerileri geliştirilecektir.

• Yöntem itibari ile kültürel ve sanatsal faaliyetler 
ön planda tutularak gençlerin kişisel ve sosyal 
yönlerinin gelişimine katkı sağlanacaktır.

• Bu bağlamda başlıca faaliyetler fotoğrafçılık ve 
medya eğitimi, alanında uzman akademisyenlerle 
İstanbul sokak dersleri, İstanbul’un ülkemize 
kazandırdığı sanatçı, yazar ve fikir adamları ile 
söyleşiler, medeniyet seyrimizi inceleyeceğimiz 
başlıca Osmanlı – Selçuklu şehirleri kültürel gezi 
programıdır.

• Projenin başlıca amacı gençlerin kültürel 
ve sanatsal gelişimlerine katkı sağlamakla 
beraber İstanbul gibi bir medeniyet başkentini 
özümsemeleridir.
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Yeni Dünya Vakfı Genel 
Merkezi tarafından geçtiğimiz 

aylarda düzenlenen KefKen 
Kampı’nda oluşturulan 
fikir kulüpleri, mesleki 

alanlarının yanı sıra gençlik 
ve vakıf çalışmalarına dair 

de tespitlerini ve çözüm 
önerilerini sundular.

FİKRİMİZ
BİR

VAR!
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Eğitim Fikir Kulübü
Murat Altınöz (Uzman Eğitimci), 

Gülsüm Sezgin (Editör)

Tarih Fikir Kulübü
 Ozan Bodur (Tarihçi-Yazar)

Hukuk Fikir Kulübü 
Dilara Yılmaz (Hakim)

Enerji Fikir Kulübü 
Hatice Bölen (Mühendis)

İletişim Fikir Kulübü
Aslı Özdin Takmaklı (Medya ve İletişim Uzmanı)

Ekonomi Fikir Kulübü 
Melih Oktay (Uzman Ekonomist)

Sağlık Fikir Kulübü
Dr. Havva Sula (Doktor)

İlahiyat Fikir Kulübü
Talip Akbaş (İlahiyatçı)

Kültür Sanat Fikir Kulübü 
Mehmet Önder (Yönetmen – Oyuncu)

Bilim Düşünce Fikir Kulübü
Dr. Enis Doko (Doktor-Akademisyen)

STK’lar Fikir Kulübü
Yasemin Çoban (STK Temsilcisi – Basın Sözcüsü)

İlk kez Kefken Kampı’nda oluşturulan ve 4 gün boyunca 
eğitim aldıkları alanlara göre gruplar halinde ayrılarak 

hazırladıkları konu başlıkları üzerinden sunum yapan fikir 
kulüpleri, raporlarını yayınlamaya başladılar. Fikir Kulüpleri; 

eğitim, hukuk, sağlık, enerji, ekonomi, iletişim, ilahiyat, 
bilim ve düşünce, siyasal, kültür sanat, STK’lar adı altında 
11 ayrı gruptan oluşuyor. Alanlarında uzman mentörlerin 

denetiminde faaliyet gösterecek olan bu kulüpler, periyodik 
olarak gerçekleştirecekleri toplantılarla önemli konular ve 

çözüm önerilerini rapor edecekler. 

Fikir Kulüpleri Mentörleri:
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Hukuki & Siyasi & Sosyolojik & Ekonomik Boyutuyla Olağanüstü Hal
HUKUK FİKİR KULÜBÜ

Nasıl ki bir virüs veya mikrop girdiğinde vücut reaksiyon 
göstererek ateşini yükseltir; benzer şekilde varlığını tehdit 
eden bir durumda devletin reaksiyonu da olağanüstü hâl 
ilân etmesidir. Olağanüstü hal yönetim şekli; doğal afet, 
hastalık gibi nedenlerle ilân edilebileceği gibi bunların 
dışındaki nedenlerden dolayı kamu düzeninin sağlanması 
amacıyla da ilân edilebilir. OHAL, devletin kendi varlığını 
tehlikeye düşüren fiillere karşı reaksiyon göstermesidir 
ve bu uygulamanın çoğu çağdaş devlette mevcut olduğu 
görülmektedir.
1982 Anayasası’nın 119. 120. ve 121. maddeleri OHAL ile 
ilgilidir. Buna göre;
OHAL dönemlerini normal dönemlerden ayırt eden iki 
unsur, Bakanlar Kurulunun Cumhurbaşkanı başkanlığında 
toplanması ve yürütmenin yetkisinin arttırılarak kanun 
hükmünde kararname çıkartma yetkisinin yürütmeye 
verilmesidir. OHAL yurdun bir yerinde, birden fazla 
bölgesinde veya yurdun tamamında uygulanabilir. Süresi 
6 ayı geçmeyecek şekilde ilân edilir ve her defasında 
4 ay daha uzatılabilir. TBMM, OHAL kararını iptal 
edebilir, süresini değiştirerek onaylayabilir veya direkt 
onaylayabilir. Meclisin bu kararı kanun değil parlamento 
kararı hükmünde olduğundan OHAL kararının denetimi 
mümkün değildir. OHAL kararı, temel hak ve hürriyetlerin 
kullanılmasının kısmen veya tamamen durdurulmasını 
mümkün kıldığı için önemlidir. Ülkemizde ilk OHAL, 1984te 
Bitlis’te ilan edilmiş ve pek çok doğu ilimizde uzunca bir 
süre uygulanmıştır. 20 Temmuz 2016 da ilân edilen OHAL, 
Anayasa’nın 120. maddesine dayanılarak yani şiddet 
olaylarının yaygınlaşması ve kamu düzeninin ciddi bir 
şekilde bozulması sebebiyle ilân edilmiştir. (Talha UYSAL - 
İstanbul Şehir Üni. Hukuk 2. Sınıf)
Tartışmaya Açılan Konu Başlıkları:
I. KHK’ların meclis tarafından onaylanma süreci 
II. KHK içeriklerinin OHAL ilan edilme gerekçesine 
uygunluğu 
III. Kişi hak ve özgürlüklerinin korunması ile kamu 
güvenliği arasındaki dengenin sağlanması 
IV. OHAL yargılamalarındaki yavaşlık ve yargı yükü

V.   OHAL sürecinin uluslararası ticaret ve turizme etkisi  
KHK’ların Meclis Tarafından Onaylanma Süreci 
Anayasanın 121.maddesi gereğince Olağanüstü hal 
süresince, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan 
Bakanlar Kurulu, olağanüstü halin gerekli kıldığı 
konularda, kanun hükmünde kararnameler çıkarabilir. 
Bu kararnameler resmi gazetede yayınlanır ve aynı gün 
TBMM’nin onayına sunulur. Ülkemizde OHAL’ in ilan 
edildiği 20 Temmuz 2016 tarihinden bu yana 28 KHK 
çıkarılmış, bunun yanında sadece 5’i Meclis onayına 
sunulmuştur. Çıkarılan KHK’ların meclis onayına sunulup 
onay alarak kanunlaşması veya ret alarak yürürlükten 
kaldırılmanı sağlayan bu sistem, aynı zamanda kanunlaşan 
KHK’lar için anayasa mahkemesi denetim yolunun açılması 
manasını ihtiva eder. Meclis onayına sunulmaksızın 
yürürlükte kalan KHK’lar için ise ciddi bir yargı 
denetimsizliği sorunu söz konusudur. (Zeynep YILDIZ & 
Mısra DEMİR İstanbul Üni. Hukuk 1. Sınıf)
KHK İçeriklerinin OHAL İlan Edilme Gerekçesine 
Uygunluğu 
OHAL KHK’ları ile yürütmeye yasa gücünde düzenleme 
yapma yetkisi verilmiştir. Lâkin gerek Anayasa’ nın 15. 
Maddesi ve 121. Maddesinin son fıkrası ile bu yetkiye 
bazı sınırlamalar getirilmiştir. KHK’ lar ancak OHAL’ 
in gerektirdiği konularda çıkarılabilir. Anayasa’ nın 
15. Maddesinin 2. fıkrasında sayılan temel hak ve 
özgürlüklere dokunulamayacağı gibi OHAL gerekçesinin 
dışındaki konularda KHK  çıkartılamaz. Ayrıca OHAL 
KHK’larında OHAL süresinden sonra da uygulanabilecek 
düzenlemelere yer verilemez.
20 Temmuz 2016’da ilân edilen OHAL’ in ardından yapılan 
bazı düzenlemeler:

•  01 Eylül 2016 tarih ve 674 sayılı KHK ile ÖYP 
kapsamında olan ve 2577 sayılı Yükseköğretim 
Kanunu’nun 33. Maddesine göre istihdam edilen 
araştırma görevlilerinin aynı kanunun 50/d maddesinde 
belirtilen araştırma görevliliği kadrosuna nakledilmeleri 
öngörülmüştür.
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•  29 Ekim 2016 tarih ve 676 sayılı KHK ile 2547 sayılı 
kanuna göre üniversitelerde öğretim üyelerinin seçimiyle 
gelinen rektörlük usûlü değiştirilmiş, rektör seçim yetkisi 
YÖK ve Cumhurbaşkanı’na verilmiştir.

•  9 Şubat 2017 tarih ve 687 sayılı KHK ile araçlar için kış 
lastiği zorunluluğu getirilmiştir.

•  17 Ağustos 2016 tarih ve 671 sayılı KHK ile öğretim 
elemanlarının emeklilik yaşı 72 den 75 e yükseltilmiştir.

•  6 Ocak 2017 tarih ve 680 sayılı KHK ile at yarışı, şans 
oyunları lisans hakkının devir şartları değiştirilmiştir.

•  23 Ocak 2017 tarih ve 684 sayılı KHK ile Merkez 
Bankası’nın hizmet alımları Kamu İhale Kanunu 
kapsamından çıkarılmıştır.

•  9 Şubat 2017 tarih ve 687 sayılı KHK ile Yüksek Seçim 
Kurulu tarafından seçim yasaklarına uymayan yayın 
kuruluşlarına uygulanan yaptırımlar kaldırılmıştır.

•  29 Nisan 2017 tarih ve 690 sayılı KHK ile mevzuata 
aykırı özellik taşıyan sağlığa zararlı ürünlere ilişkin 
programlar ve evlilik programlar yasaklanmıştır.
Bu tarz düzenlemeler konu ile ilgili fikir ayrılığı yaratmakta 
ve asıl amaçtan uzak tartışmalara sebep olmaktadır.  
Sağlıklı olan, bu tarz düzenlemelere yer verilmemesi ve 
yapılmış olan düzenlemelerin ivedilikle meclis onayına 
sunulmasıdır. ( Abdullah ATALA - Marmara Üni. Hukuk 2. 
Sınıf )
Kişi Hak ve Özgürlüklerinin korunması İle Kamu 

Güvenliği Arasındaki Dengenin Sağlanması
1982 Anayasası’nda kişi hak ve hürriyetlerinin sınırlama 
sebepleri belirtilmiştir. Bu sebepler özel sebeplerdir, 
yani sayısı belirlidir. Bunlar, milli güvenlik, kamu 
düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, genel 
sağlık - genel ahlakın korunması ve başkalarının hak 
ve özgürlüklerinin korunmasıdır. Hak ve özgürlüklerin 
sınırlandırılabilmesi için bu beş sebepten bir veya 
birkaçının bulunması gerekmektedir. 
Sınırlamada dikkat edilmesi gerekenler;

•  Kamu düzenini, kamu yararını koruma amacı ile temel 
haklar arasında bir denge kurulmalıdır.

•  Alınan önlemler keyfi değil, mutlaka gerekli olmalıdır.

•  Alınacak önlemler, kesin biçimde durumun gereklerine 
uygun olmalıdır. Bu uygun olma hali orantılılık - ölçülülük 
ilkesinin gerekliliğidir. Sınırlamada hükümete tanınan 
takdir yetkisi, diğer tüm hakları tahrip etmek ya da onların 
kullanılabilmesini güvencesiz biçimde sınırlama amacıyla 
kullanılamaz.

•  Bireylerin hakları ancak kanun yoluyla güvence 
altına alınmaktadır. Olağan dönemde durum böyle iken 
OHAL döneminde KHK’ larda idarenin keyfi davranması 
hukuka uygun değildir. OHAL döneminde de hukukun 
üstünlüğüne bağlı kalınması gerekmektedir. Bu nedenle 
idare ve yürütme, öncelikle olağan dönem sınırlama 
ölçülerine başvurmalı, OHAL dönemine geçmeyi en son 
seçenek olarak düşünmelidir.

Kefken kampında Hukuk Fikir Kulubü sunumunu yaptı
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•  Eğer bir devlet memurunun kamu görevinde çalışması 
kamusal çıkarlar için gerçekten bir risk oluşturuyorsa o 
memur görevden uzaklaştırılmalıdır, ancak; ciddi herhangi 
bir risk olgusu kanıtlanmadan söz konusu kamu görevlileri 
işten çıkarılmamalı, mal varlıklarına el konmamalıdır. Aksi 
takdirde alınan tedbirler, keyfi ve hukuka aykırı olmaktadır. 
(Feyza YILMAZ İstanbul Üni. Siyaset Bilimi ve Kamu 
Yönetimi  4. Sınıf)

•  Olağanüstü hal, özellikle Anayasa düzeni ile kurulan 
hür demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri 
ortadan kaldırmaya yönelik ciddi belirtilerin ortaya 
çıkması durumunda, hükümete vatandaşların hak ve 
özgürlüklerini kısıtlayabilecek ek tedbirler alma imkanı 
sağlar. Bu tedbirler doğrultusunda hükümetin, kamu 
yararını ön planda tutarak devletin kurumlarında işleyişin 
düzenli olarak sağlanması ve halkın güvenliğini gözeterek 
önlem alması elzemdir. Ülkemizin şu an içinde bulunduğu 
ve geçmişte birçok kez ilan edilen OHAL, anayasanın 
hükümetlere vermiş olduğu yetkiye dayanarak ilan 
edilmiş, günümüzde de özellikle anayasal düzeni ortadan 
kaldırmaya yönelik olarak devletin sinir uçlarına kadar 
sızan oluşumlara karşı daha etkin bir mücadele için gerekli 
görülmüştür. Bu sebepler için OHAL durumu gerekli midir 
ya da değil midir tartışılabilir. Ancak ortada mevzu bahis 
olan bir konu olan devletin bekası ve kamu yararı ya da 
halkın güvenliğiyse, bu durumun daha sıkı önlemlerle 
ve daha ciddi tedbirlerle giderilmesi elbette gereklidir. 
Şayet bu, en gelişmiş ülkelerde de görebileceğimiz 
bir durum olmakla birlikte, OHAL’in gerekli görüldüğü 
Fransa gibi ülkelerin sebeplerinden çok daha kabul 
edilebilir nedenlerin ülkemizde yaşandığı gerçeği de 
göz ardı edilmemelidir. Tartışma konusu haline gelen 
OHAL’in amacına uygun olup olmama mevzusu, hatta 
bu doğrultuda görevden alınanların mağduriyetleri 
gibi birçok konu gerek meclis gündeminde, gerekse 
kamuoyunda detaylıca konuşulmuş, bununla ilgili 
çözümler de gerekli makamlarca alınmaya çalışılmıştır. 
Bu mağduriyetlerin başında özellikle devletin OHAL’i 
ilan etme sebebi olan dış destekli terör örgütlerinin 
sıradan elemanları ve ailelerinin bu durumu kabul 
edememesinden kaynaklanan sebepler vardır. Yıllarca 
öğretmen, polis, asker, hakim, savcı vb. gibi pek çok 
görevde yetiştirilmiş olan tabiri caizse mürid benzeri 
kişilerin, ülkenin başına gelen olaydan kendilerini sorumlu 
tutmaları, yaşanan olaylardan dolayı suçlu olmadıklarını 
savunmaktadırlar. Ancak birkaç sene önce yaşamış 

olduğumuz Gezi olaylarında da gördüğümüz üzere, tek bir 
polisin halkı isyana teşvik ve kışkırtmaya yönelik yapmış 
olduğu kastî hatalar ve emir-komuta zinciri içerisinde 
hareket etmemesi durumu, hükümetin ve dahi devletimiz 
için geri dönülmeyecek sorunlara yol açtığını görebiliriz.  
Bu sebeple devletin ince eleyip sık dokuma işlemi, 
mağdurun ayırt edilmesi, gerekli tedbirlerin sıkı bir şekilde 
alınması, halkın güvenliği ve kamu yararının en iyi şekilde 
sağlanabilmesi için; terör faaliyetleri, salgın hastalıklar, 
doğal afet, ekonomik sebepler ve anayasal düzene karşı 
yapılan eylemlere binaen Olağanüstü Hal ilan etme hakkı 
vardır (M. Emin TUTAL İstanbul Üni. Siyaset Bilimi ve 
Kamu Yönetimi 4. Sınıf)

•  OHAL döneminde çıkarılan KHK&apos; lar objektif 
olarak incelendiğinde toplumun büyük bir kısmının bu 
durumdan etkilenmediği görülür. Fakak KHK&apos; 
larla görevden alma ve uzaklaştırılanların toplam sayısı 
145.221, tutuklanananların sayısı ise 40.000 civarındadır. 
Söz konusu kişilerin aileleri de hesaba katıldığında 
görünenden çok daha fazla kişinin bu süreçten etkilendiği 
söylenebilir. Doğal bir durum olan bireylerin sosyal 
bir kimlik edinerek bulunduğu toplumun parçası olma 
ihtiyacı söz konusudur. Bu yüzden OHAL süreci toplumda 
ayrışmalara, ötekileştirmelere zemin oluşturmuştur. Bu 
durumun toplumda geri dönüşü olmayan olumsuzluklar 
doğmasına sebep olabileceği öngörülebilir. Bu süreç hâlâ 
devam ettiğinden, kısa vadede toplumda belirgin farklar 
oluşturmasa da muhakkak ileride kayda değer sonuçlar 
doğuracaktır. Ülkemizdeki bu toplumsal travma hâlinin 
daha az hasarla atlatılabilmesi için mümkünse sosyologlar 
ile işbirliği içerisinde ilgili bakanlıklarca gerekli çalışmaların 
yürütülmesi tavsiye edilir. (Fatma Süeda SARI İstanbul 
Üni. Sosyoloji 2. Sınıf)

OHAL Yargılamalarındaki Yavaşlık Ve Yargı Yükü

•  Hakim ve savcı sayısı konusunda Türkiye Avrupa Birliği 
standartlarında değil. Avrupa Konseyi’ne üye ülkelerde 
100 bin kişiye ortalama 20,3 hakim, 11,1 savcı düşüyor. 
Türkiye’de bu rakam şu anda hakimlerle ilgili 100 bin 
kişiye 12,5, savcılarla ile ilgili de 6,4 şeklindedir. Bu durum 
da bizi, kaçınılmaz olarak, yargılamalarda yavaşlık ve 
yargı yükü meselesine götürmektedir. Hâlbuki temel 
insan haklarından biri olan Adil Yargılanma Hakkı, hızlı 
ve etkin bir yargılamayı ve buna bağlı olarak hızlı ve 
etkin çalışan yargı teşkilatını gerekli kılmaktadır. Fakat  
Olağanüstü hal ile artan ve kompleksleşen davalar bizim 
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yargı teşkilatımızın  yetersizliğini daha da derinleştirmiş 
durumdadır. Tüm bu tespitlere binaen ,yargı yükünün 
hafiflemesi ve yargılamaların hız kazanması için birtakım 
öneriler sunmak anlamlı olacaktır. 

•  Adalet Bakanlığımıza bütçeden ayrılan pay daha 
geniş tutulmalı ve buna bağlı olarak hakim savcı alımları 
arttırılmalıdır.

•  Hukuk eğitimi gözden geçirilmeli ve mümkünse 
adliyelerle fakültelerin yolları kesiştirilmelidir. Böylelikle 
kurum içi eğitim sürelerinden avantaj sağlanmalıdır.

• Olağanüstü hal kapsamında, terör örgütlerine veya Milli 
Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette 
bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara 
üyeliği, mensubiyeti, aidiyeti, iltisak veya bunlarla irtibatı 
olduğu gerekçesiyle başka bir idari işlem tesis edilmeksizin 
doğrudan kanun hükmünde kararname hükümleri ile tesis 
edilen işlemlere ilişkin başvuruları değerlendirmek ve karara 
bağlamak üzere kurulan Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme 
Komisyonu daha aktif ve etkin hale getirilmelidir. Ki bu 
diğerlerine nispetle çok daha kısa sürede yargı yükünü 
hafifletecektir. (İlyas YAMAK İstanbul Üni. Siyaset Bilimi ve 
Kamu Yönetimi 4. Sınıf & Hukuk 3. Sınıf)
OHAL’ in Uluslararası Ticaret ve Turizme Etkisi
Geçen yıl toplamda yılın 8 ayında 4 turizm merkezine 19.4 
milyon turist gelirken bu yıl 12.3 milyon kişi gelmiştir. Fark 
7 milyon 164 bindir ve bu farkın ülkemize maliyeti yaklaşık 
olarak 3 milyar dolardır.
Türkiye 2013 te turizm sıralamasında 6. sırada iken 2016 da 
ilan edilen OHAL’ den sonra 44. sıraya düşmüştür. OHAL, 
ilan edildiği ülkenin turizm gelirini etkilemektedir.  2013te 
Fransa turizm sıralamasında 1.sırada iken OHAL ilanı 
sonrasında 2.sıraya düşmüştür. Ayrıca OHAL ilan edilen ülke 
ile alakalı olumsuz değerlendirmeler turizmdeki bu düşüşün 
en önemli  sebeplerinden biridir. Bu bağlamda, Federal 
Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel “Almanya’ dan 
Türkiye’ ye giden herkes risk altında” diyerek turistlerin çok 
dikkatli davranması gerektiğine dair ikazda bulunmuştur. 
Yatırımlar da bu durumdan olumsuz etkilenmekte olup; 
Alman Ticaret Odası, Türkiye’ de yapılacak yeni Alman 
yatırımlarına garanti veremeyecekleri uyarısı bunun 
göstergelerinden biridir. Türk ekonomist Ahmet İnsel ise 
“Alman şirketleri Türkiye’ ye yapmış bulunduğu yatırımları 
geri çekmese bile yeni yatırım gelmesi zor görünüyor” 
demiştir.
Sonuç itibariyle, OHAL’  in Türkiye turizminde ve 

yatırımlarda negatif etki yarattığı, bunun da cari açığa 
sebep olduğu düşünülmektedir. Cari açık doğrudan döviz 
fiyatlarının artmasına sebep olmaktadır. İç piyasada döviz 
ihtiyacı karşılanamazsa döviz değer kazanmaya devam 
edecektir. Bu durumun önlenebilmesi için daha etkili dış 
politikalar geliştirilmesi ve uygulanması önerilir. (Hatice 
Kübra KAL & Zeyneb GÖKCE - Yıldız Teknik Üni. Siyaset 
Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 1. Sınıf)

 Sonuç
•  OHAL dönemi KHK’larının daha sağlıklı bir şekilde 
yürürlüğe girmesi ve uygulanabilmesi için meclis onayına 
sunulması şarttır. 

•  Mağduriyetlerin minimum seviyeye indirilebilmesi için 
OHAL komisyonlarında uzmanların sayıları artırılmalı ve bu 
sürecin hızlandırılması için gerekenler yapılmalıdır.

•  OHAL döneminde yürütülen idari ve siyasi faaliyetlerin 
kişi hak ve hürriyetlerini sınırlıyor olması hususunda 
orantılılık ve ölçülülük ilkelerine riayet edilmesi ve hukuka 
aykırılığın önlenmesi gereklidir.

•  Kamu düzeni ve devlet işleyişinin sorunsuz yürütülmesi 
ve devletin kendi sorumluluğu kapsamında edeceği 
müdahalelerin ve uygulayacağı yaptırımların gereğince ve 
ilgili kanunlara dayanarak gerçekleştirilmesi gereklidir.

•  OHAL sürecinin bir parçası ve de odak noktası olan 
KHK’larla ilgili sınırlar Anayasa’nın 15. ve 121. maddelerinde 
belirtilmiştir. Konu bakımından OHAL gerekçesinin 
dışında kalan düzenlemeler fikir ayrılığı yaratmakta ve 
tartışmalara sebep olmaktadır. Bu tarzdaki düzenlemelere 
yer verilmemeli ve yapılmış olan düzenlemeler bir an 
önce meclis onayına sunulmalı ve hukuki denetimin önü 
açılmalıdır.

•  OHAL döneminin yarattığı siyasi ve ekonomik istikrarsızlık 
döviz ihtiyacını artırmıştır. İç piyasadaki döviz ihtiyacı 
büyüdükçe döviz değer kazanmaktadır. B minvalde, daha 
etkili iç ve dış politikaların izlenmesi bir gerekliliktir. 

•  Ayrıca, OHAL KHK’ları ile görevlerinden ihraç edilen 
veya açığa alınan kamu görevlilerine ve ailelerine yönelik 
sosyal politikalar yürütülmeli ve yaşanabilecek olası 
mağduriyetlerin önüne geçilmelidir. (Aksa Nur YAĞCI 
İstanbul Üni. Hukuk 3. Sınıf)
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Vakıf Medya ve İletişim Yönetişimi

İletişim Medya Fikir Kulübü olarak öncelikle 16 ildeki şube ve temsilciliklerimizi de kapsayacak 
iletişim ve medya çalışmaları hakkında yapılan tespitler ve çözüm önerileri şu şekildedir;

İLETİŞİM FİKİR KULÜBÜ

•  Sosyal medya hesapları etkin ve güncel bir şekilde 
kullanılmalıdır.

•  Kurumsal web sitesinden sosyal medya 
hesaplarına bağlantılı olmalıdır. 

•  Vakfımızın web sitesinde yer alan etkinlik ve proje 
haberleri, tüm ve şube temsilcilik, kadın ve gençlik 
kolları sosyal medya hesaplarında paylaşılmalıdır.

•  Sosyal medya hesaplarında kullanılan profil ve 
kapak fotoğrafları  kurumsal kimliğe ve stratejilere 
uygun olmalıdır.

•  Paylaşımlarda kullanılan görsellerin lisanslı, 
özgün, çözünürlüğü yüksek olmasına, yazılarda imla 
kurallarına uygun olmasına dikkat edilmeli ve görsel 
üzerine yazılan yazıların formatına ve verdiği mesaja 
önem verilmelidir.

• Milli günler, bayramlar ve özel günlere uygun 
format ve görseller kullanılarak paylaşım yapılmalıdır.

•  Paylaşımlar insanların sosyal medyayı aktif 
kullandığı saatlerde  yapılmalıdır.

Bunun dışında toplantılarımızdan aldığımız kararlar ;

a- İlk olarak Vakfımızın Kurumsal İletişim Sorumlusu 
Abdullah Yılmaz’dan sosyal medya ve medya yönetişimi 
konusunda eğitim alınacaktır.

b- Yapılan fikir kulübü  çalışmaları sosyal medyadan 
duyurulacaktır.

c- Yapılan her programda sorumlu bir öğrenci olacak, 
fotoğraf çekecek, program hakkında bilgi edinecek ve 
sosyal medyadan sorumlu kişiye aktaracaktır.

d- Ses getirecek programların yapılması için gerekli 
katkılar verilecektir.

e- Gençlik ve kadın kolları hesapları günde 10 paylaşım 
yapabilir, daha samimi ifadeler kullanabilir ancak YDV 
resmi bir hesap olduğundan dili resmi olacaktır. 

f- Sosyal Medya hesaplarını kontrol etmesi için 2-3 
öğrenci seçilecek, bu öğrenciler müsait zamanları belirtip 
çalışmalara katılacaklardır.

Kefken kampında iletişim Fikir Kulubü sunumunu yaptı
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Sağlıkçıların Sorunları
SAĞLIK FİKİR KULÜBÜ

İstihdam sorunu (Nedenleri): İhtiyaç fazlası fakülte 
açılması örneğin ihtiyaç olmadığı halde Ağrı gibi 
illerimizde yeterli kadro sağlamadan Eczacılık Fakültesi 
açılması ve sonucunda işsiz ve niteliksiz eczacılar ortaya 
çıkması. Bunu önlemek yerine genç mezunların eczane 
açmasını engelleyen bir yasa getirildi ve mevcut eczacılar 
korundu. Bunun yerine emeklilik yaşı getirilmesini ve 
gençlerin önünün açılması gerektiğini ve daha fazla fakülte 
açılmasına sınırlama getirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. 

Nitelik: günümüzde eğitim sektöründe özel okulların, 
üniversitelerin artmasıyla ve böylece öğrencilerin de 
çoğalmasıyla, sağlık sektöründe de çoğu bölüm dalı 
varoluş sebebini kaybetmek üzere. Teknoloji yükseliyor, 
ihtiyaç artıyor ve değişiyor, rekabette ardından geliyor. 
Kontrollü olduğu müddetçe pozitif bir gelişim olabilir,tabi 
ki  sektörün artması eğitim kalitesini düşürmediği ve 
donanımlı kadrolara sahip olduğumuz taktirde. Üstünde 
çalışılması gereken bir durum. Türkiye de geniş kapsamda 
araştırılması lazım, ki gelecekte daha da büyük işsizlikle  

niteliksizlikle karşı karşıya kalmayalım. 

KPSS sınavında sağlık mesleği ile alakalı sorular sorulması 
gerektiğini düşünüyoruz. Sistem düzelmek için çalışmalar 
şart.
Şiddet: sağlık çalışanlarına yönelik yapılan şiddetin 
halkı bu konuda eğiterek, bilinçlendirme kampanyaları 
düzenleyerek, bunun dışında caydırıcı cezalar uygulanarak 
engellenmesi gerekiyor. 

Performans sistemi: sağlık çalışanların performansına 
bakılarak maaş ödenmesi daha fazla maaş alabilmek 
için hekimlerin kapasitelerinin üzerinde çalışmasına, bu 
da iş yükünün artmasına sebep olmaktadır. Iş yükünün 
artması , hastaların aldığı hizmetin kalitesini ve niceliğini 
düşürmekte, hekimlerin hata yapma ve malpractice 
oluşması ihtimalini ortaya çıkarmaktadır. Bu sistemde 
yapılacak değişikliklere öncelikle iş yükünü azaltıp 
istihdamı artıracak çözümlerle başlanması gerektiğini 
düşünüyoruz.

Kefken kampında Sağlık Fikir Kulubü sunumunu yaptı
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Yeni Dünya Vakfı Ankara Şube Gençlik Kolları tarafından düzenlenen 
‘Gençlik Çalıştayı’na birçok ilden Gençlik Kolları katıldı.

BAŞKENTTE 
GENÇLİK ÇALIŞTAYI

Buluşmaya Genel Merkez Gençlik Kolları’nın yanı sıra, 
İzmir, Bursa, Giresun, Iğdır, Gaziantep ve Konya Gençlik 
Kolları da katıldılar. Mamak Erkek Öğrenci Yurdunda 
sabah kahvaltısı ile başlayan Gençlik Buluşması’nın 
birinci oturumunda, açılış konuşmasını Ankara Şube 
Gençlik Kolları Başkanı Zeyid Korkmaz yaptı. Düzenlenen 
programın vakfımız gençlerinin koordinasyon içerisinde 
olması açısından çok kıymetli olduğunu belirten Korkmaz, 
ülkemizin farklı köşelerinden gelen gençlik kolları başkan 
ve başkan yardımcılarına teşekkür etti.

Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı İlyas Yamak 
ise vakfımızın bir gençlik vakfı olduğunu, gençlerin 

sadece geleceğin değil bugünün de asli sahibi 
olduğunu vurguladı. Gençlerin vakfımızın karar alma 
mekanizmalarında rahatlıkla yer alabildiğini belirten 
Yamak, düzenlenen buluşma ve ev sahipliği için Ankara 
Şube Gençlik Kollarına teşekkür etti.

Daha sonra gençlere hitap eden Genel Başkanı Mahmut 
Göksu, vakfımızın teşkilat şemasında gençlik kollarının 
yerine dikkati çekerek güçlü Türkiye’nin esasını güçlü 
gençliğin oluşturduğunu ifade etti. Her bir gencimizin vakıf 
şuurunu özümsemesi gerektiğini ifade eden Başkan Göksu, 
gençlerle gurur duyduğunun ve gençliğin her zaman 
arkasında olduğunun altını çizdi.
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Birinci oturum sonunda gençler Genel 
Başkan Mahmut Göksu, Ankara Şube 
Başkanı Ali Toköz ve Denetim Kurulu 
Başkanı Recep Yıldırım’dan teşekkür 
belgelerini alarak hatıra fotoğrafı 
çektirdiler.

Daha sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakan Yardımcısı Orhan Yegin ve 
AK Parti Gençlik Kolları Eski Başkanı 
İsmail Karaosmanoğlu, gençlerle bir 
araya gelerek tecrübe paylaşımında 
bulundular.

Son oturumda ise Gazi Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Gökhan Yılmaz, 
gençlere yönelik yaklaşık bir 
saatlik sunumunun ardından tüm 
illerin Gençlik Kolları, yaptıkları ve 
yapacakları faaliyet ve organizasyonları 
masaya yatırdılar. Tek tek söz alan 
gençlerin üzerinde durdukları konuların 
raporlanması ile program sona erdi.

Programa Kırıkkale Temsil Heyeti 
Başkanı Satılmış Aksun ve Gümüşhane 
Temsil Heyetinden Yaşar Köse de 
katıldı.

Orhan Yegin İsmail 
Karaosmanoğlu
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Yeni Dünya Vakfı Ankara Şube 2017/2018 yeni dönem açılış programı, 
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof.Dr. 
Kudret Bülbül’ün katılımı ile gerçekleştirildi.

ANKARA’DA YENİ 
EĞİTİM DÖNEMİ 
AÇILIŞ PROGRAMI

Hacıbayram Konferans Salonunda düzenlenen açılış 
programı, Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı. Vakıf tanıtım 
video gösteriminin ardından Ankara Şube Gençlik Kolları 
Başkanlığı görevine getirilen Zeyid Korkmaz, gecenin 
açılış konuşmasını yaptı. Daha sonra kürsüye çıkan 
Ankara Şube Başkanı Ali Toköz, katılımcılara yönelik bir 
selamlama konuşmasında bulundu. Yeni Dünya Vakfı’nın 
1996 yılından itibaren hizmet halkasını sürekli genişleten 
ve temelinde insana hizmet esasının bulunduğu 
önemli bir değer olduğunu vurgulayan Başkan Toköz, 
“Ecdadımızdan devraldığımız vakıf kültürünü yaşatmak, 
topluma faydalı işlerde bulunmak, eğitim hayatını 
sürdüren öğrencilerimize katkıda bulunmak, onların 

kültürel, sosyal ve eğitsel olarak donanımlı bireyler 
olmasını desteklemek için gayret içerisindeyiz. Gerek 
burslar, gerek yurtlar, gerekse kamplar, konferanslar 
ve seminerler ile yine hizmetle dolu yeni bir dönem 
geçireceğiz. Allah yardımcımız olsun, desteğini emeğini 
esirgemeyen herkesten razı olsun. Hepinize katıldığınız 
için teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Toköz’ün ardından Prof. Dr. Kudret Bülbül, 
“Yeni Dünya’da Yeni Gençlik” konulu bir konferans 
verdi. Yeni Dünya Vakfı’nın faaliyetlerinden de övgüyle 
bahseden Bülbül, konferans sonunda vakıf yöneticileri ve 
öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

Prof. Dr. Kudret Bülbül
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Bu yaz tarihi bir binaya taşınan ve geniş bir katılımla açılışı 
gerçekleştirilen Yeni Dünya Vakfı Bursa Temsilciliği, yeni döneme çok 

sayıda faaliyet ve etkinlikle başladı.

BURSA YENİ DÖNEME 
HIZLI BAŞLADI

Bursa Temsil Heyeti Başkanı Tahsin Kara ve yönetim kurulu 
üyelerinin yoğun gayretleri sonucu Yeni Dünya Vakfı’nın 
tarihi başkent Bursa ile buluşması ile birlikte faaliyetler de 
artarak devam ediyor. 

Teşkilat yapılanmasını hızlıca tamamlayan Bursa 
Temsilciliği, Gençlik Kolları, Kadın Kolları ile vakıf üye ve 
gönüllülerine yönelik; kültürel, sosyal, eğitsel ve akademik 
bir çok program düzenliyor. 

Yeni Dünya Vakfı’nın Bursa’da sürdürdüğü faaliyetlerle 
kente önemli değerler kattığını ifade eden Bursa 
Temsil Heyeti Başkanı Tahsin Kara, “Bursa Yönetim 
Kurulu Üyelerimiz, Bursa ve Genel Merkezimizin destek 
ve teşvikleri ile güzel bir takvim oluşturduk. Bursa 
Koordinatörümüz Mustafa Çay, Kadın Kolları ve Gençlik 
Kolları Başkanlarımızın da yoğun gayret ve ilgileri ile 
programlarımız gerçekleşiyor.  

Kadın Kollarımız için; Kur’an-ı Kerim, Kişisel ve 
Manevi Gelişim, Tefsir ve Hadis-i Şerif, Güncel İlmihal, 
Peygamberler Tarihi ve Arapça dersleri düzenliyoruz.

Yeni Dünyamızın gençleri için ise; Bir Şahsiyet Bir 

Medeniyet, Drama ve Karakter Gelişimi, İslam Ölçüleri 
dersleri veriyoruz.

Gözbebeğimiz olan çocuklarımız için ise; Kur’an-ı Kerim, 
Drama, Karakter ve Değerler Eğitimi, Video ve Fotoğraf 
Yorumlama dersleri ile kültür gezileri düzenliyoruz.

Ayrıca Dr. Akif Haytaoğlu ile Psikolojik-Psikanalitik 
Edebiyat Okumaları Atölyemiz yoğun katılım ile devam 
ediyor. Altıncı haftasını dolduran Atölyemizde, her 
programda farklı bir isim ve kitabın analizi yapılıyor. 

Bursa bir vakıf ve medeniyet kenti. Tarihe; adalet, hoşgörü 
ve insana hizmet düsturuyla imzasını atan Osmanlı’nın 
başkentliğini yapmış kadim bir yer. Bu minvalde kentimize 
ve insanımıza yakışan, değer katan, o manevi ve kültürel 
iklimden beslenen programlar ve çalışmalar yapmaya 
gayret ediyoruz.

Yeni Dünya Vakfı bütün olarak ülkemizin birçok şehrinde, 
bilinçli ve şuurlu bir gençlik için hizmetlerde bulunuyor. 
Bu saygın ve kıymetli kurumun bir parçası olduğumuz için 
bizlerde mutluluk duyuyor ve daha fazla motive oluyoruz” 
dedi.
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SON GENÇLİK KAMPI 
Gençlik ve Spor Bakanlığı Osmaniye Arslantaş Gençlik Kampına; 
Gaziantep, Adıyaman, Konya ve Gölbaşı Temsilcilikleri öğrencileri 
ile katıldılar. 4 gün boyunca birçok sportif, kültürel ve eğitsel 
faaliyet ve programın düzenlendiği kampa, alanında uzman 
konuşmacılar ve yerel yöneticiler de ziyaretlerde bulunarak 
öğrencilerle bir araya geldiler.

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun da kampa katılarak, Genel 
Başkan Mahmut göksu ve vakıf yöneticileri ile bir araya geldi. 
Öğle yemeğini gençlerle birlikte yiyen Faruk Coşkun, daha sonra 
“Vatan Sevgisi” başlığı ile gençlere hitap etti. 

Gaziantep Spor Kulübü Başkanı Huzeyfe Durmaz’ın da ziyaret 
ettiği kampta, sportif aktivitelerde başarılı olan isimlere çeşitli 
ödüller ve Gaziantepspor forması hediye edildi.

Kampın son günü bir değerlendirme yapan Genel Başkan 
Mahmut Göksu, yaz mevsimini kamplarla dolu dolu geçirdiklerini 
belirterek; “2017’nin son kampını Osmaniye’de güzel ve faydalı 
bir şekilde tamamladık. Emeği geçen, katılan herkese teşekkür 
ediyorum. İnşallah önümüzdeki dönem yine kamplarla, gezilerle, 
konferaslar ve eğitimlerle gençlerimize dolu dolu bir yıl 
yaşatacağız” dedi

2017 yılında Samsun, Mersin 
ve Kocaeli’de düzenlenen 
kampların ardından son 
gençlik kampı Osmaniye 
Arslantaş’ta gerçekleştirildi.

2017’NİN 
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Başkan Göksu ve beraberindekiler kamp 
alanını dolaştılar.

Gaziantepspor başkanı, 
kampçılara forma hediye etti.

Kampta Beden Eğitimi Öğretmeni Recep Girişit’in liderliğinde 
gerçekleşen oyunlarda, gençler doyası eğlendiler. Düzenlenen 

yarışmalar oldukça çekişmeli görüntülere sahne oldu.
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İstanbul’da hizmet veren Yeni Dünya Vakfı Kağıthane, Küçükçekmece ve 
Büyükçekmece yükseköğrenim yurtlarında, vakıf yöneticileri ile bölge ileri 
gelenleri ile toplantılar düzenlendi. 

İSTANBUL YURTLARIMIZDA 
TOPLANTILAR SÜRÜYOR

İstanbul’da hizmet veren Yeni Dünya Vakfı Kağıthane, 
Küçükçekmece ve Büyükçekmece yükseköğrenim 
yurtlarında, vakıf yöneticileri ile bölge ileri gelenleri ile 
toplantılar düzenlendi.

Bölge yerel yöneticileri, kurum ve daire müdürleri, 
işadamları ve vakıf gönüllüleri ile Genel Başkan Mahmut 
Göksu, Yönetim Kurulu Üyeleri, Öğrenci Evleri ve Yurtlar 
Komisyonu Başkanı ile genel merkez idarecilerinin bir 
araya geldikleri toplantılarda, yurt yönetim kurulu üyeleri 
ile birlikte istişare ve değerlendirmelerde bulunuldu. 
Genel Başkan Mahmut Göksu’nun yurtlar, burs ve vakıf 
çalışmalarını içeren konuşmasının ardından devam eden 

projeler ve yurt faaliyetleri görüşüldü. 

Düzenlenen yurt toplantılarının bir gayesinin de vakıf 
yöneticileri ile yurt yöneticilerini bir araya getirerek, 
kaynaştırmak olduğunu vurgulayan Başkan Göksu, “Vakıf, 
bizim inancımızdan doğmuş bir medeniyettir. İslam’ın 
içerisinde, köklerinde paylaşma, başkalarının derdini dert 
edinme, toplum için hayırlı işler ortaya koyma anlayışı yer 
almaktadır. Bu anlayış ve vakıflarımız, Selçuklu ve Osmanlı 
ile zirveye ulaşmıştır. Bugün de diğer kardeş vakıflar ile 
birlikte aynı seviyelerde faaliyet ve çalışmalar ortaya 
çıkarma gayretindeyiz. Bu anlamda sizler de vakfımız 
bünyesinde hizmet veren yurtlarımızı sahiplendiniz 
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Başkan Göksu, Büyükçekmeçe Erkek Öğrenci 
Yurdun’ da Yurt Yönetim Kurulu Üyeleri, 

bölgedeki işadamları ve kamu idarecileri ile 
yurt öğrencilerine vakıf faaliyetleri ve yurt 
çalışmaları hakkında açıklamada bulundu.. 

Kağıthane Kız Yurdu Yönetim Kurulu Başkanı 
Cevat Söğüt , AK Parti Kağıthane İlçe Başkanı 

Faruk Gökkuş’un da katıldığı toplantıda yurt 
çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı ve 
Küçükçekmece Yurt Yönetim Kurulu Başkanı 

Hamza Gönenç, vakıf yöneticileri ve öğrencilere 
yurt çalışmalarını anlattı.

ve bu yükü omuzladınız. Kağıthane, Küçükçekmece ve 
Büyükçekmece ilçelerimizde bulunan kız ve erkek öğrenci 
yurtlarımızda büyük emek ve katkıları bulunan başta 
ilçe belediye başkanlarımız olmak üzere, siz vefakar 
yurt yönetim kurulu üyelerimiz ve yurt idarecilerimize 
teşekkür ediyoruz. Bölge esnafı, işadamları olarak sizler bu 
yurtlarımızı ayağa kaldırdınız ve güzel bir noktaya taşıdınız. 
Allah hayırlarınızdan, çabalarınızdan ötürü sizlerden razı 
olsun.” dedi.

Başkan Göksu’nun ardından söz alan yurt yönetim kurulu 
başkanlarının yurt faaliyetleri hakkında gerçekleştirdikleri 
sunumlar üzerine bir süre görüş alışverişinde bulunuldu. 
Yurt çalışmalarında hemen hemen tüm eksikliklerin 
giderildiğini ve bölgenin sosyal dokusuna da büyük katkıları 
olacak güzide bir yurt kazandırdıkları için mutlu olduklarını 
ifade eden yurt yöneticileri, Yeni Dünya Vakfı bünyesinde 
ortaya konacak diğer çalışmalarda da yer almaktan 
memnuniyet duyacaklarını ifade ettiler.

Konuşmaların ardından akşam yemeğine geçildi. Yemek 
sonrası  öğrencilerle bir araya gelen yöneticiler, kısa birer 
selamlama konuşması yaptılar. Öğrencilerin de tek tek 
kendilerini tanıtmalarının ardından yurt hizmetleri hakkında 
şikayet ve taleplerini dinlediler. Özellikle yurtların bulunduğu 
konum, toplu ulaşım imkanları ve yurt yöneticilerinin 
yaklaşımlarının öğrencilerden büyük övgüler alması vakıf 
yöneticilerinde büyük memnuniyet oluşturdu. 

Toplantı sonunda öğrenciler vakıf yöneticilerine kariyer 
planlamaları ve eğitim süreçleri ile ilgili sorular yönelterek 
tavsiyeler de aldılar.
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SULTAN REŞAD, 
MEHTER MARŞLARI İLE ANILDI 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bandosu ve 
Mehter Takımı’nın Cemal Reşit Rey Konser 
Salonu’nda ortaklaşa icra ettiği konserde, 
hem klasik mehter marşları ve son dönem 
Osmanlı marşları hem de Sultan Reşad’a ait 
marşlar, iki farklı koro tarafından birlikte icra 
edildi. Konser sonrası kokteyl salonunda 
TBMM Başkanı İsmail Kahraman ile bir 
araya gelen YDV Genel Başkanı Mahmut 
Göksu, konseri büyük keyifle dinlediklerini 
belirterek tebriklerini iletti. Bir süre sohbet 
eden TBMM Başkanı Kahraman ve Göksu, 
daha sonra genel merkez çalışanları ile 
hatıra fotoğrafı çektirdiler.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve TBMM Genel Sekreter Yardımcılığı (Milli 
Saraylar) tarafından “Sultan V. Mehmed Reşad ve Dönemi Uluslararası 
Sempozyumu” kapsamında düzenlenen konsere, Genel Başkan Mahmut 
Göksu ve Genel Merkez yöneticileri de katıldılar.
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BAKAN İSMET YILMAZ, 
VAKFIMIZI ZİYARET ETTİ

Genel Başkan Mahmut Göksu’nun yanı sıra  Ankara Şube 
Başkanı Ali Toköz, Ankara Şube Denetim Kurulu Başkanı Recep 
Yıldırım ve diğer vakıf yöneticileri ile sohbet eden Bakan İsmet 
Yılmaz, vakıf çalışmaları hakkında da Başkan Göksu ile görüş 
alışverişinde bulundu. Yeni Dünya Vakfı’nın kurulduğu günden 
itibaren kıymetli ve samimi çalışmalarda bulunmasını takdirle 
takip ettiklerini ifade eden Bakan Yılmaz, vakıf yöneticileri ve 
destek olan herkese teşekkür etti.

Ziyaretten ötürü memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkan 
Göksu da, Bakan İsmet Yılmaz’ın gerçek bir vakıf dostu 
olduğunun altını çizdi. Vakıf faaliyet ve çalışmaları hakkında 
Bakan Yılmaz’a bilgiler veren Başkan Göksu, ziyaretin anısına 
plaket takdiminde bulundu.

Daha sonra Bakan Yılmaz ve vakıf yöneticilerimiz, Ankara 
Şubemizi ziyarete gelen Pursaklar İmam Hatip Lisesi öğrencileri 
ile sohbet ettiler.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, vakfımızı ziyaret 
ederek vakıf yöneticileri ve öğrencilerle buluştu.

Pursaklar İmam Hatip Lisesi öğrencileri
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Hacıbayram’da Cuma namazı kıldıktan sonra vakıf 
yönetim kurulu üyemiz ve Bakanlık Müşaviri İlyas 
Hakan Aydoğan’ın daveti üzerine Bakan Özlü, 
danışmanları ve beraberindeki heyetle vakfımıza 

gelerek Başkan Göksu ve Ankara Şube yöneticileri ile 
sohbet etti. 

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Ankara Şube 
Başkanı Ali Toköz, şube faaliyetleri hakkında Bakan Özlü 
ve beraberindeki heyeti bilgilendirdi. Her Cuma namazı 
sonrası yemekli davetlerin gerçekleştirildiği Ankara 
Şubemizin o hafta konuğu olan işadamları da Bakan 
Özlü ile tanışma fırsatı 
buldular. Ziyarette 
vakfın genel çalışmaları 
hakkında bilgi veren 
Başkan Mahmut 
Göksu’nun ardından 
Bakan Özlü, davet 
için teşekkür ederek 
şunları söyledi; “Bu 
biraz aceleye gelmiş 
bir ziyarettir. İnşallah 
daha geniş zamanda 
arkası açık bir ziyareti 
de planlayalım. Vakıf 

çalışmalarını dinlerken mutlu olduğumu ifade etmek 
isterim. İnsana yönelik yatırımların ne kadar önemli 
olduğunu ve bu konuda devletimiz kadar STK’lara 
büyük görevler düştüğünü söylemeliyim. Yeni Dünya 
Vakfı’nı da bu sorumluluğu ve ortaya koyduğu başarılı 
çalışmalarından ötürü tebrik ediyorum. Bu bir gönül işidir, 
bayrak yarışıdır. Geniş bir alan var ve yapacak çok da 
işimiz var. Hep birlikte başarılı neticelere ulaşacağımıza 
inanıyorum” diye konuştu.

Bakan Özlü’nün ziyareti esnasında Devlet Demiryolları 
Genel Müdürü İsa Apaydın ile Çankırı Karatekin 

Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Hasan Ayrancı, 
Yenimahalle eski Belediye 
Başkanı işadamı Ahmet 
Duyar ve diğer işadamları 
da bulundular. 

Ankara Şube 
yöneticilerinin de eşlik 
ettiği sohbetin ardından 
Bakan Özlü, vakfımızın 
hatıra defterini imzaladı. 

Devlet Demiryolları Genel 
Müdürü İsa Apaydın da 

HACIBAYRAM’DA 
CUMA BEREKETİ 

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Faruk Özlü’nün de aralarında yer 

aldığı seçkin misafirler, Ankara 
şubemizi ziyaret etti.
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BURSA KADIN KOLLARININ 
İSTANBUL GEZİSİ

Bursa Temsilciliği Kadın Kolları Başkanı Yasemin Bay 
ve beraberindeki kadın kolları heyeti İstanbul gezisi 
kapsamında genel merkezimizi ve kız yurdumuzu 
ziyaret ettiler. Giresun Kadın Kolları Başkanı Esma 
Betül Topatan’ın da katıldığı gezi kapsamında 
ilk olarak Kağıthane Emniyetevler Kız Öğrenci 
Yurdumuza geçen heyet, Genel Merkez Kadın Kolları 
Başkanı Yasemin Çoban ve Yurt Müdürü Ayşe Tipi 
tarafından karşılandılar. Kız öğrencilerle birlikte yurtta 
kahvaltı yapan heyet, daha sonra tarihi yarımada 
Fatih’e geçerek Sultanahmet’i dolaştılar. Genç Dünya 
Dergisi Genel Yayın Yönetmeni ve Sanat Tarihçisi 
Büşra Cansız mihmandarlığında Sultanahmet 
civarında tarih turu yaptıktan sonra genel 
merkezimizi de ziyaret eden heyet, genel merkez 
personeli ile tanışarak vakıf çalışmaları hakkında da 
görüş alışverişinde bulunma imkanı elde ettiler. 

vakıf çalışmalarını yakından takip ettiğini belirterek, 
“Vakıf çalışmaları fedakarlık ve gayret ister. Bu gayreti 
ortaya koyan Yeni Dünya Vakfı heyetine yürekten 
teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki bu çalışmalarla 
gönül diliyle dokunduğumuz gençlerimiz, Yeni 
Türkiye’nin inşasında önemli görevler alacaklardır. 
Konumumuz ne olursa olsun bu çalışmalara destek 
vermenin manevi mesuliyetinin farkındayız. İnşallah 
elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz” 
dedi. 

Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan 
Ayrancı da vakfımıza davet edilmekten ötürü 
duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Hacıbayram’ın 
manevi havasını Yeni Dünya Vakfı’nda da doya doya 
hissediyoruz. Hacıbayram’ın tarihi dokusuna uygun 
şube binası, fiziki güzelliği kadar içinde yapılan 
etkinliklerin niteliği ile de takdire şayan. Bizler 
akademisyenler olarak gençlerimize üniversitelerde 
eğitim verirken, aslında ecdadımızdan bize kalan 
vakıf geleneği de bir nevi eğitim kurumu gibi 
faaliyet göstermektedir. Biz de Yeni Dünya Vakfı 
heyetini Çankırı’da ağırlamak isteriz” sözleri ile 
vakıf yöneticilerimizi davet ederek konuşmasını 
sonlandırdı. 

Ziyaretin sonunda toplu fotoğraf çektirildi. TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın’a plaket takdimi
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GENÇLER BOĞAZI TURLADI

Aralarında uluslararası öğrencilerin de 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.

Üsküdar İskelesinden hareket eden Valide Sultan 
teknesinde Yeni Dünya Vakfı Gençlik ve Kadın Kollarının 
yanı sıra; Kağıthane, Küçükçekmece ve Büyükçekmece 
yurtlarımızdaki öğrenciler ile vakıf yöneticilerinin de 
katıldıkları boğaz turu, Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Üsküdar Belediyesi Yazı İşleri Müdürü 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 Hilmi Türkmen’e teşekkür eden Başkan Göksu, 
şunları söyledi; “İstanbul her zerresiyle tarih ve kültürle 

bezeli muazzam bir şehir. Sizler ülkemizin ve dünyanın 
farklı bölgelerinden eğitiminize devam etmek için 
İstanbul’a geldiniz. Burada bulunduğunuz süre boyunca 
mümkün olduğunca İstanbul’u tanıma, anlama, İstanbul’u 
yaşama amacıyla zamanınızı kullanmalı ve fırsatları iyi 
değerlendirmelisiniz. Bu anlamda Üsküdar Belediyemizin 
bu yeni tekne ile sağladığı gezi ve etkinlikler için Belediye 
Başkanımızı ve ekibini, Üsküdar Belediyesi Temizlik 
Hizmetleri Müdürü ve vakfımızın Yurtlar ve Öğrenci 
Evleri Komisyon Başkanı olan Salih Uzun’u tekrar tebrik 
ediyorum. Gençlerimizin 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 çevrenizi 
aynı oranda genişletiyorsanız, İstanbul’u doya doya 
yaşamışsınız demektir. 

Aralarında uluslararası öğrencilerin de 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.
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Yeni Dünya Vakfı olarak gençlere hizmet götürebilme 
gayret içerisindeyiz. Bundan 20 gün önce Kefken’de bir 
kamp düzenledik ve aranızda oraya katılan gençlerimiz 
var. Öncesinde Mersin’de, 2 ay önce de Samsun’da yine 
kampımız oldu. İnşallah Kasım ayında da Osmaniye’de 
dört günlük bir kampımız daha olacak. Yani 
gençlerimizi kamplar marifetiyle hem dinlendirebilmek, 
hem zihinsel yorgunluklarını giderebilmek, hem 
de sosyal bir çevre oluşturmak adına çabalarımız 
devam etmektedir. Bugün bu programa gelen herkesi 
kutluyorum. Mazeretleri, bahaneleri bir kenara bırakıp 
burada bizlerle birlikte oldunuz, yeni arkadaşlıkların 
temellerini attınız. İnşallah daha güzel programlarda 
bir arada olmak dileğiyle, hepinizin keyifli bir gün 
geçirmenizi ve güzel hatıraWlarla dönebilmenizi 
temenni ediyorum.”

Tur boyunca mihmandarlık eden Sanat Tarihçisi 
Hüseyin Hilmi Erdem’den boğazın tarihini, kültürel 
dokusunu ve yalıların öykülerini dinleyen gençlere, 
Üsküdar Belediyesi tarafından da çeşitli ikramlarda 
bulunuldu.

Bir grup öğrencinin toplu halde marşlar da söylediği 
boğaz turunda oldukça keyifli oldukları gözlenen 
gençler, boğaza karşı bol bol fotoğraf da çektirdiler. 
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KUTSAL TOPRAKLARA 
YOLCULUK

Yeni Dünya Vakfı ve Serik Belediyesi işbirliği ile bu yıl 
ikincisi düzenlenen Umre yolculuğu için Serik Belediyesi 
toplantı salonunda uğurlama töreni düzenlendi. Yeni 
Dünya Vakfı Temsil Heyeti Başkanı ve Serik Belediye 
Başkanı Ramazan Çalık’ın da katıldığı uğurlama töreni, 
Yukarıkocayatak Camii İmam Hatibi Nevzat Şen’in 
okuduğu Kur’an- Kerim’le başladı. Tören, Hastane Camii 
İmam Hatibi Mustafa Öz, Kadriye Mahalle Camii Müezzin 
Kayyumu Ramazan Çakmak’ın okuduğu ilahilerle devam 
etti. Serik İlçe Müftüsü İbrahim Keser, Umreye gidecek 
olan vatandaşlardan sadece ibadet eksenli bir yolculuk 
yapmalarını, Allah için umreyi tamamlamalarını istedi.

Çalık; “İslam ve Türk coğrafyasının 
bayraktarlığını yapan bir milletiz”
Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık da “Kutsal 
topraklarda geçireceğiniz her dakikanın kıymetini bilin. Alış 
verişi unutun ibadete odaklanın dualarınızı memleketimiz 
için eksik etmeyin. İslam coğrafyasına ve Kudüs’e bol dua 
etmenizi rica ediyorum. Hepimizin yüreği kanıyor Allah 
korusun biz birlik ve beraberliğimizi gösteremezsek bize 
bu dünyada yaşama şansı vermeyecekler. Bütün İslam 
coğrafyası için memleketimiz için Serik’imiz için hepimiz 
için dua edin. 

Böyle hizmetleri nasip ettiği için Allah’a hamd olsun 

şükürler olsun. Hayırlara vesile olabileceksek bu 
makamlarda oturalım, ama hayırlara vesile olamayacaksak 
bu makamlarda oturmanın hiçbir anlamı yok. El ele gönül 
gönüle verelim. Çünkü biz hem İslam coğrafyasının hem 
Türk coğrafyasının bayraktarlığını yapan bir milletiz. Biz 
ayakta kalmak zorundayız. Biz ayakta kaldığımız sürece 
bu coğrafya hayatta kalacak. Bunun bilincindeyiz bunun 
için çalışmalıyız. Gönülden dua edin hepinize şimdiden 
mübarek olsun yolunuz açık olsun” dedi.

Konuşmaların ardından, umreye gidecek olan 194 kişi 
Belediye Başkanı Ramazan Çalık ve İlçe Müftüsü İbrahim 
Keser tarafından uğurlandı.

Yeni Dünya Vakfı ve Serik Belediyesi işbirliği ile 194 kişi 
dualarla Antalya’dan Umre’ye uğurlandı.
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BAŞKAN TUNA, 
VAKFIMIZI 
ZİYARET ETTİ

Genel Başkan Mahmut Göksu, Ankara Şube Başkanı Ali 
Toköz ve yönetim kurulu üyeleri biraraya gelen Başkan 
Tuna, vakfımızın sürdürdüğü çalışmaları da ilgiyle takip 
ettiklerini iletti. Vakıf geleneğinin ecdadımızın bıraktığı 
önemli değerlerden olduğunu vurgulayan Başkan Tuna, 
vakıf faaliyetleri ile ilgili Genel Başkan Mahmut Göksu 
ve Ankara Şube Başkanı Ali Toköz ile görüş alışverişinde 
bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı vazifesini üstlenen 
Tuna’yı tebrik eden Başkan Göksu, ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti ifade etti. Başkan Tuna’yı Sincan Belediye 
Başkanı olduğu dönemden itibaren başarılı çalışmaları 
ile tanıdıklarını söyleyen Başkan Göksu, Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı görevinde de yine önemli hizmetler ve 
çalışmalar ortaya koyacağına emin olduklarını ifade etti.

Genel Merkez Gençlik Kolları tarafından başlatılan ‘Yurt 
Buluşmaları’nın ilk konuğu Avukat Dr. Mehmet Sarı oldu. 
Vakfımızın Küçükçekmece Yükseköğrenim Erkek Öğrenci 
Yurdu’nda düzenlenen toplantıya, gençlik kolları ve yurt 
öğrencileri yoğun katılım gösterdi. 

Buluşmanın konuğu olan Avukat Mehmet Sarı, gençlerle 
tanıştıktan sonra sivil toplum kuruluşlarının önemine 
değindi. Medeniyetimizdeki sivil toplum geleneğine dikkat 
çeken Sarı, istatistiklere göre vakıf ve STK faaliyetlerinin 

yoğun olduğu yerlerde suç oranlarının düşük olduğunu 
söyledi. Vakıf ve benzeri kuruluşların insanlara birbirlerinin 
hakkına saygı duyarak yaşayabilme kültürünü aşıladığını 
ifade eden Sarı, insan hakkı ihlallerine karşı güçlü bir ses 
çıkarabilme noktasında vakıfların, cemiyetlerin önemine 
işaret etti. 

Program sonunda öğrencilerin sorularını da cevaplandıran 
Sarı’ya, programın anısına plaket takdim edildi.

Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, 
vakfımızın Hacıbayram’da 
bulunan Ankara Şubesini 
ziyaret etti.

STK’LAR ETKİN OLURSA,
 SUÇ ORANI DÜŞER

Genel Merkez Gençlik Kolları tarafından Küçükçekmece Erkek Öğrenci Yurdu’nda düzenlenen programda 
konuşan Dr. Mehmet Sarı, STK ve vakıfların yoğun olduğu bölgelerde suç oranlarının düşük olduğunu söyledi.
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VAKIF MEDENİYETİ
TBMM 2018 Mali Yılı Bütçe Kanun Tasarısının ikinci turunda 
Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesi üzerinde Ak Parti 
Grubu adına konuşma yapan AK Parti Kırıkkale Milletvekili 
Mehmet Demir, “2018 Yılı bütçe görüşmelerinin İkinci 
Turunda AK PARTİ Grubu adına Vakıflar Genel Müdürlüğü 
bütçesi üzerine söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, 
Gazi Meclisimizi ve ekranları başında bizleri izleyen aziz 
milletimizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. 2018 yılı 
bütçe tasarısının hazırlanmasında emeği geçen başta 
Maliye Bakanımız olmak üzere 
tüm Bakanlık mensuplarına, Plan 
ve Bütçe Komisyon Başkan ve 
üyelerine, tüm bakan, milletvekili 
arkadaşlarıma,  teşekkür 
ediyorum. Geçmişimizden 
bugüne uzanan bir hayır yapma 
davranışı olarak vakıf, iyilik ve 
yardımseverliğin kurumsallaşmış 
hâlidir. “Vakıf medeniyeti” 
ifadesiyse, tarihimizle, 
bugünümüzle ve geleceğimizle 
ilgili aslında çok değerli bir 
gerçeği en zarif şekliyle ifade 
eder”
 

15 İLDE TEMSİLCİLİĞİ VAR
“Bu ifade Allah rızasından başka hiçbir beklenti olmaksızın 
iyilikte yarışan ecdadımızın yüzyıllara sirayet eden 
duyarlılıklarının, sahip oldukları yüksek şuurun günümüze 
vakıf kurumları sayesinde bir yansımasıdır. Dolayısıyla 
vakıflar, kültür ve medeniyet tarihimizde çok önemli bir 

yere sahiptir. Böylesine önemli bir görev bugün de Vakıflar 
Genel Müdürlüğümüzce yürütülmektedir. Yüzlerce yıl 
önce kurulmuş ve yöneticisi kalmamış vakıflarımız Genel 
Müdürlük kanalıyla faaliyetlerini sürdürmekte, amaçlarını 
gerçekleştirmektedir. Bugün nerede bir muhtaç, nerede 
bir ihtiyaç sahibi varsa onlara aynı şuur ve duyarlılıkla el 
uzatılmaktadır.  Kırıkkale’de kurucu başkanlığını yaptığım 
Yeni Dünya Vakfı’ndan bahsetmek istiyorum.  “Yeni bir 
dünya için çalışıyoruz” ideali  “İnsanı yaşat ki, Devlet 
yaşasın” hikmetinden hareketle 1996 yılında yola kurulan 

vakfımızın gayesi; öncelikle 
gençlerimizin milli ve manevi 
değerlere bağlı, “Vakfet, Yaşa ve 
Yaşat” ilkesini benimsemiş, bilgili, 
kültürlü, ahlaklı, yeniliklere açık, 
münevver birer şahsiyet olmalarını 
sağlayarak, milletimizin huzur 
içinde kalkınmasına ve gelişmesine 
katkıda bulunmaktır. Vakfın Genel 
Merkezi İstanbul’da bulunmakta 
olup 15 ilde temsilciliği vardır”
 

VAKIF ESERLERİNE 
YATIRIMLARA DEVAM 
EDİLECEK

“Yeni Dünya Vakfı, ülkemizin ve dünyanın değişik 
yerlerinde, öğrenim gören her yıl ortalama 1500 öğrenciye 
burs vermektedir. Kurulduğu günden bugüne eğitim, 
kültür, sosyal ve sportif faaliyetler çerçevesinde yaz/kış 
kampı, seminer,  konferans, gibi birçok program vakfımız 
tarafından hayata geçirilmektedir. Karşılıksız iyilik etme 
şuuruyla gittiği her yere sayısız hizmet götüren ecdadımız, 
camiler, mescitler, hanlar, hamamlar, kervansaraylar, 

TBMM GENEL KURULDA 
YENİ DÜNYA VAKFI ANLATILDI
Yeni Dünya Vakfı Kırıkkale Kurucu Başkanlığı yapan AK Parti Kırıkkale Milletvekili 
Mehmet Demir, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne vakfımızı anlattı. TBMM 2018 Mali Yılı 
Bütçe Kanun Tasarısının ikinci turunda Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesi üzerinde 
Ak Parti Grubu adına konuşma yapan Demir, konuşmasında Kırıkkale’de Kurucu 
Başkanlığını yaptığı Yeni Dünya Vakfı hakkında bilgiler verdi.

Gayemiz; Milli ve manevi 
değerlere bağlı, “Vakfet, Yaşa 
ve Yaşat” ilkesini benimsemiş, 

bilgili, kültürlü, ahlaklı, yeniliklere 
açık, münevver birer şahsiyet 

olmalarını sağlayarak, milletimizin 
huzur içinde kalkınmasına ve 

gelişmesine katkıda bulunmaktır.
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imaretler, darüşşifalar, külliyeler gibi binlerce vakıf eseri 
inşa etmiştir. Bu yolla kurulan ecdat yadigârı vakıf, abide 
ve eski eserlerin, bakım, onarım ve restorasyonunu büyük 
bir titizlikle yürüten Vakıflar Genel Müdürlüğü, dünden 
bugüne kuşaklar arasında canlı bir köprü olan bu kültür 
mirasımızın korunmasında büyük çabalar göstermektedir. 
Bu çabanın sonucunda; 2003-2017 yılları arasında il ve 
bölge ayrımı yapılmaksızın yaklaşık 5 bin vakıf eserin in 
proje ve onarımı tamamlanmış olup, 2018 yılında da eski 
eserlerimizin projelendirme ve onarımlarının yapılmasına 
devam edilecektir”

KUDÜS, PEYGAMBERLERİMİZİN VE 
ECDADIMIZIN VAKFIDIR BİZE
“Konuşmamın sonunda şu hususa da değinmeden geçmek 
istemiyorum. Geçtiğimiz günlerde, ABD yönetiminin 

uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler kararlarını hiçe 
sayarak ve tek taraflı olarak aldığı, Kudüs’ü İsrail’in başkenti 
olarak tanıma karanını şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. 
Kudüs’ün İslam Âlemi’ndeki karşılığı dikkate alınmak 
zorundadır.  Trump Hükûmeti tarafından atılan bu adım, 
sağlanamayan dünya barışına daha da büyük zararlar 
verecek ve kapanmaz yaralar açacaktır. Kudüs biz 
Müslümanların ilk kıblegâhı, onuru, gözbebeğidir. Kudüs 
miraçtır, Kudüs Peygamber Efendimiz’in hatırasıdır. Kudüs, 
Peygamberlerimizin ve ecdadımızın vakfıdır bize… Trump’un 
dünyayı ayağa kaldıran bu kararına tepki gösteren, başta 
Kırıkkaleli hemşerilerimiz olmak üzere tüm kardeşlerime 
saygılarımı sunuyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, Vakıflar 
Genel Müdürlüğümüzün 2018 yılı bütçesinin şimdiden hayırlı 
olmasını temenni ediyor ve milletimiz adına bizi mutlu edip 
gururlandıracak nice hizmetler yapacaklarına dair inancımla 
hepinizi saygıyla selamlıyorum” dedi.

AK Parti Kırkkale Milletvekil Mehmet Demir
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Cumartesi günleri gerçekleşen toplantılarla 
ilgili değerlendirmede bulunan YDV Genel 
Başkanı Mahmut Göksu, “sanat alanında bir 
varlık gösteremeyen insanımız, hep bunun 
eksikliğini hissederek hayıflanmıştır. Karşı 
mahalledekiler yıllar yılı bu alanı kontrol 
ederken, kendi insanımız ise sanatı boş bir 
meşguliyet olarak görüp ihmal etmiştir. 
Günümüzde genç nesille iletişim kurmanın 
eski usullerle olmayacağını yaşayarak gören 
vakfımız, kültür ve sanat çalışmalarını 
başlatarak, bu çalışmaları daha da 
genişletmeyi hedeflemektedir. 

Dünyada dört yüz milyon insanın Türkiye’nin 
dizilerini seyrettiği düşünülürse, bu sektörün 
ne kadar önemli olduğu ve geniş kitleleri 
etkilediği ortaya çıkmaktadır. Bu alan 
kesinlikle göz ardı edilecek bir mecra değil, bir 
macera hiç değildir. Yatırımların en kalıcı ve 
en zoru, insana yapılan yatırımdır. Ülkemizin 
iktidarı yıllardır el değiştirse de, kültür 
ve sanatın iktidarı hep belli bir zümrenin 
kontrolünde kalmıştır. Artık yol, havaalanı, 
hastane ve benzeri hizmetler yapmanın 
insanı dönüştürmek için yeterli olmadığına 
şahitlik ettik. Bu gerçeklerden hareketle Yeni 
Dünya Vakfı olarak sanattan anlayan ve icra 
edebilecek milli ve yerli nesiller yetiştirmek 
için kültür ve sanat çalışmalarını başlatma 
kararı aldık. Bu çalışmaları vakfımız adına 
yürütecek olan akademisyen sanatçı Mehmet 
Önder ile emeği geçen tüm arkadaşlarımıza 
başarılar diliyoruz” diye konuştu.

Sinema sanatı ve tarihi, film gösterimleri ve okumalarının yer aldığı 
‘Yöreselden Evrensele Sinema’ çalışmaları kapsamında Akademisyen 
Sanatçı Mehmet Önder ile katılımcılar Genel Merkezimizde bir araya 
gelerek ilk film gösterimi ve okumasını Gürcistan sinemasından yönetmen 
Zaza Urushadze’nin Tangerines (Mandalinalar) filmi ile yaptılar. 

KÜLTÜR SANATA 
YENİ BİR AÇILIM
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Orta ve ağır düzeyde zihinsel engelli bireylere yönelik 
eğitim veren Özel Eğitim Uygulama ve İş Uygulama 
Merkezi’nde öğretmenlik yapan eski bursiyerimiz Gülcan 
Turşucu tarafından vakfımıza bildirilen öğrencilere yönelik 
ihtiyaç listesi temin edilerek ulaştırıldı. 

Anaokulundan liseye kadar üç kademede eğitim veren 
merkezde 3 yıldır Özel Eğitim Öğretmenliği yapan Gülcan 
Turşucu, vakfımız tarafından ulaştırılan okul kıyafetleri, 

trikolar, kışlık ayakkabı ve montları öğrencilere teslim etti. 
Yeni Dünya Vakfı’nın gençliğe yönelik faydalı ve samimi 
hizmet veren bir aile olduğunu ifade eden Turşucu, 
mezun olduktan sonra da vakıf tarafından destek görmüş 
olmanın, öğrencilerin yüzlerindeki mutluluğu tarif etmenin 
mümkün olmadığını belirtti. 

Öte yandan yardım paketlerinden Viranşehir’e bağlı Yaban 
İlköğretim Okulu’na da gönderildi. 

BİZ BÜYÜK BİR AİLEYİZ
Yeni Dünya Vakfı’ndan burs alan ve mezun olduktan sonra öğretmenlik 

mesleğine başlayan Gülcan Turşucu’nun girişimleri ile 
Şanlıurfa Viranşehir’deki özel eğitim merkezine vakfımız tarafından 

ihtiyaç duyulan yardım paketleri gönderildi. 
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ABDURRAHMAN SACİD GÖKSU, 
‘YENİ DÜNYA’SINA MERHABA DEDİ

İBB Avcılar Deniz Köşkler Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen 
ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan 
Binali Yıldırım’ın telgrafları ile katıldıkları düğün 
merasimine; TBMM Başkanı İsmail Kahraman, eski 
Başbakan Ahmet Davutoğlu, Başbakan Yardımcısı Fikri 
Işık, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, AK Parti Sözcüsü 
Mahir Ünal, eski Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler’in 
yanı sıra, çok sayıda milletvekili, kaymakam, belediye 
başkanı, daire müdürü, ana kademe gençlik kolları başkan 

ve üyeleri, STK yöneticileri ve temsilcileri, eski bakanlar ve 
basın mensupları ile çok sayıda davetli katıldı.

Düğün sahipleri adına YDV Genel Başkanı Mahmut Göksu, 
tüm davetlilere teşriflerinden ötürü teşekkür ederek, 
hoşgeldiniz dedi. Düğün merasiminin sonunda Yeni Dünya 
Vakfı üye ve gönüllüleri ile diğer misafirler, Hasret Beste 
ve Abdurrahman Sacid Göksu çiftini tebrik ederek hatıra 
fotoğrafı çektirdiler.

Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanı Mahmut Göksu’nun oğlu Abdurrahman 
Sacid Göksu’nun düğün merasimi; çok sayıda siyaset, iş dünyası ve sivil 
toplum örgütü temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti
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Demir’in Fenerbahçe Kalamış’taki ofisini ziyaret eden 
Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı İlyas Yamak ve 
beraberindeki Gürsel Gül, Selçuk Kamışlıgöl, M.Bayram 
Gazelci, Celal Sonkaya ile Emin Dursun, samimi bir sohbet 
gerçekleştirdiler.

Ziyaretten büyük memnuniyet duyan Onursal Başkan 
Demir, Yeni Dünya Vakfı’nın gençliğe hizmet etmeyi amaç 
edinmiş başarılı ve saygın bir vakıf olduğunu söyledi. 
Gençlik yıllarından itibaren büyük bir mücadele içerisinde 
olduğunu açıklayan Demir, tecrübelerini de gençlere 
aktardı.

İstanbul serüvenine Mahmutpaşa’da başladığını ifade 
eden Demir, kazanç olarak ise hayata en düşük seviyede 
atıldığını ve birkaç lira için bütün gün çalıştığı günlerinin 
olduğunu söyledi. Tüm bu zorlu süreçte hiç şikayet 
etmeden daha çok çalıştığını ve kazandıkça vermeye 
dikkat ettiğinin altını çizen Demir, kazancı arttıkça hayır 
işlerine de daha çok yöneldiğini belirtti. Öğrenci yurdu 
olarak hizmet verilmesi için bir kuruluşa tahsis ettiği 
binasında, fakir öğrenciler için yeteri kadar kontenjan 
açılmaması üzerine binayı o kuruluştan geri alarak kendi 
imkanları ile bir öğrenci yurduna çevirdiğini ifade eden 
Demir, çok sayıda ihtiyaç sahibi öğrencinin halen barınma 
ihtiyacını gidermiş olmanın mutluluğunu yaşadığını 
söyledi. Demir, Maltepe’de yine vakfımıza bağışladığı arazi 
üzerinde inşa edilen İlim Yayma Vakfı kız yurdundan da 
400 kadar öğrencinin istifade ettiğine dikkat çekti.

Gençlik yıllarından itibaren sürekli hayır işlerinin ve yardım 
kuruluşlarının içerisinde yer aldığını açıklayan Demir, Yeni 
Dünya Vakfı’na da gayrimenkul bağışlayarak gençliğe 
yönelik yatırımlara katkı vermeye çalıştığını belirtti. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile daha İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı olmadığı dönemlerde birçok 
faaliyette yer aldıklarını ifade eden Demir, Türkiye’nin 
bugün güçlü ve istikrarlı ilerleyişinde Erdoğan’ın büyük 
etkisi olduğunun altını çizdi. Türkiye tarihinde en rahat 
15 yılın yaşandığına da vurgu yapan Demir, gençlere bu 
süreçleri dikkatle takip ederek ileride mezun olup belirli 
makamlara geldiklerinde milli ve şuurlu bir şekilde hizmet 
etmeye devam etmeleri gerektiği hususunda tavsiyede 
bulundu. 

İKİ NESİL 
‘YENİ DÜNYA’DA 
BULUŞTU
Yeni Dünya Vakfı Onursal Başkanı 
ve aynı zamanda İlim Yayma Vakfı 
Yüksek Müşavere Kurul Üyesi olan 
Halil İbrahim Demir’i ofisinde ziyaret 
eden Genel Merkez Gençlik Kolları, 
Demir’in dünden bugüne hayat 
hikayesini ve tecrübelerini dinleme 
imkanı bulurlarken, vakıf çalışmaları 
hakkında da bilgi aldılar.
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yeni_dunya_dergisi.indd   37 01/02/18   12:21



38 yenidunyavakfi.org

Gıda Tarım ve Hayvancılık Eski Bakanı Sami Güçlü, YDV 
Genel Başkanı Mahmut Göksu ve beraberindeki heyette 
bulunan; Sakarya 22-23.Dönem Milletvekili ve YDV 
Ankara Şube Denetim Kurulu Başkanı Recep Yıldırım, 
Sakarya 25. Dönem Milletvekili Ali İnce, Genel Merkez 
Yönetim Kurulu Üyelerimiz Mehmet Çelik ve Fatih Çetin, 
YDV Ankara Şube Başkanı Ali Toköz, Komisyon Başkanı 
Mehmet Tellioğlu, Sakarya AK Parti Gençlik Kolları Başkanı 
Yusuf Demir, Sakarya ziyaretleri kapsamında Vali İrfan 
Balkanlıoğlu’nu ziyaret ederek, vakıf çalışmaları hakkında 
görüş alışverişinde bulundular. 

Vakıf yöneticilerimiz Sakarya temsilciğimizi ziyaret etti.

Sakarya Karasu Belediye Başkanı Mehmet İspiroğlu’nu 
ziyaret

Sakarya Temsil Heyeti Başkanımız Osman Aydın, 
Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu’nu ziyaret 
ederek, vakıf çalışmaları hakkında bilgilendirmede 
bulundu.

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş’i 
ziyaret.

AK Parti Keçiören İlçe Başkanı ve Yönetimi, STK ziyaretleri 
kapsamında Ankara Şubemizi ziyaret ettiler. Ziyarette 
Şube Başkanı Ali Toköz, vakıf çalışmaları hakkında bilgi 
verdi.
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29 Ekim Resepsiyonunda bir araya gelen Genel Kurmay 
Başkanı Org. Hulusi Akar ve vakfımız Genel Başkanı 
Mahmut Göksu bir süre sohbet ettiler. 

Kağıthane belediye Başkanı Fazıl Kılıç’ı ziyaret eden 
Genel  Başkan Mahmut Göksu ile vakıf ve yurt yöneticileri, 
Kağıthane ilçesindeki kız ve erkek ögrenci yurtları ve vakıf 
çalışmaları hakkında görüştüler.

Ankara Şube yöneticileri, Eti Maden İşletmeleri Genel 
Müdürü Serkan Keleşer’i ziyaret ettiler.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali 
Çelik ve Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Ankara 
Şubemizi ziyaret ettiler.

Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan’ı ziyaret eden 
Genel Başkan Mahmut Göksu ve Ankara Şube yöneticileri, 
Yeni Dünya Vakfı Çubuk Yükseköğrenim Erkek Öğrenci 
Yurdu’muza vermiş olduğu maddi ve manevi desteklerden 
dolayı teşekkür ettiler.

Bursa Kadın Kolları tarafından düzenlenen kahvaltılı 
tanışma-kaynaşma toplantısı, vakıf üye ve gönüllülerinin 
yoğun katılımı ile gerçekleşti. 
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Genel Başkan Mahmut Göksu ve Ankara şube yöneticileri, 
Akyurt Belediye Başkanı Sayın Gültekin Ayantaş’ı ziyaret 
ederek vakfımıza vermiş oldukları maddi ve manevi 
desteklerden dolayı teşekkür ettiler.

Genel Başkan Mahmut Göksu, yönetim kurulu üyeleri 
ve yurt yöneticileri ile birlikte, İstanbul Kağıthane ilçesi 
Çağlayan Erkek Öğrenci Yurdumuzda devam eden 
çalışmaları değerlendirdi.

Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, Vakıflar Bölge 
Müdürü Mürsel Sarı’nın  Nuruosmaniye Cami bodrumunda 
yaptıkları incelemelere, Genel Başkan Mahmut Göksu ile 
genel merkez yönetim kurulu üyemiz Dursun Yılmaz da 
eşlik ettiler.

Genel Merkez Denetim Kurulu Toplantısının bir bölümüne, 
Genel Başkan Mahmut Göksu da katıldı.

Vakfımız bünyesinde oluşturulan Enerji Fikir Kulübünün 
üyeleri, Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleştirilen ‘Boğaziçi 
Enerji Zirvesi’ne katıldılar.

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdür Yardımcısı Mücahit 
Civriz’e, Genel Başkan Mahmut Göksu ve beraberindeki 
Ankara Şube yöneticileri hayırlı olsun ziyaretinde 
bulundular.
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Genel Başkan Mahmut Göksu, Kurumsal İletişim Sorumlumuz 
Abdullah Yılmaz’dan eğitim alan İletişim Fakültesi 
öğrencilerimizle biraraya geldi.

Genel Başkan Mahmut Göksu, Onursal Başkan Halil İbrahim 
Demir ve Yönetim Kurulu Üyeleri, vakıf çalışmalarını 
değerlendirmek üzere yönetim kurulu toplantısında biraraya 
geldiler.

Genel Merkez Uluslararası Öğrenciler Komisyonu, yeni dönem 
planlamasını yapmak için toplandılar

Genel Merkez’de ‘Yeni Dünya Sedası’  ismiyle; ezgi, marş, ilahi ve 
türkü seslendirecek bir koro oluşturuldu.

Iğdır geleneksel 1. Halı saha Futbol turnuvasına katılan Yeni 
Dünya Vakfı futbol takımımız, ilk turu geçip bir üst tura 
yükselmeyi başardı.

Genel Başkan Mahmut Göksu ile Öğrenci Evleri ve Yurtlar 
Komisyonu Başkanı ve yurt idarecileri toplantıda biraraya 
gelerek yurt çalışmalarını değerlendirdiler.

Vakfımızı ziyaret eden Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Hasan Ayrancı, Genel Başkan Mahmut Göksu ve Ankara Şube 
yöneticileri ile sohbet etti.

Bakan Faruk Özlü’ye plaket takdimi
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Iğdır Gençlik Kolları ilk toplantısını gerçekleştirdi. Iğdır Temsil Heyeti Başkanı Abdulcebbar Baştemur, kadın 
kolları ve gençlik kolları ile biraraya gelerek vakıf çalışmalarını 
değerlendirdi.

İlim Yayma Cemiyeti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı Teşkilat 
Müdürü Rafet Kayretli, Teşkilat Batı Bölge Koordinatörü Mücahid 
Günaydın ve Teşkilat Doğu Bölge Koordinatörü Mehmet Ali 
Meydanal, genel merkezimizi ziyaret ederek Genel Başkan 
Mahmut Göksu ile görüştüler.

Ankara şube yöneticileri ve Kadın Kolları, Kudüs Mitingi için 
Anadolu bulvarında onbinlerle biraraya gelerek tek yürek oldular.

Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin’i ziyaret eden Ankara 
şube yöneticileri, vakıf çalışmaları hakkında bilgi verdiler. 

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül’e yurt çalışmalarımıza 
verdikleri destekten ötürü teşekkür ziyaretinde bulunan 
Genel Başkan Mahmut Göksu ve beraberindeki Ankara şube 
yöneticileri, Şafaktepe’de bulunan ‘Yeni Dünya Vakfı Mamak 
Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurdumuzun faaliyetleri hakkında da 
görüş alışverişinde bulundular.
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Öğrencilerimizden Yunus Kaleli ile resim dersleri her Cumartesi 
genel merkezimizde devam ediyor.

Siirt Vakfı yöneticileri Genel Merkezimizi ziyaret ederek Genel 
Başkan Mahmut Göksu ve Yönetim Kurulu Üyemiz Mehmet Çelik 
ile bir araya geldiler. Hediye olarak Siirt yöresine ait battaniye 
getiren Siirt Vakfı Yöneticileri Ali Altuncu, Zeki Akyüzlü ve Rafi 
İlbaylı’ya teşekkür eden Başkan Göksu, STK’larla ilişkileri çok 
önemsediklerini ifade etti. 

Genel Başkan Mahmut Göksu, Türkiye Gençlik STK’ları Platformu 
(TGSP) toplantısına divan başkanlığı yaptı. 

Ankara Şubemizde düzenlenen ‘Cuma Buluşmaları’na; 
Gümrük Bakanlığı Müsteşarı Cenap Aşcı, Bakanlık 
bürokratları, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ve 
Belediye Başkan Yardımcıları da katıldılar.

Genel Merkez Gençlik Kolları, eski başkanlarını 
ziyaret ettiler. 
Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı İlyas Yamak ve 
ekibi, Genel Merkez Gençlik Kolları eski Başkanları 
Av.Abdulsamet Aydın ve Av.Yemliha Geyikli’nin mezun 
olduktan sonra kurmuş oldukları Geyikli&Aydın Hukuk ve 
Danışmanlık Ofisine, hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. 

Vakıfta başlayan kardeşlik ve dostluğun iş ortaklığına nasıl 
evrildiğini keyifle dinleyen gençler, bu ortaklığın vakfımız 
adına gurur verici olduğunu belirttiler. 

Avukatlık mesleğinin geleceğinin, avantajlarının ve 
zorluklarının konuşulduğu samimi ziyaret, hatıra fotoğrafı 
ve hediye takdimi ile sonlandırıldı.
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İstanbul Ticaret Odası Başkanı ve aynı zamanda Vakıf Katılım 
Bankası Yönetim Kurulu Başkanı olan Öztürk Oran’a hayırlı olsun 
ziyaretinde bulunan; Genel Başkan Mahmut Göksu, yönetim 
kurulu üyemiz Fatih Çetin ve komisyon başkanlarımızdan 
Mustafa Özkul, vakıf çalışmaları hakkında görüş alışverişinde 
bulundular. 

Igdır Temsilciliği Gençlik Kolları ve Kadın Kolları, Sarıkamış 
şehitleri için düzenlenen yürüyüşe katıldılar.

Başkan Göksu, kendisinin de mezunu olduğu HASEKİ Eğitim 
Merkezi Müdürü Osman Egin’i ziyaret etti.

Bursa Temsil Heyeti Başkanımız Tahsin Kara ve yönetimi, Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı ziyaret ettiler.

Başkan Mahmut Göksu, PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik’i 
ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan’ı 
ziyaret.
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Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Ankara şubemizde düzenlenen Cuma sohbetlerine katılarak, vakıf üye ve gönüllülerine seslendi.

Ankara Şube Başkanı Ali Toköz ve yönetim kurulu üyesi İlyas Aydoğan, yurt öğrencilerimizle birlikte sabah namazında Beştepe Millet 
Camiinde.

Başarılı vakıf çalışmalarıyla göz dolduran Gaziantep Temsil Heyeti Başkanı Ahmet Çelik, beraberinde Şahinbey AK Parti İlçe Başkanı 
Hasan Teke, Oğuzeli eski Belediye Başkanı Bekir Öztekin, Okul Müdürü Abdullah Güleç ve diğer vakıf yöneticileri ile birlikte İstanbul’a 
çıkartma yaptı. Vakıf genel merkezimizi ziyaret eden heyete Genel Koordinatör Özbay Yağmurkaya tarafından hediye takdim edildi.
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BAŞKAN GÖKSU’NUN
ADIYAMAN TEMASLARI

Bu ziyaretler kapsamında Adıyaman Ticaret ve Meslek 
Lisesi öğrencileriyle “Kariyer Günleri” kapsamında 
bir araya gelen Başkan Göksu, coşkulu ve heyecanlı 
öğrenci kitlesine, verimli geçen bir seminer vererek 
tecrübelerini aktardı. Daha sonra soru-cevap kısmında 
ise öğrencilerin sorularını samimiyetle cevapladı.

Başkan Göksu ve beraberindeki Yeni Dünya Vakfı 
Adıyaman Temsilciliği yönetim kurulu üyeleri, Adıyaman 
Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, İl Milli Eğitim Müdürü 
Mete Kızılkaya’yı ziyaret ederek vakıf çalışmaları, eğitim 
ve gündeme dair konularda hasbihal ettiler. 

Yeni Dünya Vakfı Adıyaman Temsilciliğinin yeni taşındığı 
binasında yönetim kurulu üyeleri ve vakıf gönüllüleriyle 
de bir araya gelen Başkan Göksu, hayırlı olsun ziyaretine 
gelen AK parti İl Başkanı Mehmet Erdoğan ve Merkez 
İlçe Başkanı Mustafa Alkayış ile hasbihal etti. 

Başkan Göksu, TÜGVA Adıyaman İl Temsilcisi İdris 
Toprak ve yönetim kurulu üyelerinin de ziyaret ettiği 
yeni temsilcilik binasının hayırlara vesile olması 
temennisinde bulundu.

Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanı Sayın Mahmut Göksu, memleketi 
Adıyaman’ı ziyaret ederek bir takım ziyaretlerde bulundu. 

46 yenidunyavakfi.org
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TEMSİLCİLİKLERİMİZDE KAN DEĞİŞİMİ
Kırıkkale Temsil Heyeti Başkanı Satılmış Aksun’un yerine 
Mustafa Murat Batman, Gümüşhane Temsil Heyeti Başkanı 
Ercan Çimen’in yerine Temel Özen getirilirken, yeni kurulan 
Sakarya Temsil Heyeti’nde ise Başkan olarak Osman Aydın 
görevlendirildi. 

Eski temsil heyeti başkanlarına bugüne kadar ortaya 
koydukları çalışmalar ve verdikleri katkıdan ötürü teşekkür 
eden Genel Başkan Mahmut Göksu, yeni görevlendirilen 
isimlere ise başarılar diledi.

1954 Trabzon Yomra doğumlu olan Osman Aydın, 1967 yılında ailesi ile birlikte Sakarya’ya 
yerleşti. 1980 yılında İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü Türkçe Bölümünü bitirdikten sonra 
uzun yıllar öğretmen/yönetici olarak görev yaptı. 2003 yerel seçimlerinde Sakarya Milli 
Eğitim Müdür Yardımcılığı görevinden istifa etti ve 2004-2014 yılları arasında Sakarya’da, 
Çaybaşıyeniköy Belde Belediye Başkanlığı, Erenler Başkan Yardımcılığı, Sakarya Büyükşehir 
Belediye Başkan Vekilliği, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyeliği, SKM ve Yerel Yönetimler 
Başkanlığı, Belediye Meclisi Grup Sözcülüğü görevlerini sürdürdü. Evli ve üç çocuk babası. 

1977 Gümüşhane doğumlu olan Temel Özen; ilk,orta ve lise öğrenimimi 
Gümüşhane’de tamamladıktan sonra 1998 yılında Ankara’da vatani görevini 

tamamladı. Bir süre memleketinde ticaretle uğraşan Özen, şuan Gümüşhane 
Belediyesi Özel Kaleminde görevini sürdürüyor. Kurucularından olduğu AK Parti il 

teşkilatında 12 yıl il yönetim kurulunda görev alan Özen, evli ve iki çocuk babası.

1988 Amasya doğumlu olan Mustafa Murat Batman; Amasya Büyükağa Hafızlık 
Medresesinde hafızlık eğitimini tamamladı. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora 
eğitimini Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde tamamladı. Şu anda Kırıkkale 
Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Tefsir nabilim dalında öğretim elemanı olarak 
görev yapmaktadır.

Kırıkkale ve Gümüşhane’de 
Temsil Heyeti Başkanları değişirken, 
Sakarya Temsilciliği de kuruldu.

Osman Aydın kimdir?

Mustafa Murat Batman kimdir?

Temel Özen kimdir?
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