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Vatan mefkûresi bize, ecdadımızın Kur’an’dan 
aldığı ilhamla miras bıraktığı bir emanettir. Bu 

emanetin sadakatinin sınandığı en önemli tarihlerden 
birisi 18 Mart 1918 Çanakkale Savaşları’dır. Çanakka-
le, tarih sahnesinden tamamen silinmek istenen bir 
milletin yeniden dirildiği yerdir. Çünkü Çanakkale’de 
o gün yok etmek istedikleri sadece Türk milleti değil; 
onun temsil ettiği değerler ve ümmetin umudu olmuş 
yığınların geleceğe dair olan inançlarıydı.

Bugün, vukû bulan hadiseler ve gelişmeler farklılık 
gösterse de, yaşanan olaylar ve oyunların amacı geç-
mişte olduğu gibi hep aynı olmuştur: O da, namerdin 
milletimizin elinde olana gözünü dikmesi ve onu çe-
şitli entrikalarla alaşağı etme isteğidir. 18 Mart Çanak-
kale zaferini idrak ettiğimiz gün Türk Silahlı Kuvvetle-
rimizin ve Özgür Suriye Ordusunun Afrin’de başlatmış 
olduğu “Zeytin Dalı Harekâtı” operasyonun başarıya 
ulaşması ve zaferle sonuçlanması hepimizi yeniden 
heyecanlandırmış ve Çanakkale ruhunun yeniden 
neş’et etmesine vesile olmuştur. 

Ülke sınırlarımızın hemen yanı başında küresel 
güçlerin bir takım entrikalarla Suriye sınırları içerisinde 
çeşitli etnik gruplar üzerinde küçük hâkimiyet alanları 
sağlayarak, Orta Doğu coğrafyasını bu şekilde yönet-
meyi planlayanlar, bu harekât ile tıpkı Çanakkale de ol-
duğu gibi çelikten kalkana çarpmışlardır. Aynı zaman-
da Türkiye bu harekât ile savaş kabiliyetini, savunma 
sanayinde ulaştığı önemli teknolojileri bütün dünyaya 
göstermiş oldu. Bir anlamda Türk ordusunun savaş 
gücünü tartmak ve denemek isteyenlere Cumhur-
başkanımızın ifadesi ile tam bir Osmanlı tokattı atıldı. 
Belki bundan daha önemlisi geçmişte hep tarih kitap-
larında okuduğumuz savaşta ecdadımızın sivil halka, 
yaşlılara, çocuklara, ibadethanelere, ağaçlara, bağlara 
ve bahçelere zarar vermeden ve onları koruyup kolla-
yarak savaştığını gerçeğini Mehmetçik Afrin’de ortaya 
koyarak ecdadının yolunda olduğunu göstermiştir.

KAPAK KONUSU
Uluslararası Öğrencimizin Yazdığı Kitap ‘’Değişi-

min Ustası Erdoğan’’
Bizler, kökleri Asrı Saadet’e, fikriyatı İbn-i 

Miskeveyh’den, İbn-i Haldun’a, Ömer B. Abdülaziz’den 
İmam Gazali’ye, İbn-i Arabi’den Mevlana’ya, Şems’i 
Tebriz’den Ahi Mesut’a, Dehlevi’den Cahız’a, İbn-i 
Sina’dan Heysemi’ye, Necip Fazıl’dan Cemil Meriç’e, 
uzanan kadim yeni bir dünyayız. Bundandır ki, tarihi-
mizden aldığımız bu vazife bizi geleceğe yani gelece-
ğimiz olan kendi gençliğimize ve uluslararası  gençli-
ğe karşı sorumlu ve borçlu kılmaktadır. 

Bu anlayış ile vakfımız bünyesinde görev yapan 
Uluslararası Öğrenci Komisyonları Dünyanın değişik 
ülkelerinden eğitim amacıyla gelen gençlere sahip 
çıkmanın gayreti ve çabası içerisindedir. Bugün ülke-
mizde 150.000’i aşkın Uluslararası öğrenci bulunmak-
tadır. Ülkemizde bulunan her öğrencinin mezun olup 
ülkesine döndükten sonra Türkiye’nin bir ömür gönül-
lü elçisi olacağını düşünerek devletimiz YTB marifeti 
ile STK ve kendi özel çabalarıyla bu gençlere sahip 
çıkmanın gayreti içerisindeler. 

Yeni Dünya Vakfı Ankara Uluslararası Öğrenci Ko-
misyonu Başkanı Hafıju Rahman, aslen Bangladeşli 
Gazi Üniversitesinde Doktora yapan bir gencimizdir. 
Vakıf çalışmalarında oldukça başarılı ve yetenekli olan 
bu gencimizin hazırlamış olduğu ‘’Değişimin Ustası 
Erdoğan’’ kitabını hazırladı. Cumhurbaşkanımızın bi-
yografisi siyasi duruşu mücadelesi ve İslam dünyası 
ve dünyaya yansımalarına konu edilen kitap Bangel 
dili ile basıldı birinci baskısı 3 günde ikinci baskısı 10 
günde bitti. 250 milyon nüfusa hitap eden bu kitabı 
Ak Parti grup toplantısında Sayın Cumhurbaşkanımı-
za Ankara Şube Yöneticileri ve Uluslararası Öğrenci 
Komisyonu ile takdim ettik. Çalışmalarından memnu-
niyeti dile getiren Cumhurbaşkanımız kitabın Türkçe, 
Arapça ve İngilizcesini de istedi. Vakfımız böyle güzel 
bir çalışmaya ev sahipliği yapması destek olması ve 
herkes tarafından takdir edildi. Bizde bu güzel eseri 
ortaya koyan Uluslararası Öğrenci Komisyonu başka-
nı Hafıju Rahman’a her hususta ona yardımcı olan ve 
teşvik eden Ankara Şube Başkanımız Ali Toköz’e ve 
Yönetim Kurulu üyelerimize bu eserin ortaya çıkma-
sında katkı veren herkese teşekkür ediyorum. 

22. VAKIF MECLİSİ
Vakfımızın her yıl gerçekleştirdiği VAKIF MECLİSİ 

İSTİŞARE VE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI bu yıl 
8-9-10-11 Nisan 2018 tarihleri arasında Antalya’da 
düzenlenecektir. Bu toplantı bir çalışma toplantısı ol-
duğu kadar tanışma, kaynaşma, vakıf ruhunu ve bi-
lincini oluşturarak ortak bir heyecanı yakalamak için 
yapılmaktadır.

Yeni Dünya Vakfı Genel Merkezi İstanbul Fatih-
te olup, Ankara’da bir şubesi ve 18 ilde ise temsilcisi 
bulunmaktadır. Türkiye genelinde 300’e yakın vakıf 
yöneticilerimizin katılacağı bu toplantı inşallah en 
güzel şekilde icra edilecektir. Vakıf çalışmalarımızın 
değerlendirilmesi, yapılan faaliyetlerinin daha verimli 
ve geniş kitlelere hitap edebilmesi, vakıf çalışmaları-
nın daha sağlıklı ve kurumsal bir zemine oturması için 
bu tür toplantıları önemsemekteyiz. Tüm katılımcılara 
şimdiden teşekkür eder ve başarılar dilerim.

MAHMUT GÖKSU
GENEL BAŞKAN

ÇANAKKALE RUHU YENİDEN ŞAHLANDI…
“Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. 
Toprak! Eğer uğrunda ölen varsa vatandır.” 

Arif Nihat Asya
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‘‘Yeni bir dünya için çalışıyoruz’’

Genel Merkez Gençlik Kolları 
tarafından düzenlenen ve öğ-

rencilerin yoğun ilgi gösterdiği ‘Med-
rese Buluşmaları’nda postmodern 
darbenin yıldönümünde “28 Şubat 
Süreci ve Gençlik “ başlığı altında AK 
Parti  İstanbul Milletvekili Hasan Tu-
ran ile söyleşi gerçekleştirildi.

Program öncesi Genel Başkan 
Mahmut Göksu ile bir süre sohbet 
eden Turan, daha sonra gençlerle ta-
nıştı. Yeni Dünya Vakfı’nı kurulduğu 
günden itibaren etkili faaliyetleri ile 
tanıdıklarını ve takip ettiklerini ifade 
eden Turan, 28 Şubat sürecinde vakıf-
ların ve sivil toplum kuruluşlarının da 
zor günler geçirdiğini ifade etti.  

Bu zorlu süreci konu olarak seç-
tikleri ve kendisini davet ettikleri için 
gençlik kollarına teşekkür eden Tu-
ran, “Zaman ve mekân değişmiş olsa 
da hak ile batılın mücadelesi devam 
ediyor ve edecektir. Değerler siste-
mimize saldırı her devirde maske 
değiştirerek devam etmiştir. Dün mu-

halefette bugün iktidarda olmanız bir 
şeyleri çok da değiştirmiyor. Çünkü 
saldırı kimliğimize ve değerler siste-
mimizedir. Bunu son yıllarda coğraf-
yamızda yaşanan olaylardan daha iyi 
anlıyoruz” dedi.

“28 ŞUBAT BÜYÜK BİR 
LEKEDİR”
28 Şubat sürecinin tekrar yaşan-

masından ziyade buna teşebbüs 
edecek zihniyetlerin bile fırsat bula-
maması için milletçe şuurlu olunması 
gerektiğini vurgulayan Turan konuş-
masını şöyle sürdürdü; “Ülkemize mil-
li duruşu öğreten, ümmete Siyonist 
tasallutun tehditlerini gösteren 54. 
Hükümetin Başbakanı Prof. Dr. Nec-
mettin Erbakan Hocamızın iktidara 
gelmesi üzerine,  milli – manevi de-
ğerlerimize karşı yürütülen ve bin yıl 
süreceği iddia edilen 28 Şubat örtülü 
darbesi gerçekleşmiş, tarihe kara bir 
leke olarak geçmiştir.

28 Şubat Türkiye demokrasisinin 
kara günlerinden biri ve aziz milletimi-
ze giydirilmeye çalışılan deli gömleği-
dir. Bu girişimin inançlarımıza yönelik 
açık bir suikast ve milletimize karşı 
Siyonist bir saldırı olduğunu unutma-
dan tüm aktörlerini milletçe kınama-
lıyız. ‘Ülkemiz ve Aziz Milletimiz’ 28 
Şubat benzeri kara günleri inşaallah 
bir daha yaşamaz.

Unutmayalım ki; Müslümanların 
huzur ve kardeşlik içerisinde yaşa-
maları için önce zihinlerindeki sınırları 
kaldırmaları gerekiyor. Farklı etnisi-
te ve mezheplere dayanarak küçük 
parçalar halinde çok sayıda devle-
te bölünen Müslümanların, aslında 
1.8 milyarlık bir kardeşler topluluğu 
olduğunun farkına varılması lazım. 
Coğrafi sınırlar mühim değil, zihinsel 
sınırları kaldırdığımız vakit, sorunu or-
tadan kaldırmış olacağız. Tıpkı Yeni 

Dünya Vakfı’nda olduğu gibi, şuan 
farklı coğrafyalardan birçok genç bir 
aradasınız. Yeni dünya işte böyle ol-
malı, böyle hayal ediyoruz.”

Konuşmanın ardından gençlerin 
sorularını da cevaplayan Turan, genç-
lerin ülke meselelerine olan ilgisinden 
büyük memnuniyet duyduğunu ifade 
etti.

Programın sonunda YDV Genel 
Başkanı Mahmut Göksu tarafından 
AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan 
Turan’a hatıra plaketi verildi.

 28 ŞUBAT SÜRECİNİ

UNUTMADIK
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22.Yıl

 MÜLK-Ü İSLAM’IN KİLİDİ 

ERZURUM’A ZİYARET
Vakıf tanıtımı ve 

Erzurum temsilciliği 
kuruluş çalışmaları için 

Erzurum’a giden YDV 
Genel Başkan Mahmut 

Göksu, Ankara Şube 
Başkanı Ali Toköz ve 
Şube Denetim Kurulu 

Başkanı Recep Yıldırım, 
önemli ziyaretlerde 

bulundular. Aslen 
Erzurumlu olan 

Toköz’ün hazırladığı 
ziyaret programı 

çerçevesinde iki gün 
boyunca çok sayıda 

yerel yönetici ve siyasi 
ile bir araya gelindi. Heyet, Erzurum temaslarına Aziziye 

Belediye Başkanı Muhammet Orhan’ı zi-
yaret ederek başladı. Vakıf çalışmalar hak-
kında bilgi veren Başkan Göksu, Orhan’dan 
ilçede yaptığı çalışmaları dinledi. YDV he-
yeti daha sonra  Başkan Göksu’nun yakın 
dostu olan AK Parti İl eski Başkanı ve vakıf 
insanı Hüseyin Tanfer’i şirketinde ziyaret 
etti. Ayrıca Yakutiye Belediye Başkanı Ali 
Korkut, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğ-
lu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mehmet Sekmen ile AK Parti İl Başkanlı-
ğına seçilen Mehmet Emin Öz de ziyaret 
edildi.Yapılan ziyaretlerde vakıf çalışma-
ları değerlendirildi. Vakıf çalışmalarının 
Erzurum’da hayata geçmesi hususunda 
görüş alışverişinde bulunan heyet, Yeni 
Dünya Vakfı’nın Erzurum’da açmayı plan-
ladığı temsilcilik hakkında da müzakereler-
de bulundu. 

Yerel yöneticiler de, böyle bir çalış-
manın Erzurum için memnuniyet verici 
olduğunu belirterek, her türlü desteği ve-
receklerini ifade ettiler. Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Mehmet Sekmen, ülke olarak 
Erzurum’da nüfus yoğunluğunun artırıl-
ması gerektiğine değindi. 

Yeni Dünya Vakfı’nın, kamu yararına 
çalışma statüsünde bulunan ve Türkiye 
genelinde gençlerimize dönük yaptığı hiz-
metlerle takdir toplayan bir vakıf olduğunu 
vurgulayan Vali Seyfettin Azizoğlu,. 1828 
yılında Rusların Ahıska’yı işgali ile; 

‘‘Ahıska bir gül idi gitti
Lisanı Türk idi bitti
Haber verin Sultan Mahmud’a
İstanbul’un kilidi gitti.’’
Diyen şairin dizelerine gönderme yapa-

rak, Mülk-ü İslam’ın kilidinin de Erzurum 
olduğunu belirtti. Bundan mülhem halen 
Anadolu’nun kilidi olan Erzurum’a hem 
devletimizin hem de STK’ların daha fazla 
önem vermesi gerektiğinin altını çizdi. 

İkinci gün Tortum ilçesine giderek, Oltu 
Belediye Başkanı İbrahim Ziyrek, Olur Be-
lediye Başkanı Tahsin Oktay, Uzundere 
Belediye Başkanı Halis Özsoy ve Tortum 
Belediye Başkanı Hasan Çakmak ile kah-
valtıda bir araya gelen  heyet, işadamı Fev-
zi Polat’ı ve Palandöken Belediye Başkanı 
Orhan Bulutlar’ı da ziyaret ederek, Erzu-
rumziyaretini sonlandırdı.
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‘‘Yeni bir dünya için çalışıyoruz’’

BAŞKAN GÖKSU’NUN
BURSA

TEMASLARI
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22.Yıl

Yeni Dünya Vakfı 
Genel Başkanı 

Mahmut Göksu, 
Bursa Temsil Heyeti 

Başkanı Tahsin 
Kara ile birlikte 

Oylat İstişare 
Toplantısı sonrası 

yerel yöneticiler 
ve siyasetçileri 

ziyaret ederek vakıf 
çalışmaları hakkında 

görüşmeler yaptı.

16-18 Şubat tarihleri arasında Bursa 
İnegöl’deki Oylat kaplıca bölgesinde genel 
merkezimizin düzenlediği istişare toplantısı 
sonrası Bursa kent merkezine geçen Baş-
kan Göksu, bir dizi ziyarette bulundu.

Bursa Temsil Heyeti Başkanı Tahsin 
Kara ve yönetim kurulu üyesi Fatih Ören’in 
de katıldığı ziyaretlerde vakıf çalışmaları ve 
Bursa temsilciğinin sürdürdüğü faaliyetler 
hakkında görüşmeler yapan Başkan Gök-
su, Bursa’da vakfımıza ve hizmete açılacak 
olan öğrenci yurdumuza yönelik destekle-
rinden ötürü belediye başkanlarına teşek-
kür etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali-
nur Aktaş, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı 
Oktay Yılmaz, Yıldırım Belediye Başkanı İs-
mail Hakkı Edebali, İnegöl Belediye Başkanı 
Alper Taban ve Osmangazi Belediye Baş-
kanı Mustafa Dündar’ı ziyaret eden Genel 
Başkan Mahmut Göksu, daha sonra Bursa 
temsilciliğimize geçerek vakıf yöneticileri ile 
bir araya geldi.

AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Oktay Yılmaz’a ziyaret

Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali’ye ziyaret 

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a ziyaret

Bursa Temsil Heyeti Başkanı Tahsin Kara’ya ziyaret

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’a ziyaret
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‘‘Yeni bir dünya için çalışıyoruz’’

 bursa’da faalİyetler

DEVAM EDİYOR

Bursa Temsilciliği 
tarafından 

geçtiğimiz dönem 
başlatılan ve bu 

dönem de devam 
eden Akif Haytaoğlu 
ile ‘’Bilgi ve Eleştirel 

Düşünce Atölyesi’’ 
ne, Bursa Büyükşehir 

Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş da 

katıldı. 

Her hafta Pazar günü Ördekli Kültür 
Merkezinde düzenlenen program 

öncesi Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş, vakıf binasını ziyaret ederek vakıf 
yöneticileri ve öğrencilerle birlikte kahvaltı 
etti. Söyleşiye katılacak öğrencilerle kısaca 
sohbet etme imkanı da bulan Başkan Aktaş, 
vakıf çalışmaları hakkında da vakıf yönetici-
lerinden bilgi aldı.

Başkan ve beraberindekiler daha sonra 
hep birlikte programın yapılacağı salona gi-
derek Akif Haytaoğlu’nu dinlediler. Burada 
da kısa bir konuşma yapan Başkan Aktaş, 
Yeni Dünya Vakfı’nın Bursa’da çok etkili ça-
lışmalar ve faaliyetler sürdürdüğünü ve be-
lediye olarak ilgiyle takip ettiklerini söyledi. 
Bursa’nın bir tarih ve vakıf kenti olduğuna 
vurgu yapan Aktaş, ecdat geleneği olan va-
kıf çalışmalarına mümkün olduğunca des-
tek vermeye gayret gösterdiklerini söyledi. 
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Bursa Temsilciliğimizde, bu dönem George Orwell’ın 
‘Hayvan Çiftliği’ kitabınının analiz edileceği İngilizce kitap 

kritiği derslerine başlandı.

BURSA TEMSİLCİLİĞİNDE DEVAM EDEN ETKİNLİKLER

Bursa Temsil Heyeti, vakıf bünyesinde faaliyet gösteren 
üniversite hanım grubuyla değerlendirme toplantısı yaptı.

YDV Bursa Üniversite Hanım Çalışma Grubu, sinama 
atölyesinde her hafta bir film gösteriminin ardından, film 

kritiği yapıyorlar

Bursa Temsil Heyeti Başkanı Tahsin Kara ve Yönetim Kurulu 
Üyeleri, bursiyer öğrencilerimiz ile temsilcilik binasında 

aylık iştişare toplantılarını yapıyorlar

Bursa Temsilciliğimizde İngilizce kursları 
yoğun katılımla devam ediyor.

Bursa Temsilciliği, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığı 
iş birliği protokolü sonrası BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal 

Bilimler Lisesi ile de iş birliği protokolü imzaladı.
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VAKFIMIZ

UGANDALI YETİMLERE SAHİP ÇIKIYOR

Uganda’nın 
Kampala 

kentinde bulunan 
ve toplam 450 

çocuğun kaldığı 
yetimhanenin 

ihtiyaçları, Yeni 
Dünya Vakfı 

tarafından 
karşılanıyor.

Vakfımız tarafından ilk olarak 2017 
yılı Kurban Bayramı’nda kurban 

bağışında bulunulan ve daha sonra zor 
koşullarda hizmet verdiği fark edilen ye-
timhaneye yardımda bulunmak için giri-
şimler başlatılmıştı. 277’si yetim çocuk 
olmak üzere, 173 tanesi de ilgisiz aile 
mağduru olan toplam 450 çocuğa hizmet 
veren Uganda’daki yetimhanenin tüm 
masrafları Kasım 2017’de yapılan resmi 
protokol ile vakfımız tarafından karşılanı-
yor. 

Vakfımız tarafından elektrik, su, gıda 
ve sağlık giderleri için her ay düzenli ola-
rak yetimhaneye bağış yapılırken, her ay 
bir vakıf yöneticimiz yapılan bu bağışlara 
kaynak sağlıyor. 

Konuyla ilgili açıklama yapan Yeni 
Dünya Vakfı genel Başkanı Mahmut Gök-
su, “Muzamil Mugoya isimli Ugandalı bir 
kardeşimiz vasıtası ile bu yetimhaneden 
haberdar olduk. Tam da Kurban Bayramı 
dönemiydi ve hızlıca kurban bağışında 
bulunarak destek olmaya çalıştık. Tabi 

7 gönüllü çalışanın  adeta yok denecek 
imkanlarla bu 450 yavrumuzu gözettiğini 
öğrenince yönetim kurulumuzu toplayıp 
yetimhanenin sorumluluğunu omuzla-
ma kararı aldık. Konuyu vakıf yöneticisi 
arkadaşlarımızla paylaştığımız an büyük 
bir hassasiyetle masrafları her ay bir yö-
neticinin ödemesi önerisi geldi ve kabul 
edildi. Her zaman dile getirdiğimiz gibi; 
Vakıf çalışmalarında gönüllülük esastır. 
Bu bir hayır işidir, Allah’ın rızasını kazan-
mak için yapılan ve geçmişimizden gelen 
köklü bir anlayıştır. Ne mutlu bize ki böy-
lesine duyarlı, ümmet bilincine sahip in-
sanlarla haşır neşiriz. Bir yudum suya, bir 
parça ekmeğe bile ulaşmakta zorlanan bu 
mazlum coğrafyanın insanlarına bir neb-
ze katkımızın olması bizi gerçekten çok 
mutlu ediyor. Vakıfların esasında yardım 
ve paylaşma bu vardır. Destek olan tüm 
arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyor, 
Yüce Allah’tan hayırlarını kabul etmesini 
niyaz ediyorum” diye konuştu.
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Hukuk ve Siyasal Bilgiler bölümlerinde 
okuyan öğrencilerle birlikte İstanbul 

Bölge İdare Mahkemesini ziyaret eden genç-
lik kolları, mahkeme başkanı Ahmet Cüneyt 
Yılmaz ile bir araya geldiler. Gençleri büyük bir 
samimiyetle karşılayan Yılmaz, mesleki tecrü-
beleri ve idari yargı teşkilatını anlattı. Daha son-
ra oldukça modern bir mimari ve donanıma sa-
hip olan mahkeme binasını gezen gençler, idari 
dava dilekçesi hazırlamak ve karar aşamasına 
kadar tüm evreleri ve gerçekleştiği bölümleri 
gördüler. Merak ettikleri hususlarda sorularını da 
yöneltme fırsatı bulan gençler, mahkeme binası-
nın sanatsal bir dokuya da sahip olduğunu ifade 
ettiler. Gençler, mahkeme başkanı Yılmaz ile bir 
süre daha sohbet ettikten sonra yoğun çalışma 
temposu arasında vakit ayırdıkları için teşekkür-
lerini ilettiler. Ziyaretin sonunda Genel Merkez 
Gençlik Kolları Başkanı İlyas Yamak, Yılmaz’a 
plaket takdim etti.

 GENÇLERDEN

KARİYER ZİYARETLERİ

Yeni Dünya Vakfı 
Genel Merkez 

Gençlik Kolları, 
kariyer sohbetlerinin 

ardından şimdi 
de öğrencilerin 

okudukları 
alanlara göre 

mesleki ziyaretler 
gerçekleştiriyor.
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YDV Ankara Şube Başkanı Ali Toköz, Ankara Ha-
mamönü’ndeki tarihi doku içerisinde bulunan vakfımız 
gençlik merkezini, kitap atölyesine dönüştürmek için 
protokol imzaladıklarını açıkladı. Yeni Dünya Vakfı ola-
rak çalışmalarının temelinde gençlerin ve eğitimin yer 
aldığına vurgu yapan Toköz, “Vakfımız genel merkez, 
Ankara şube ve 16 ilimizdeki temsilcilikleri ile önemli 
çalışma ve faaliyetlerde bulunuyor. Çok sayıda öğren-
ciye burs ve yurt imkanı sağlamanın yanı sıra; kamplar, 
yurtiçi ve yurtdışı geziler ile kültürel ve sosyal faaliyet-

lerle de gençlerimizin hayata daha iyi hazırlanmaları 
için katkı ve destekte bulunuyoruz. Bu anlamda okuma 
alışkanlığının ve  entelektüel birikimin artması için genç-
lik merkezimizi bir kitap atölyesine dönüştürme kararı 
aldık. Protokol imzaladığımız kişiler, vakfımız adına 
burayı bir kitap kafe tarzında işletecekler. Vakıf üyeleri-
miz ve öğrencilerimizin indirimli olarak istifade edeceği 
kitap atölyesinde, farklı alanlarda çok sayıda kitap yer 
alacak” dedi.

Vakfımızdan burs alan yabancı öğrencilere yöne-
lik sık sık düzenlenen tanıtım ve kültür günleri 

kapsamında YDV Ankara Şube Uluslararası Öğrenciler 
Komisyonu tarafından ‘Orta Asya ve Afganistan Kültür 
Günü’ programı yapıldı. Daha önce İstanbul’daki genel 
merkezimizde Asya, Afrika ve Balkan kökenli öğrenci-
ler için, İzmir’de Afrika kökenli öğrenciler için, Ankara’da 
yine Asya ve Afrika kökenli öğrenciler için tanıtım günle-
ri düzenleyen vakfımız, Ankara’da yeniden Asya kökenli 
öğrencilerimizi bir araya getirdi.

Ankara Şube Başkanı Ali Toköz, yönetim kurulu üye-
leri ve komisyon başkanlarının yanı sıra YDV Ankara 
Şube istişare kurulu üyeleri Keçiören Belediye Başkanı 

Mustafa Ak ve 22. Dönem Samsun Milletvekili Musa 
Uzunkaya da programa katıldılar.

Yeni Dünya Vakfı’nın çok sayıda yerli ve uluslarara-
sı öğrenciye burs ve yurt imkanı sağladığını ifade eden 
şube başkanı Toköz, öğrencilerin sosyal olarak da ha-
yata hazırlanmaları için birçok etkinlik düzenlendiğini 
söyledi. Uluslararası öğrencilerin hem kendi ülkelerini ve 
kültürlerini tanıtmaları, hem de kardeşlik bağlarının pe-
kişmesi için zaman zaman farklı coğrafyaları kapsayan 
tanıtım günleri düzenlediklerini belirten Toköz, destekle-
rinden ötürü Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ve 
diğer konuklara teşekkür etti.

 ANKARA’DA KİTAP ATÖLYEMİZ

AÇILIYOR

 ülke tanıtım günlerİ

DEVAM EDİYOR

Yeni Dünya Vakfı Ankara 
Şube Gençlik Merkezi 
olarak hizmet veren 
Hamamönü’ndeki tarihi 
binamız, yapılan protokol 
ile kitap atölyesi olarak 
faaliyet gösterecek.

YDV Ankara Şube 
Uluslararası Öğrenciler 
Komisyonu tarafından 
‘Orta Asya ve Afganistan 
Kültür Günü’ programı 
yapıldı.
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 GENÇLİK KOLLARI

TATİLİ BOŞ GEÇİRMEDİ

Sömestr tatili boyunca birçok sivil 
toplum kuruluşunu ziyaret eden 

Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı İlyas 
Yamak ve ekibinin ilk durağı, Türkiye Harp 
Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Der-
neği İstanbul Şubesi oldu. Şehit yakınları 
ve gazilerle bir araya gelen gençler, vakıf 
çalışmalarından bahsettiler. Özellikle şe-
hit yakınlarının kendilerinden beklentilerini 
dikkatle dinleyen gençler, Aziz şehitlerimi-
zin vatana olan teslimiyetlerini asla unut-
mayacaklarını ve unutturmayacaklarını 
vurguladılar. 

Kudüs ve civarındaki Osmanlı mirasını 
koruma ve yaşatmayı kendine şiar edinen 
Mirasımız Derneği Gençlik Komisyonu’nu 
da ziyaret eden Gençlik Kolları, derneğin 
Fatih’teki genel merkez binasında karşılıklı 
istişarelerde bulunup İslam şehri Kudüs 
‘ü ve ecdadın oradaki izlerini konuştular. 
Genç Dünya Dergisi’nin 6. Sayısında yer 
alan kapsamlı Kudüs dosyasından bahse-

den Gençlik Kolları Başkanı İlyas Yamak, 
Kudüs’ün her daim Müslümanların yüre-
ğinde yaşayan bir sevda olduğunu vurgu-
ladı.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği ‘nin 
Eyüp Sultandaki Genel Merkezini de ziya-
ret eden gençler, Genç Dünya Dergimizi 
tanıtıp dernek yetkilileri ile gençlik ve sivil 
toplumculuk üzerine görüş alış verişinde 
bulundular.

Vakfımızın Küçükçekmece ve Büyük-
çekmece ilçelerinde bulunan erkek öğren-
ci yurtlarını da sık sık ziyaret eden gençler, 
yurtlarımızda kalan öğrencileri de yalnız 
bırakmıyorlar. 

Öte yandan genel merkez binamızda 
devam eden “Yöreselden evrensele sine-
ma” çalışmalarına da düzenli olarak katı-
lan gençler, film okumalarını takip etme ve 
sinema sanatına dair bilgi edinme imkanı 
da buluyorlar. 

Genel Merkez 
Gençlik Kolları, 

ara dönem 
tatilini çeşitli 
ziyaretler ve 

vakıf faaliyetleri 
ile geçirdi.
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yenİ
YILIN

İLK KAMPI
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2018’in ilk kampı, 
Yeni Dünya

Vakfı Gaziantep
Temsilciliği

tarafından Gençlik ve
Spor Bakanlığı Hatay

Uluçınar Gençlik
kampında 

düzenlendi. 250 
üniversite ve

lise öğrencisi ile
vakıf yöneticilerinin
katıldığı kampta, 4

gün boyunca birçok
kültürel, sportif ve
eğitsel etkinliklere

katılan gençler
doyasıya eğlendiler.

Genel Başkan Mahmut Göksu’nun 
da katıldığı kampa, Gaziantep Tem-

sil Heyeti Başkanı Ahmet Çelik ve yönetim 
kurulu üyelerinin yanı sıra, Prof. Dr. Yakup 
Bulut, Maarif Müfettişi Nazmi Bozoğlan ve 
çok sayıda davetli de misafir oldu. 

18 Ocak Perşembe günü kampa katı-
lan gençler, odalarına yerleştikten sonra 
birlikte yemek yediler. Kapalı havaya rağ-
men ilk gün çeşitli spor etkinliklerine katı-
lan gençler, akşam ise toplantı salonunda 
vakıf yöneticileri ile bir araya geldiler.

AMAÇ TANIŞMA VE KAYNAŞMA
Gençlere yönelik bir selamlama konuş-

ması yapan Gaziantep Temsil Heyeti Baş-
kanı Ahmet Çelik, kampı düzenlemekteki 
amaçlarının öğrencilerin bir araya gelerek 
tanışma ve kaynaşmalarını sağlamak ol-
duğunu belirtti. En azından bu tatil döne-
minde öğrencilerin stresini atmasını sağ-
layacak bir ortam sunabilmek ve onlara 
değişik bir hava teneffüs ettirmek niyetin-
de olduklarını ifade eden Çelik, bunun da 
faydasını gördüklerini,  böylece gençlerin 
vakfı daha yakından tanımış olduklarını,  
hem stres atıp hem de tanışıp kaynaştık-
larını söyledi. 

YILDA ORTALAMA 5-6 KAMP 
YAPIYORUZ
Yeni Dünya Vakfı’nın yılda 5 veya 6 defa 

ülkenin farklı illerinde kamp düzenlediğinin 
altını çizen Çelik, Kocaeli, Samsun, Osma-
niye, Mersin’de düzenlenen kampların ar-
dından Hatay Kampı ile 2018 yılına girdik-
lerini söyledi.

Çelik; “Yeni Dünya Vakfı, isminden an-
laşıldığı gibi yeni bir nesil yetiştirmek anla-
mında kullanıyoruz. Bunun için üniversite 
öğrencilerimiz ağırlıklı olmak üzere lise 

öğrencilerimizle beraber onlara hem burs 
imkânları sunuyoruz, hem de yurdumuzun 
manevi değerlerine bağlı, vatanını seven, 
şuurlu bir gençlik yetiştirmek için çaba 
sarf ediyoruz. Burada sağ olsun genel 
merkezimizin ve genel başkanımızın bü-
yük emeği ve desteği var” dedi.

HEM ERKEK HEM KIZ ÖĞRENCİ 
YURDU
Gaziantep’te hem erkek hem kız öğren-

ci yurdunu açma aşamasına gelindiğini 
söyleyen Çelik, “Gaziantep’te Allah’ın izniy-
le bize iki tane yurt verilecek. Bu yurtlarda 
hem kız öğrencilerimize yönelik, hem er-
kek öğrencilerimize yönelik faaliyetlerimiz 
devam edecek. Önümüzdeki hafta içinde 
yurtları teslim alacağız İnşallah. 

Tabi yurt olunca daha kalıcı oluyor. 

Öbür türlü de belki programalara katılım 
oluyor ama yurt daha kalıcı oluyor. Çün-
kü öğrencilerle 24 saat beraber oluyoruz, 
birebir onlarla ilgilenebiliyoruz. Öğrenci o 
havayı teneffüs ediyor. Amaçlarımız yeni 
dünya gençliği, ülkesine bağlı yeni bir nesil 
yetiştirmektir. Fakat daha önce başkaları 
da yaptı ama onlar bu yeni beyin güçlerini 
başka yere kanalize ettiler. Altın nesil der-
ken hain nesil yetiştirdiler” açıklamasında 
bulundu.
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BİZLERE BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR
15 Temmuz’dan sonra vakıf ve derneklere daha büyük 

görev düştüğünün altını çizen Çelik, “Şimdi bize daha bü-
yük görevler düşüyor. Çünkü bunların o açtıkları boşluğu 
kapatmak için, bir daha böyle bir şeyle karşılaşmamak 
için bizim gibi vakıflara büyük görevler düşüyor. Bunun 
için biz önceden bir çalışıyorsak şimdi beş çalışmamız la-
zım. Daha çok öğrenciye sahip çıkmamız lazım. Bu pırıl 
pırıl genç beyinlerin bir daha böyle hain grupların ellerine 
geçmemesi için bizim bunlara her alanda el atmamız la-
zım. Biz de bunu yapıyoruz. Tabi ki sadece bizim çalışma-
larımız yeterli değil. Diğer vakıflar da Allah’a şükür yine bu 
şekilde çalışıyorlar. Şimdiye kadar vakti zamanında hep 
zengin çocukları ile ilgilendiler zengin ve zeki öğrencileri 
aldılar. Geleceği olan o beyin güçlerini başka yere kanalize 
ettiler. Ama Allah’a şükür bizlerin görevi de bundan sonra 
daha faza çalışıp bu zeki insanları zenginliğine takılmadan 
fakir çocuğu da olsa bunlara sahip çıkıp ülkemize yeni ne-
siller yetiştirmeye çalışıyoruz. İnşallah bu konuda Allah 
yardımcımız olacak. Bu konuda başarılı olacağımıza ina-
nıyoruz” dedi.

SOSYAL FAALİYETLER ÖĞRENCİLER İÇİN ÖNEMLİ
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın kamp imkanlarını sağla-

dığı için Yeni Dünya Vakfı adına teşekkürlerini ileten Çe-
lik, “Tabii bizim vakıfımızın da güzel bir özelliği var; kamu 
yararına olduğu için gönül rahatlığı ile böyle hizmetlerden 
faydalanabiliyoruz. Türkiye’de 250-260 civarında kamu 
yararına hizmet eden vakıf var. Bunlardan biri de bizim 
vakfımızdır. 1996’da kuruldu ama son 2 yıldan beri kamu 
yararına olan bir vakıftır. Bu da bizim için güzel bir geliş-
medir. Bundan sonra bu gibi çalışmalarımız, etkinlikleriniz 
devam edecektir. Tabi bu gibi sosyal faaliyetler öğrenciler 
için önemli. Öğrencilerimize farklı mekanlarda ortamlar 
sağlıyoruz” diye konuştu. 

DUAMIZ MEHMETÇİKLE BERABERDİR
Türkiye’nin birçok alanda saldırı altında olduğunu da 

ifade eden Çelik, açıklamasını şöyle tamamladı: “Dünya-
daki tüm Müslümanlar gibi Ortadoğu Müslümanlarının 
da Türk askerinin zaferlerle dönmesi için ellerini sema-
ya açıp dua ettiklerini biliyoruz. Türkiye’nin gösterdiği 
kararlılığa ve Mehmetçik’in verdiği mücadeleye dualar-
la destek sağlamamız lazım. Temennimiz, inşallah bu 
harekatla Türkiye’nin düşmanlarının belinin kırılması ve 
Mehmetçik’in güzel bir zaferle tekrar Türkiye’ye dönmüş 
olmasıdır.”

Daha sonra öğrencilere hitap eden Murat Paşa Ca-
misi Vaizi Süleyman Baki, konuşmasının  amacının, hem 
Balkanlar hem de Makedonya’dan Türkiye’nin gösterdiği 
kararlılığa ve Mehmetçik’in verdiği mücadeleye dualarla 
destek sağlamak olduğunu dile getirdi.

Çelik’in ardından kısa bir selamlama konuşması yapan 
Genel Başkan Mahmut Göksu, vakıf kültürünün ecdadımı-
zın bıraktığı en önemli miras olduğunu belirterek, insan-
ların sosyal yaşantısını şekillendiren bir unsur olduğunu 
ifade etti. Özellikle Müslüman toplumların birlik ve aidiyet 
duygusunun pekişmesinde bu tip çalışmaların ve kuruluş-
ların kritik bir noktada yer aldığını söyleyen Başkan Göksu, 
“Vakıf işi, ekip işidir. Bir gönüllülük hareketidir. Herkes yet-
kin olduğu alanda, vakfımıza ve diğer vakıflara nasıl des-
tek olacağını belirleyip, yükü omuzlar ise bu vakıflar yaşar. 
Vakıf çalışmaları sosyal sermayedir. Sadece mesleğinize 
gönüllü kalırsanız eksik yaşarsınız. Bu anlamda sizleri 
daha sık aramızda görmek istediğimizi altını çizerek vur-
gulamak istiyor kampımıza katıldığınız ve bu çalışmalarda 
yer aldığınız için teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca kamp 
imkanlarını bize seferber eden Gençlik ve Spor Bakanlığı-
mıza, kamp çalışanlarımıza, Gaziantep Temsil Heyetimize 
de teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kamp boyunca spor turnuvalarına katılan gençler, seç-
kin konuşmacıları da dinleme imkanı buldular.
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 ÇUBUK’TA, TEKNOLOJİDEN  UZAK 

KIŞ KAMPI

Yeni Dünya 
Vakfı Ankara 

Şube tarafından 
Ankara’nın Çubuk 

ilçesinde kış 
kampı düzenlendi. 

Vakıf yöneticileri 
ile öğrencilerin 

katıldıkları kampta, 
birçok sportif ve 
eğitsel faaliyetin 

yanı sıra çevre 
duyarlılığı da öne 

çıktı.

Çubuk Belediyesi Kışlacık Kamp ala-
nında 25 öğrencimizin katıldığı ve 

cep telefonu, bilgisayar, tablet ve her tür-
lü teknolojik aletin olmadığı, doğa ile baş 
başa iki günlük kamp gerçekleştirildi.

Isınmanın soba ile sağlandığı ve ta-
mamen doğal bir düzenin hakim oldu-
ğu kampta doğa ile iç içe vakit geçiren 
gençler, ayrıca kampın konuşlandığı köy 
içerisinde gündüz köy yaşamının nasıl 
olduğunu yakından tanıma fırsatı da bu-
lurlarken, köy konağı ve ahırları görüp, 
ziyaret ettikleri ekmek fırınında ekmek 
yapımını da öğrenmiş oldular. Kampçılar, 
akarsu kenarlarında ve ormanlık bölgede 
çevre temizliği de yaptılar. Daha sonra 
Genel Başkan Mahmut Göksu, Ankara 
Şube Başkanı Ali Toköz ve yönetim kuru-
lu üyeleri ile komisyon başkanları, Çubuk 
Belediye Başkanı Tuncay Acehan, başkan 
yardımcıları ve meclis üyeleri, YDV Çubuk 
yurt yönetiminin katılımı ile yaklaşık 10 
km yürüyüş gerçekleştirildi.

Kampta ayrıca sınır ötesi operasyon-
larda şehit olan askerlerimiz için dualar 
edilirken, toplu halde namaz kılındı.
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Hocalı 
Katliamı’nın 26. 

yılı nedeniyle 
Yeni Dünya 

Vakfı’nın 
düzenlediği 

anma 
etkinliğinde 

konuşan 
Azerbaycan’ın 

Ankara 
Büyükelçisi 

Hazar İbrahim; 
Türkiye’nin 
her zaman 

Azerbaycan’ın 
yanında 

olduğunu 
bugün de 

Azerbaycan 
halkı, yönetimi 

ve askerinin 
Türkiye’nin 

yanında 
olduğunu 

belirterek, 
Zeytin Dalı 

Harekatı’na olan 
desteğinide 

ifade etti.

 ANKARA’DA HOCALI KATLİAMI

ANILDI

Yeni Dünya Vakfı Ankara Şubesi tara-
fından Mamak öğrenci yurdumuzda 

Hocalı Katliamı Anma Programı düzenlendi. 
Azerbaycan Milletvekili Elman Memmedov, 
Artvin Milletvekili İsrafil Kışla, Mamak Beledi-
ye Başkanı Mesut Akgül, AK Parti Mamak İlçe 
Başkanı Abdullah Özer ve Azerbaycan Büyü-
kelçisi Hazar İbrahim’in katıldıkları programda 
vakıf yöneticileri ve öğrenciler de yer aldılar.

Mamak Müftüsü Ramazan Ilıkkan’ın 
Kuran-ı Kerim okumasıyla başlayan program-
da daha sonra Türkiye ve Azerbaycan milli 
marşları okundu. İlk olarak Tabriz Jafarov Ho-
calı katliamını ve neler yaşandığını anlattı. Kat-
liamı tüm yönleriyle anlatan video gösterimi-
nin ardından Mamak Belediye Başkanı Mesut 
Akgül de kısa bir konuşma yaptı. Vakfımızın 
yurtlarında kalan öğrencilerin hazırladıkları vi-
deonun gösterimi yapıldıktan sonra Azerbay-
can Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, kürsü-
ye gelerek önemli açıklamalarda bulundu.

Büyükelçi İbrahim, Hocalı Katliamı ile ilgili 
düzenlenen konferanstan duyduğu memnu-
niyeti dile getirerek, “Biz hiçbir zaman bu soy-
kırımları unutmayacağız. Biz her zaman güç-
lü olacağız. Kardeş ülkemiz Türkiye de bizim 
her zaman yanımızda oldu. Azerbaycan da 
Türkiye’nin yanındadır.” ifadesini kullandı.

Büyükelçi İbrahim, Azerbaycan halkı, yöne-
timi ve askerinin Türkiye’nin yanında olduğunu 
belirterek, Zeytin Dalı Harekatı’na olan desteği-
ni de ifade etti.

Türkiye’nin kendini savunma hakkı olduğu-
nu vurgulayan İbrahim, “Türkiye, terörden en 
çok eziyet çeken milletlerden biridir. Türkiye’ye 
karşı çok saldırılar oldu. Türkiye de tabi bunla-
ra karşı sınır güvenliğini sağlamak için elinden 
geleni yapacaktır.” diye konuştu.

Daha sonra kürsüye gelen Yeni Dünya 
Vakfı Ankara Şube Başkanı Ali Toköz, “Türki-
ye olarak, Hocalı’daki bu insanlık dışı katliamın 
acısını her zaman yüreğimizde hissediyor, 
Azerbaycanlı kardeşlerimizin acılarını paylaşı-
yoruz. Her zaman olduğu gibi, bu haklı davada 
Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olmaya 
devam edeceğiz. Hocalı katliamında hayatını 
kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet di-
liyor, tüm Azerbaycan halkına başsağlığı dilek-
lerimizi sunuyoruz.” diye konuştu.

AK Parti Artvin Milletvekili İsrafil Kışla ise 
uluslararası kuruluşların Hocalı Katliamı gibi 
şiddet olaylarındaki tavrını eleştirerek, “Nerede 
Birleşmiş Milletler? Bence bu katliamların en 
önemli müsebbipleri, cesaret veren uluslara-
rası kuruluşlardır. Birçok uluslararası kuruluş 
var ama maalesef hiç ortada yoklar, hiç sesleri 
çıkmaz. Çünkü gerçekten kurulu düzen mazlu-
mun, haklının değil, güçlünün savunucusudur.” 
ifadesini kullandı.

Kışla, İslam coğrafyasının bir ve beraber ol-
ması gerektiğinin altını çizerek, “Azerbaycan’ın 
acısı bizim acımız, Azerbaycan’ın hüznü bizim 
hüznümüz, Azerbaycan’ın sevinci bizim sevin-
cimizdir.” diye konuştu.

Ankara Şube Denetim Kurulu Başkanı Re-
cep Yıldırım ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fa-
kültesi Öğretim Üyesi Cavid Abdullahzade de, 
birer konuşma yaparak Azerbaycan ve Türkiye 
kardeşliğine vurgu yaptılar.

Program sonunda Mamak Müftüsü Rama-
zan Ilıkkan tarafından katliamda hayatını kay-
bedenler ve tüm şehitlerimiz için dualar yapıldı
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Yeni Dünya Vakfı Iğdır Temsilci-
liği ile aralarında İHH ve TÜG-

VA temsilciliklerinin de bulunduğu 
grup tarafından, Doğu Guta toprak-
larında uygulanan zulme karşı basın 
açıklaması yapıldı.

YDV Iğdır Gençlik Kolları Genel 
Sekreteri Yusuf Altuntaş ve gençlik 
lideri Şahin Arsakay’ın koordinatörlü-
ğünde bir araya gelen topluluk adına 
basın açıklaması okundu. Esad rejimi 
için uluslararası toplumun kınamak-

tan öteye geçip önemli yaptırımları 
devreye sokması gerektiğine vurgu 
yapılan açıklamada şu ifadelere yer 
verildi; “Beşşer Esad rejiminin kuşat-
ması altında 4 yıldır can çekişen Doğu 
Guta toplu mezara dönüşmek üzere. 
İlk olarak 2013 yılında sarin gazıyla 
vurulan bölgede son 3 ayda 700’den 
fazla kişi hayatını kaybetti. Adeta yeni 
bir Srebrenitsa katliamının yaşandı-
ğı Doğu Guta’da son 3 gündür Esad 
rejiminin aralıksız bombardımanları 

sonucu 58’i çocuk 42’si kadın olmak 
üzere toplam 368 sivil hayatını kay-
betti. Saldırılarda 17 hastane olmak 
üzere 22 sağlık merkezi hedef alındı. 
İlaç bulunmuyor. Hayatını kaybeden 
yaralıların sayısı her geçen gün ar-
tıyor ve dünya suskun. Nereden ve 
hangi görüşten olursa olsun ortada 
işlenmiş bir insanlık suçu ve bir vah-
şet vardır. Geçtiğimiz gün Birleşmiş 
Milletler Genel Sekreterliği Doğu 
Guta’da 400 bin sivilin yeryüzünde ce-
hennemi yaşadığını belirtmişti. Aynı 
Birleşmiş Milletlerin tavrı neden bu 
zulümleri kınamaktan öteye geçmi-
yor. Neden katledilenler Müslümanlar 
olduğunda 3 maymunu oynuyorlar. 
Dünya’ya kendi yaşayışlarını ve dü-
şüncelerini medeniyet olarak servis 
eden Batı, söz konusu menfaatleri 
olduğunda çıkarlarını insan kanından 
değerli görüyor.”

Basın açıklamasına YDV Iğdır 
Gençlik Kolları Başkanı Halil Ibrahim 
Yiğit ve Kadın Kolları Başkanı İlknur 
Karadeniz, ekipleriyle birlikte katıldılar. 

 IĞDIR’DA DOĞU GUTA İÇİN 

BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI

Büyükelçi  Hazar İbrahim’e plaket takdim edildi.

Büyükelçi  Hazar İbrahim

Azerbaycan Milletvekili Elman Memmedov’a
plaket takdim edildi.
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HAMİLER
ÜSKÜDAR’DA

BULUŞTU
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Biz Bir Aileyiz (BBA) 
Hami buluşması, 

Üsküdar Belediyesi 
Mavi Salonda 

gerçekleşti.

Yeni Dünya Vakfı Genel Merkezi ta-
rafından düzenlenen programa, 

Genel Başkan Mahmut Göksu, Onursal 
Başkan Halil İbrahim Demir ve yönetim 
kurulu üyelerinin yanı sıra; BBA Proje Ko-
ordinatörleri, Hamiler, Gençlik Kolları ve 
Kadın Kolları ile genel merkez çalışanları 
katıldılar.

Program akşam yemeğinin ardından 
Beyazıt Cami İmamı Mehmet Düman’ın 
Kuran-ı Kerim okuması ile başladı. BBA 
Proje Koordinatörü Ali Turay Atabey, kısa 
bir selamlama konuşması yaparak daha 
sonra proje hakkında bilgilendirmede bu-
lundu. Biz Bir Aileyiz Projesinin Yeni Dünya 
Vakfı’nın en önemli faaliyetlerinden oldu-
ğuna vurgu yapan Atabey, “Aslında bu pro-
je ile bir nevi Peygamber Efendimizin de 
buyurduğu gibi hayırlı bir nesil yetiştirmek 
için çalışıyoruz. Proje kapsamında gençle-
rimizle bir baba, anne, kardeş, arkadaş gibi 
bağ kurmanın hayırlı olacağını düşünüyo-
rum. Proje ile amaçladığımız bir diğer hu-
sus da; yaptığımız çalışmaların vakfımıza 
aktarılmasıdır. 12 koordinatör ve 64 hami 
belirledik. Her bir hami sorumluluğunda 
olan öğrencilerle ilgilenirken, koordinatör 
arkadaşlarımız da gruplar halinde hami ve 

öğrencileri koordine ediyorlar.
Ayrıca geçtiğimiz yıllarda hamilerimi-

zin yaptıkları faaliyetleri de bir havuzda 
toplayıp faydalanmaları için hamilerimize 
sunduk. BBA Projesinin ivme kazanması 
için gayret gösteren herkese teşekkür edi-
yoruz” diye konuştu.

Onursal Başkan Halil İbrahim Demir’de 
kürsüye çıkarak kısaca projenin önemine 
değindi. 83 yaşındaki Demir, kendi nesli 
ile gençler arasında tecrübe aktarımı ve 
aile ortamının oluşmasına vesile olan BBA 
projesini takdirle karşıladığını belirtti.

ERBAY: BİZ BİR AİLE OLMAK 
İSTİYORUZ
Atabey yaptığı bilgilendirmeden sonra 

bazı öğrenci hamilerini kürsüye davet ede-
rek, tecrübelerini aktarmalarını rica etti. İlk 
olarak söz alan Dr. Halil İbrahim Erbay, 3. 
Dönem hamilik yaptığını ifade etti. Öğren-
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cilere vakıf ortamında yalnız olma-
dıklarını ve kendilerini değerli hisset-
tirmeye çalıştıklarını söyleyen Erbay, 
“Ulaşmak istediğimiz hedefi, projenin 
adına verdik. Biz bir aile olmak isti-
yoruz ve projemizin adı da bu zaten. 
Projemizde yıllardır çok farklı tecrübe-
lerim oldu ve küçük bir ikramın, tak-
dirin, arayıp hal hatır sormanın fayda-
sına şahitlik ettim. Elbette herkesin 
kendi üslubu ve yoğurt yiyişi var. Her 
hami farklı sonuçlar ve tespitler orta-
ya çıkaracaktır. Bu da bir zenginliktir. 
Herkese başarılar diliyorum” dedi.

Daha sonra kürsüye gelen Serpil 
Zeynep Öz ise 4 yıldır hamilik yaptığı-
nı projede severek görev aldığını vur-
guladı. Sorumlu oldukları 5-6 öğrenci 
ile aile gibi olduklarını vurgulayan Öz, 
“Kahvaltılar, geziler ile bir araya gelip 
kaynaşmış oluyorduk. Abla ve abileri 
de geliyordu ve böylece ailelerini de 
tanıma imkanımız oluyordu. Gelece-
ğin anne ve babaları bu gençlerimiz 
olacak. Tecrübelerimizle onların sağ-
lıklı ve doğru bir yaşantı kurmalarına 
destek olabilirsek aslında bir anlam-
da kendi geleceğimizi garanti altına 
almış olacağız” şeklinde konuştu.

Hamilerin konuşmalarının ardın-
dan öğrenciler de söz alarak, proje 
hakkında düşüncelerini ifade ettiler. 3 
yıldır Yeni Dünya Vakfı’nın içerisinde 
olduğuna değinen Şehir Üniversite-
si öğrencisi Salih Şahin, “3 yıl önce 
Kefken kampında vakfımızla tanış-
tım. Geçtiğimiz sene Hatice Gökçe ve 
Mustafa Gökçe benim hamimdi. Bir-
likte çok fazla zaman geçirdik ve bir 
süre sonra kendi ailem gibi oldular. 

Gurbette okuyan bir öğrenci olarak bu 
sıcaklığı yakalamış olmak, tarif edile-
mez bir duygu” dedi.

İstanbul Üniversitesi Medya ve 
İletişim öğrencisi Abdullah Galive 
Fuad da, Yeni Dünya Vakfı ile Kef-
ken kampında tanıştığını söyleyerek, 
“2015 yılında Türkiye’ye geldiğimde 
vakıfların ne olduğunu bilmiyordum. 
Vakfımızı Kefken kampında tanıdım 
ve çok bağlandım. Ailemin yokluğu-
nu hissetmiyor, çok mutlu ve huzurlu 
oluyorum. Gerçekten Allah hepiniz-
den razı olsun. Bu projeyi düzenleyen 
vakfımıza ve bu akşam bizleri misafir 
eden Üsküdar Belediyesi’ne teşekkür 
ediyorum” açıklamasında bulundu.

Konuşmasını yaparken oldukça 
duygulandığı görülen İstanbul Üniver-
sitesi İktisat Fakültesi öğrencisi Sü-
meyye Topçu ise “Yeni Dünya Vakfı, 
aile kavramını bana her anlamda tat-
tırıyor. Ben konu aile olunca daha da 
hassaslaşıyorum. Hamiliğimi yapan 
Gökçe ailesi, benim için çok özel… Bir 
şey olduğunda annemi değil de artık 
hamimi arıyor oluşum, bu projenin ve 
vakfımızın önemini ifade etmek için 
yeterlidir sanırım” diye konuştu.

“HEPİNİZ ÇOK BAŞKASINIZ..”
Son olarak kürsüye çıkan mezun 

öğrencimiz ve şuan Şanlıurfa’da öğ-
retmenlik yapan Emine Sena Gül-
lüce, “Vakıfla tanışalı 4 yıl oldu. İlk 
hamim Nurdan Odabaşıoğlu’ydu ve 
birlikte çok şey paylaştık.  Birkaç ay-
dır İstanbul’da değildim ve vakıftaki 
tüm ablalarımı çok özledim. Bugün 
bu toplantıda onları da görmek beni 

çok duygulandırdı. Şanlıurfa’ya 45 
km. uzaklıkta bir köyde öğretmenlik 
yapıyorum. Okulda çok eksiğimiz ve 
sıkıntımız var. Çocukların çoğu okula 
terlikle gidip geliyorlardı. Bizim resmi 
makamlardan talep ettiğimiz kırtasi-
ye yardımları gönderildi. Ama çocuk-
ların temel ihtiyaç eksiği vardı. Ne 
yapayım diye düşünürken Yeni Dünya 
Vakfı whatsapp grubumuza yazdım. 
Adeta seferber oldular. Şuan anlatır-
ken bile o anki kadar duygulandım. 
Hepiniz inanın çok başkasınız, teşek-
kürler” dedi.

Programın kapanış konuşması-
nı ise Genel Başkan Mahmut Gök-
su yaptı. Kısaca projeden ve vakıf 
çalışmalarından bahseden Başkan 
Göksu, “Temel faaliyetlerimizden biri 
burs vermek.  Ayrıca birçok etkinlik 
ve kamplar düzenliyoruz. Bu proje ise 
hepsinden farklı olarak benim için şu 
manaya gelmektedir; Kimi insan vak-
tini, kimi nakdini, kimi enerjisini vakfa 
veriyor. Ama bu projede verecek şey, 
sevgi… Sizden bu gençlere sevginizi 
vermenizi istiyoruz. Birlikte gülmeye, 
ağlamaya varsanız ne ala… Mesela 
yaşananlardan örnek vereyim; Genç-
lerimizden biri evlenecek ve hami-
sinden gün istiyor. Hamisinin müsait 
olduğu güne denk getirmek istiyor 
düğününü ona göre planlıyor. Bağı 
ne güzel kurmuşlar değil mi? Bu işin 
özünde sevgi, ilgi, fedakarlık ve fera-
gat vardır. Gençlerin gönül dünyasına, 
zihin dünyasına dokunmak var. Eski 
yeni tüm hamilerimize teşekkür edi-
yorum. Bize kapılarını açan Üsküdar 
Belediyemizin değerli Başkanı  Hilmi 
Türkmen’e de teşekkürlerimi iletiyo-
rum” diye konuştu.
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Yeni Dünya Vakfı 
Genel Merkezi 

tarafından hayata 
geçirilen Biz Bir 

Aileyiz (BBA) 
projesi kapsamında 

hamiler; öğrencilerini 
okullarında ziyaret 

ediyor, birlikte 
kahvaltı ediyor ve 

çay bahçesinde 
toplanarak sohbet 

ediyorlar. 

2014 yılında başlatılan ve vakıf üye ve 
gönüllülerinin 5-6 kişilik öğrenci gruplarına 
hamilik ettikleri BBA projesi, başarılı bir şekil-
de devam ediyor. 

Yılda iki kere tüm hamiler ve öğrencile-
rin katılımıyla kahvaltılı programların da dü-
zenlendiği projede, ayrıca hamiler sorumlu 
oldukları öğrencileri gerek evlerinde kendi 
aileleriyle birlikte misafir ediyor, gerek kafe-
teryalarda veya okudukları üniversitelerde 
bir araya gelerek, hem destek oluyor hem de 
sohbet ediyorlar.

Konuyla ilgili açıklama yapan BBA Proje 
Koordinatörü Ali Turay Atabey, “İstanbul’da 
400’den fazla öğrencimizi, Biz Bir Aileyiz pro-
jesi kapsamında 80 vakıf dostumuza ema-
net ederek, hem ailelerinden uzak kalan bu 
gençlerimize destek olmak, iyi ve kötü gün-
lerinde kendilerini yalnız hissettirmemek, 
hem de sosyal gelişimleri açısından motive 

etmek maksadıyla ziyaretlerimiz ve buluş-
malarımız oluyor. Kimini hamimiz kendi ço-
cukları ve eşleriyle birlikte sorumlu oldukları 
öğrencileri evlerine davet ederek hep birlikte 
yemek yiyor, kimi hamimiz okudukları üni-
versitelerde ziyaret edip öğrencilere moral 
veriyor, kimi hamimiz gruplar halinde öğren-
cilerini kafeteryalarda çay sohbetine davet 
ediyor. Ülkemizin ve dünyanın farklı bölge-
lerinden İstanbul’a eğitim almak için gelen 
bu gençlerimize gönül diliyle dokunmak, 
onlara ağabeylik ablalık kardeşlik etmek çok 
güzel bir davranış. Sağolsunlar hamilerimiz, 
zamanlarını ayırıp bu genç kardeşlerimizle 
mümkün olduğunca alakadar olmaya çalı-
şıyorlar. Öğrencilerimiz de bu projeden çok 
memnunlar, hatta mezun oldukları halde 
kendilerine hamilik eden kişilerle halen gö-
rüşmeye devam eden kardeşlerimiz var.” 
diye konuştu.

 HAMİLER VE ÖĞRENCİLER

BİR AİLE OLDULAR
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Yeni Dünya Vakfı 
Genel Merkezi 

tarafından Bursa 
İnegöl’e bağlı 

Oylat’ta istişare 
toplantısı yapıldı. 

Toplantıya 
genel merkez 

yöneticilerinin 
yanı sıra, şube ve 
Marmara bölgesi 

temsil heyeti 
başkanları da 

katıldılar.

Kaplıca bölgesi olan Oylat’ta düzenle-
nen istişare toplantısında bir araya gelen 
vakıf yöneticileri, 2017 yılının değerlendir-
mesini yaparlarken, 2018 yılı faaliyet ve 
etkinlik takvimini de istişare ettiler.

3 gün süren program boyunca bölge-
nin şifalı olarak bilinen kaplıcalarına da 
girme imkanı bulan katılımcılar, yeni gö-
revlendirilen temsil heyeti başkanlarıyla 
da tanıştılar.

Cuma günü otele giriş yapan katılım-
cılar, akşam yemeğinin ardından toplantı 
salonunda tanışma ve toplantı programı 
bilgilendirmesi için bir araya geldiler. Katı-
lan herkese teşekkür eden YDV Genel Baş-
kanı Mahmut Göksu, bu tip toplantıların 
vakıf yöneticilerinin tanışıp kaynaşmasına 
da vesile olduğunu söyledi. Bir araya gel-
dikçe motivasyonlarının daha da arttığına 

inandığını vurgulayan Başkan Göksu, “Ço-
ğunuz birbirinizi tanıyorsunuz ama bir ya-
kınlık oluşsun, kaynaşmamıza vesile olsun 
diye de bu toplantıları organize ediyoruz.

Bu toplantı öncesi değişik illere de ziya-
retlerimiz oldu. En son temsil heyeti baş-
kanımızın değiştiği Kırıkkale’ye uğradık. 
Güzel bir heyet oluşturuldu ve şimdi bir de 
yurt çalışması yapıyorlar. Yine aynı şekilde 
Gümüşhane’de de yurt çalışmamız devam 
ediyor. Gümüşhane Belediye Başkanımız 
ve KYK Genel Müdürü ile görüşüp, yapılan 
protokolü gönderdik.

İzmir, Manisa, Aydın illerimizde de görüş-
melerim oldu. Yönetim kurulu üyemiz Aslı 
Özdin Takmalı hanımın da bağlantılı olduğu 
isimlerle tanışıp, görüştük. Ege bölgesinde 
daha fazla aktif olmaya yönelik girişimleri-
miz oldu ve devam edecek” diye konuştu.

 OYLAT’TA İSTİŞARE TOPLANTISI

YAPILDI
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İkinci gün kahvaltının ardından 
istişare toplantısının birinci oturumu 
gerçekleştirildi. Genel merkez emlak 
inşaat komisyonu, spor ve sosyal 
işler komisyonu ve gençlik kolları ile 
Ankara şube sunumlarını yaptılar. 
Komisyon başkanlarının sunumlarını 
dikkatle takip eden katılımcılar, soru-
larını yönelterek çalışmalar hakkında 
istişarede bulundular.

Yaklaşık 3 saat süren birinci oturu-
mun ardından serbest zamanda katı-
lımcılar kaplıcalara girdiler. Akşam 
yemeğinin ardından toplantının ikinci 
oturumuna geçildi. BBA koordinatörü 
Ali Turay Atabey’in yeni dönemde ha-
milerle sürdürdükleri çalışmalar ilgiy-
le dinlendi. 64 hami’ye mektup gön-
derdiklerini belirten Atabey, sadece 
hamilerin değil vakıf yöneticilerinin de 
öğrenciler için örnek kişiler olduğunu 
ifade ederek teşekkür etti.

Genel Merkez Denetim Kurulu, 
burs ve mali işler, öğrenci evleri ve 
yurtlar komisyonu ile Sakarya tem-
silciliği de sunumlarını yaptılar. İkinci 
oturum sonunda kısa bir değerlendir-
me yapan Başkan Göksu ve yönetim 
kurulu üyeleri, ayrıca genel merkez 

çalışmaları ve vakıf yayınları hakkında 
da çeşitli kararlar aldılar.

Programın son günü sabah kah-
valtısının ardından son bir toplantı 
gerçekleştirildi. Oldukça verimli bir 
üç gün geçirildiğini ifade eden Genel 
Başkan Mahmut Göksu, katılımcılara 
tekrar teşekkür etti.

Son olarak Bursa Temsil Heyeti 
Başkanı Tahsin Kara da, Yeni Dünya 
ailesini Bursa’da ağırlamaktan mutlu-
luk duyduklarını belirterek, temsilcilik 
çalışmaları hakkında da bilgilendir-
mede bulundu.

Oylat İstişare Toplantısı, aile fotoğ-
rafı çektirilmesinin ardından sona erdi.

Programa;Genel merkez yöne-
tim kurulu üyeleri; Mehmet Çelik, 
Mustafa Akçay, Şenel Kızılca, Hasan 
Tekke ve Fatih Çetin, genel merkez 
denetim kurulu başkanı Muhammed 
Sadi Öksüz, genel merkez komisyon 
başkanları Ahmet Köksal Tekçam, 
Abdulkadir Şengöl ve Yavuz Çimen, 
BBA koordinatörü Ali Turay Atabey, 
genel merkez gençlik kolları başkanı 
İlyas Yamak, genel koordinatör Öz-
bay Yağmurkaya ve genel merkez 
idari görevlileri ile Ankara şube baş-
kanı Ali Toköz, Ankara şube denetim 
kurulu başkanı Recep Yıldırım, Bursa 
Temsil heyeti başkanı Tahsin Kara ve 
Sakarya temsil heyeti başkanı Osman 
Aydın katıldı.



MART 2018YENİ DÜNYA VAKFI BÜLTENİ 26

‘‘Yeni bir dünya için çalışıyoruz’’

YENİ DÜNYA
AİLESİ

BÜYÜYOR
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Yeni Dünya Vakfı 
tarafından 2014 

yılında başlatılan 
ve öğrenciler ile 
vakıf üyelerinin 

aralarındaki bağı 
pekiştirmeyi 

amaçlayan 
Biz Bir Aileyiz 

Projesi 2018 yılı 
programı, hami 
ve öğrencilerin 

yoğun katılımıyla 
gerçekleşti.

İBB 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisinde dü-
zenlenen kahvaltılı programa hamiler ve 
öğrencilerin yanı sıra, vakıf yöneticileri ve 
çok sayıda misafir katıldı.

Kahvaltı ve yemek duasının ardından 
Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan prog-
ramda, BBA Proje Koordinatörü Ali Turay 
Atabey kürsüye çıkarak proje hakkında 
bilgiler verdi. Projenin 4. yılına ulaştığını 
ifade eden Atabey, “Yeni Dünya Vakfı; öğ-
rencilerin sosyal bir çevre, vakıf misyonu 
ve dava şuuru kazanmalarını, ayrıca haya-
ta atılırken bilgi, birikim ve kültürüyle daha 
donanımlı vizyon sahibi bireyler olarak ye-
tişmesini hedeflemektedir. Gençlerimizin 
bu minvalde yetişmesi için, Biz Bir Aileyiz 
projesinin önemli olduğunu düşünüyoruz.

Bu yıl ülkemizin ve dünyanın değişik 
üniversitelerinde okuyan binden fazla öğ-
renciye burs imkanı sağlamaktayız. Bu 
öğrencilerden 461’i İstanbul’da öğrenimini 
sürdürmektedir.

Bu 461 öğrencimizi, Biz Bir Aileyiz pro-
jesi kapsamında 80 vakıf dostumuza – 
hamimize emanet ederek, maksimum fay-
da sağlayabilme ve mümkün olduğunca 
ortak nokta bulabilmeyi amaçladık.

Kıymetli vakıf dostu hamilerimiz; öğ-
rencileri yakından tanıyın, onlar bizlere 
emanettir. Bugün elinden tutacağımız, 
rehberlik edeceğimiz gençlerimizin yarın 
ülkeye ve insanlığa hizmet ettiğini görmek 
bizlerin en büyük mutluluğu olacaktır. Böy-
lece Peygamberimizin işaret ettiği, amel 
defterimizi kıyamete kadar açık tutacak 
olan, milletine ve ümmetine hayırlı bir nes-

lin yetişmesine hizmet etmenin bahtiyarlı-
ğına kavuşmuş olacağız.

Kıymetli öğrenci arkadaşlar, siz değer-
li öğrencilerimizle birebir ilgilenmenin; bir 
anne, baba, kardeş, arkadaş sıcaklığıyla 
bağ kurmanın mutluluğu içindeyiz.

Vakıf dostlarımız, sizlerin her türlü sı-
kıntısında yanınızda olmaya çalışacaklar-
dır. Bazen sizlere sıkıntılı anlarınızda nefes 
aldıracak, bazen de birikimlerinizi artırma-
ya yardımcı olacaklardır.

Gerek öğrenci iken gerekse mezun ol-
duktan sonra aramızdaki iletişimin hala 
devam edecek olması bizleri mutlu ede-
cektir. Geçtiğimiz yıllarda yapılan çalış-
malara şöyle bir baktığımızda örnek teşkil 
edecek neticeler elde ettiğimizi gördük.

Siz öğrenci arkadaşlarımızın da hami-
lerimizle iletişiminizi daima diri tutmanız, 
projemize sahip çıkmanız temennimizdir” 
diye konuştu.
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GÖKSU: PROJENİN BAŞARISI 
BİZİ MOTİVE EDİYOR
Atabey’in konuşmasının ardından 

vakfımızın tanıtım videosu gösterildi. 
Daha sonra Yeni Dünya Vakfı Genel 
Başkanı Mahmut Göksu, bir konuş-
ma yaptı. Proje koordinatörü Atabey 
ve ekibine teşekkür eden Başkan 
Göksu, “Hami, himaye eden, rehberlik 
eden demektir. Genç kardeşlerimizle 
birlikte olabilmek, onlara gönül diliyle 
dokunabilmek, onlara yalnız olma-
dıklarını hissettirebilmek bu projenin 
esasıdır. İnanın vakfımızın faaliyet ve 
çalışmaları arasında beni de en çok 
heyecanlandıran projelerden biri için 
toplandık. Çevremdeki siyasetçiler, 
bürokratlar, eski dostlarım arasında 
projeden haberdar olanlar tebriklerini 
iletiyorlar. Oldukça takdir edilen, yerin-
de bir proje olduğu ifade ediliyor. Ne 
mutlu sizlere ve bizlere ki böyle çalış-
maların içerisinde bulunma imkanı-
mız oluyor. Bir gencimizin başarısına 

vesile olabilirsek ne mutlu bize! So-
rumluluk almaktan kaçmayan, dona-
nımlı, milli şuur sahibi gençler yetiş-
sin, millete ümmete faydalı olsunlar 
ve yarın bu bayrağı bizlerden devralıp 
devam etsinler diye gayret ediyoruz. 
İşte bunun meyvelerini görmek, çev-
remizden olumlu dönüşler almak 
bizleri daha da motive ediyor. Buraya 
gelmeden önce Ankara Şube Baş-
kanımız Ali Toköz aradı ve hepinize 
selamlarını iletti. Şuan Ankara’da da 
gençler masa tenisi turnuvası yapı-
yorlar. Kadın kolları bugün Ankara’da 
takı tasarım atölyesini başlattılar. 
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlik-
te yürüttüğümüz Geleceğe Bir Adım 
projemiz de bugün başladı. Ankara’da 
ve diğer illerimizde de vakfımız genç-
liğe dair çalışmalar yapıyor. İşte tüm 
bu projeler, faaliyetler hep sizleri ge-
leceğe hazırlamak, özgüveni yüksek, 
sosyal çevresi oluşmuş bir birey ola-
rak toplumda iyi yerler edinebilmeniz 
için düzenleniyor” dedi.

“VAKFIMIZ DÜNYADA GÜNDEM 
OLDU”
Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaş-

kanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hayatı-
nı Bengalce bir kitap yazarak anlatan 
Ankara Şube Uluslararası Öğrenciler 
Komisyon Başkanı Hafijur Rahman’a 
da değinen Başkan Göksu, konuşma-
sını şöyle sürdürdü; “Hafijur Rahman 
bizim doktora öğrencimiz ve aynı 
zamanda komisyon başkanı olarak 
Ankara şubemizde görev alıyor. Geç-
tiğimiz günlerde ülkesi Bangladeş’te 
ilk baskısı üç günde tükenen 
“Erdoğan:Değişim Ustası” isimli ki-
tabını, TBMM’de sayın Cumhurbaş-
kanımıza takdim etme imkanı buldu. 
Tüm bakanların ve milletvekillerinin 
önünde Sayın Cumhurbaşkanımız 
vakfımızdan övgüyle bahsetti ve kita-
bın Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak 
da basılmasını istedi. 30’un üzerinde 
küresel medya organı bu olayı haber 
yaptı. Sadece Bangladeş’te 8 milyon 
paylaşım oldu. Sözün özü; bugün 
elinden tuttuğumuz bir gencin yarın 
nerede ne şekilde ülkemize faydalı 
işlerde bulunacağını ve anılacağını 
kestirmek gerçekten zor. Bangladeş-
li bir öğrencimiz “dünya lideri ile bir 
arada” diye gündem oldu. Dünyanın 
ve ülkemizin dört bir yanından eğitim 
görmek için gelen gençlerimize des-
tek olabilmek, ailelerinin eksikliğini 
bir nebze olsun hafifletmek için emek 
sarf eden, sevgisini, ilgisini, zamanını 
feda eden tüm hamilerimize teşekkür 
ediyorum. Sizler hamiler olarak za-
manınızı, sevginizi veriyorsunuz. Kimi 
vakıf dostlarımızın zamanı olmuyor 
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ama maddi olarak katkı sağlıyorlar, 
vakfımızın ayakta durmasına destek 
veriyorlar. Onlara da yürekten teşek-
kür ediyorum. Ayrıca bugün bu salonu 
bize tahsis eden İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’ne ve bizi ağırlayan tesis 
çalışanlarına da teşekkür ediyorum.”

Başkan Göksu daha sonra top-
lantıya davetli olarak katılan iki iş 
adamını, fikirlerini almak için kürsü-
ye davet etti. Programa davet edil-
dikleri için teşekkür eden işadam-
ları Arif Kaman ve Cemal Akmercan, 
gençlik çağının iyi değerlendirilme-
sine, ahlaklı ve sorgulayan bir nes-
lin yetişmesinin önemine değindi-
ler. Yeni Dünya Vakfı’nın bu yönde 
önemli çalışmaları olduğunu ifade 
eden Akmercan     ve Kaman, vakıf 
çalışmalarına mümkün olduğunca 
destek olmaya çalıştıklarını vurgu-
ladılar.

Başkan Göksu, son olarak Yeni 
dünya Vakfı Onursal Başkanı Halil 
İbrahim Demir’i kürsüye davet etti. 
83 yaşında olan Demir, 14 yaşından 
beri çalışma hayatının içerisinde ol-
duğunu ve ülkemizin geçirdiği zorlu 
dönemlere tanıklık ettiğini söyledi. 
Kuruluşundan itibaren Yeni Dünya 
Vakfı’nın içerisinde olduğuna deği-
nen Demir, bugün Türkiye’nin birçok 
şehrinde şube ve temsilciliği bulunan, 
binlerce öğrenciye burs ve yurt imka-
nı sağlayan Yeni Dünya Vakfı’nı, ileri-
de gençlerin sahiplenerek daha ileriye 
taşıyacaklarına yürekten inandığını 
söyledi.

“YENİ DÜNYA VAKFI, YENİ 
TÜRKİYE’NİN YANSIMASIDIR”
Konuşmaların ardından program 

sunucusu Sudanlı öğrencimiz Younis 
Adam Yahya da duygularını dile ge-
tirdi. Türkiye’ye Türk Dili ve Edebiyatı 
okumak için geldiği günden itibaren 
Yeni Dünya Vakfı çatısı altında bir aile 
ortamı yakaladığını belirten Yahya, 

şuan doktorasına devam ettiğini ve 
kendisine hamilik eden yönetim ku-
rulu üyemiz Hüseyin Sağlam’ın her 
hafta kendisini arayıp yakınlık gös-
terdiğini belirtti. Yeni Dünya Vakfı’nın 
yeni Türkiye’nin yansıması olduğuna 
vurgu yapan Yahya, vakıfların doğru 
yönetildiğinde ne kadar faydalı hiz-
metlere vesile olduğunu, dünyanın 
farklı coğrafyalarından gelen gençleri 
bir arada buluşturan bir platform ol-
duğunu söyledi.

Programın kapanış konuşmasını 
ise Eğitimci – Sosyolog Erol Erdoğan 
yaptı. İslam tarihi ve yakın tarihten 
öğrenci- hami ilişkilerine dair örnek-
ler veren Erdoğan, “Dünyanın veya 
ülkemizin farklı bölgelerinden gelen 
bu öğrenci kardeşlerimize hamilik ya-
pan, yani onların elinden tutan sizler, 
aslında hangi işi yapmış oluyorsu-
nuz sorusu önemli. İslam tarihinde 
ilk hami kimdir diye bir soru sorsak, 
ilim yolunda ter dökenlere ilk hamilik 
yapan kişinin sevgili peygamberimiz 
olduğunu görürüz. Yani hamilerimiz, 
yaptıkları işin peygamber efendimi-
zin bir sünneti olduğunu bilmeliler. 
Peygamberimiz Ashabı Suffa’da öyle 
bir hamilik yapardı ki, bazen evindeki 
yemeği bile oradaki sahabelere götü-
rürdü. Geceleri gidip orada uyuyanla-
rın üstlerini örterdi. Bir de Türkiye ta-
rihinden, yakın tarihten örnek vermek 
istiyorum. İmam Hatip okulları mane-
vi bir mücadelenin yansımasıdır. Tüm 
engellemelere ve sistemin getirdiği 
zorluklara rağmen, İmam Hatiplere 
milletimizin sahip çıkması, bu okullar-
da okuyan öğrencilere evladı gibi sa-
hiplenmesi bir hamilik örneğidir. Bu-
rada diğer okullara karşı bir tavırdan 
bahsetmiyorum yanlış anlaşılmasın, 
burada milletin İmam Hatiplere gön-
derdiği evlatlarına sahip çıkmasına 
vurgu yapıyorum” dedi.

“BU PROJE HERKESTE BİR 
MUTLULUK OLUŞTURDU”
Salona giren herkesin neşeli bir 

şekilde selamlaşmasının ve yüzünde 
bir gülümseme olmasının dikkatini 
çektiğini ifade eden Erdoğan, “Bu de-
mek oluyor ki; Bu projenin amacı hasıl 
olmuştur ve buradaki insanlar bir aile 
sıcaklığını, bir bütünlüğü yakalamıştır. 
Bu memnuniyet verici ortamı sağla-
yan, bu projede emeği ve desteği olan 
herkese ne mutlu! Mart ayında, yani 
çok davetkar bir mevsimde olmama-
mıza rağmen, heyecan içerisinde ve 
mutlu insanların yoğun bir katılımı 
sağlaması gerçekten dikkat çekici 
diyebilirim. Bu görüntü, Yeni Dünya 
Vakfı’nın bundan sonraki çalışmaları 
için de çok ümitli bir tablo oluşturu-
yor” diye konuştu.

Erdoğan konuşmasının sonunda 
bir öğrenci ve bir hamiyi kürsüye da-
vet ederek, proje hakkında görüşlerini 
anlatmalarını rica etti. Öğrenci hami-
si Hatice Bölen, kendisinin de Yeni 
Dünya Vakfı bursiyeriyken hamisiyle 
güzel bir diyalog yakaladığını ve ora-
dan edindiği tecrübeleri bugün hami 
olarak kendi öğrencilerine aktardığına 
değindi.

Kürsüye gelen Cemal Özdemir, 
vakıf çalışmalarına destek olmanın 
herkesin boynunun borcu olduğunu 
vurgulayarak “Çünkü bu yatırımların 
en kıymetlisidir ve doğrudan gençli-
ğe yöneliktir. BBA Projesi de öğren-
cilere temas etmek için önemli bir 
proje olarak görüyorum.” diye ko-
nuştu. 

Arham A-Tea isimli öğrencimiz 
ise, Türkiye’ye eğitimine devam et-
mek için geldiği andan itibaren Yeni 
Dünya Vakfı’nı ve hamisini ailesi gibi 
gördüğünü belirtti. Türk insanının 
oldukça sıcak ve misafirperver oldu-
ğuna değinen A-Tea, bazen şaşırtıcı 
boyuttaki bu yakınlığın kendisini duy-
gulandırdığını vurguladı.

Konuşmaların ardından hamiler 
ve öğrenciler bir süre sohbet ettiler.

Program aile fotoğrafı çektirilmesi 
ile son buldu.
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 GENÇLER DARÜLACEZE SAKİNLERİNİ
UNUTMADILAR

Yeni Dünya Vakfı 
Genel Merkez 

Gençlik Kolları, 
Darülaceze 

Başkanlığını ziyaret 
ederek, kurum 
yöneticileri ve 

sakinleri ile bir araya 
geldiler.

Kariyer ziyaretleri kapsamında Darü-
laceze Başkanlığı’na giden gençler, 

ilk olarak Darülaceze Başkanı Hamza Ce-
beci ile bir araya gelerek kurum hakkında 
bilgiler aldılar. Darülaceze’nin kadim bir 
geçmişe sahip sıradışı bir kurum olduğu-
na dikkat çeken Cebeci; sosyal hizmet, 
kurum yöneticilerin özellikleri ve yakla-
şımları, mesleğin getirdiği manevi tat-
min gibi hususlarda gençlere bilgi verdi. 
Sultan II. Abdülhamid tarafından kurulan 
Darülaceze’nin medeniyetimizin önemli 
sembollerinden olduğuna da vurgu yapan 
Cebeci, rehabilitasyon merkezleri ile Darü-
laceze sakinlerini geri kazandıklarını ifade 
etti. Gençlerin büyüklerini ihmal etmeme-
leri gerektiğine de değinen Cebeci, gençlik 
döneminin iyi ve faydalı bir şekilde değer-
lendirilmesi gerekliliğini dile getirdi. 

Gençler daha sonra Başkan Yardımcısı 
Ahmet Malatyalı ve Darülaceze sakinleri 
ile de bir araya geldiler.
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GSB Gençlik Projeleri Destek Programı 
kapsamında YDV Ankara Şube tarafından 
hayata geçirilen projenin açılış programı 
Keçiören Yunus Emre Kültür Merkezi’nde 
düzenlendi. 

Ülkemizin farklı şehirlerinden ve yurtdı-
şından Ankara’ya eğitim almak için gelen 
öğrencilere yönelik sosyal uyum projesi 
olan “Geleceğe Bir Adım Projesi” kapsa-
mında; Şehir tanıtımı ve entegrasyonu, 
sosyal diyaloğun geliştirilmesi  için çeşitli 
faaliyetler düzenlenecek. 10 kız 10 erkek 
20 öğrenci ülkemizden, yine 10 kız 10 er-
kek 20 uluslararası öğrenci olmak üzere 
toplamda 40 öğrenciyi kapsayan projede, 
dört kişilik de gözetmen grubu bulunuyor. 

Kur-an’ı Kerim okunması ile başlayan 
açılış programında Proje Koordinatörü ve 
YDV Ankara Şube Gençlik Kolları Başkanı 
olan Zeyit Korkmaz, proje hakkında bilgi 
verdi. Ankara’ya eğitim görmek için gelen 
öğrencilerin birbirleri ve şehir ile adap-
tasyonlarının yanı sıra, kültürel ve sosyal 
yaşama uyum sağlamaları gibi faaliyetleri 

kapsayan projenin önemine değinen Kork-
maz, “Bu kapsamda; Atatürk Orman Çiftli-
ği, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, TBMM Mü-
zesi, Hacı Bayram ve çevresi, Hamamönü, 
Anıtkabir, Estergon Kalesi ve Keçiören Şe-
lalesi, Mogan Gölü, Beypazarı ve Nallıhan 
gezileri gibi Ankara’nın önemli ve görülme-
ye değer, tarihi ve kültürel doku barındıran 
tüm lokasyonlarına geziler düzenlenecek, 
buralarda kahvaltılar ve yemekler yenile-
cek. Ayrıca Eymir Gölünde bisiklet turu da 
gerçekleştirilecek. Tüm bu faaliyetler ve 
geziler esnasında sosyal mesaj vermek 
için “Madde bağımlılığının farkındayız” 
yazılı görsel materyaller kullanılacak. Biz 
gençler olarak ve gençliğe hizmet eden 
Yeni Dünya Vakfı’nın bir parçası olarak, bi-
linçli, sağlıklı ve örnek gençlerin yetişmesi, 
toplumumuza ve devletimize faydalı birey-
ler olabilmek için gayret gösteriyoruz. Bu 
anlamda bize destek olan, hiçbir imkanı 
esirgemeyen vakıf yöneticilerimize ve dev-
let kurumlarımıza şükranlarımızı sunuyo-
ruz” diye konuştu.

Daha sonra YDV Ankara şube başkanı 
Ali Toköz, kürsüye çıkarak vakıf çalışma-
ları ve şimdiye kadar uygulanan projeler 
hakkında bilgiler verdi. 

Son olarak Eğitim Kültür Sanat komis-
yon başkanı Hüseyin Kazan, kürsüye ge-
lerek gençliğe yönelik bir konferans verdi. 

Program fotoğraf çekimi ile son buldu.

 “GELECEĞE BİR ADIM”

PROJEMİZ BAŞLADI

Yeni Dünya Vakfı 
ile Gençlik ve Spor 

Bakanlığı tarafından 
birlikte yürütülen 

“Geleceğe Bir Adım 
Projesi” açılış 

programı Ankara’da 
yoğun bir katılım ile 

gerçekleşti.
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SOSYAL MEDYADA DEĞİL, 
YÜZ YÜZE KONUŞALIM

Yeni Dünya Vakfı 
Genel Merkez 
komisyonları 

tarafından 
düzenlenen 

yurt söyleşileri 
kapsamında 

bu hafta, 
Küçükçekmece erkek 

öğrenci yurdunda 
kalan öğrenciler, 

sosyal medya 
üzerine Psikolojik 

Danışman Hilal 
Alkan’ı dinleme 

imkanı buldular.

Geçtiğimiz haftalarda Gençlik Kol-
ları tarafından düzenlenen yurt 

söyleşilerinin bu haftaki organizasyonu 
Mezunlar Komisyonu tarafından gerçek-
leştirildi. Mezunlar Komisyonu üyesi Psi-
kolojik Danışman Hilal Alkan, günümüzde 
en çok kullanılan mecra olan sosyal med-
ya üzerine gençlerle kapsamlı bir söyleşi 
gerçekleştirdi. “Sosyal medya, bireylerin 
yalnız kaldıklarında hemhal olacakları 
bir arkadaşı değildir” diyen Alkan, “Sos-
yal Medya serüvenine doğru yol alırken 
bir de bakmışız ki farkında olmadan ‘an’ı 
kaybetmişiz. O an yapmamız gerekenler 
varken ve bize belki de daha iyi gelecek-
ken, anda kalmayı kaçırmışız. Peki sonra? 
Erteleme ve bir daha erteleme…. Şöyle 5 
dakika bir gezintiye çıkayım, bir de bak-
mışız ki saatler geçmiş. Bununla birlikte 
beyin yorulmuş, göz yorulmuş, vücut yo-
rulmuş... İşler aksamış veya ertelenmiş, 

eksik kalmış. Yaptığım bir araştırmada 
şunu da fark ettim ki sosyal medya bire-
ye psikolojik iyi oluş da getirmiyor. Can 
sıkıntısını gideriyor, yalnız kaldığımda ar-
kadaşım oluyor cevaplarını alıyoruz. Peki 
ne yapmalı? Yani teknofobik de olmamalı 
sonuçta… internet, sosyal medya, tekno-
loji hayatımızın bir parçası haline geldi. 
Burada bireyin iradesini ortaya koyması, 
ihtiyacı kadar kullanması, yüz yüze olan 
iletişimlerini ve muhabbetlerini artırması 
her açıdan daha iyi gelecektir. Yani ne çok 
onla, ne de onsuz bir durum söz konusu. 
Optimal bir düzey hepimiz için en sağlıklı 
olanıdır.” diye konuştu.

Alkan’ı ilgiyle dinleyen gençler, merak 
ettikleri soruları da yönelttiler. 

Mezunlar Komisyonu Başkanı Yavuz 
Çimen, Gençlik Kolları Başkanı İlyas Ya-
mak ve yurt müdürü Emrah Sevinç de 
programa katılanlar arasındaydı. 
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Hadım Hasan Paşa Medresesi ola-
rak bilinen tarihi genel merkez 

binamızın 400 yılı aşkın bir süre önce 
medrese olarak kurulmuş ve sayısız tale-
be için ilim ve irfan yuvası olduğunu ifade 
eden YDV Genel Merkez Gençlik Kolları 
Başkanı İlyas Yamak; “Hadım Hasan Paşa 
Medresesi 2005 yılında vakfımıza tahsis 
edilmişti.  Vakfımızın gayret ve çabaları 
sonucu uzun bir restorasyondan geçerek; 
2012 yılında bugünkü görünümüne kavuş-
muştu. Ancak medreseler sıradan yapılar 
değildi. Onlar, kadim bir geleneğe işaret 
ediyordu. Biz de Genel Merkez Gençlik 
Kolları olarak bu geleneğe sahip çıkmak 
ve böyle bir emanete hakkıyla muame-
lede bulunmak adına taşın altına elimizi 
koyduk ve “Medrese Buluşmaları”  başlığı 
altında vakfımızın gençleri ile bir araya gel-
dik. Her hafta farklı bir konu belirleyerek ve 
farklı bir konuk davet ederek, en önemlisi 
de, geleceğin ve bugünün sahibi gençlerin 
konuşmasına fırsat vererek gençlik çalış-
malarına yeni bir bakış açısı kazandırdık” 
diye konuştu.

Geçen sene başlayan bu sene de 
büyük bir ilgi ile devam eden Medrese 
Buluşmaları’nın bu dönemki ilk konuğu 
THY Teknik A.Ş. Eğitim Başkanı Dr. Mah-
mut Demirkan oldu. “Günümüz Çalışma 
Hayatı ve Kariyer Gelişimi” başlığı altında 
gençlerle sohbet eden Demirkan, gençlere 

her şey hakkında bir şey bilmeyi ve bir şey 
hakkında her şey bilmeyi tavsiye ederek 
nasıl bir çalışma hayatıyla karşı karşıya 
olduklarını, rekabetin giderek arttığını ve 
artacağını, gençlerin bu yeni çalışma ha-
yatına kendilerini nasıl hazırlaması gerek-
tiğini anlattı.

Dönemin ikinci konuğu ise Prof. Dr. 
Adem Esen oldu. “İslam’da İktisat” başlığı 
altında gençlerle sohbet eden Esen, İslam 
İktisadı’nın temellerini ve metodolojisini 
anlatarak bu alanın ihmal edilen bir alan 
olduğunu ilgili gençlerin ihtisaslarını bu 
alan üzerinde gerçekleştirmesinin kendile-
rine ve topluma faydalı olacağını aktardı.

Dönemin üçüncü konuğu İRAM Dış 

Politika Koordinatörü Dr. İsmail Sarı oldu. 
“Ortadoğu’da Toplum ve Siyaset” başlığı 
altında gençlerle bir araya gelen Sarı, gö-
nül coğrafyamız üzerinde oynanan oyun-
ları, arap baharı sürecini, ve günceli anla-
tarak gençlerden gelen soruları yanıtladı.

 KADİM BİR GELENEK: 

MEDRESE BULUŞMALARI

  Genel Merkez 
Gençlik Kolları 
tarafından bu 
yıl da devam 

ettirilen Medrese 
Buluşmaları, 

önemli konuklar ve 
konular ile gençleri 

tarihi binamızda 
buluşturuyor.
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 masa tenİSİ TURNUVASI

SONA ERDİ

Yeni Dünya 
Vakfı Ankara 

Şube tarafından 
düzenlenen ve iki 

gün süren masa 
tenisi turnuvası sona 

erdi. Ödül töreni 
renkli görüntülere 

sahne oldu.

120 üniversitesi öğrencisinin başvur-
duğu turnuvada farklı kategorilerde 50 
erkek öğrenci, 18 kız öğrenci mücadele 
etti. Çankaya Gençlik Hizmetleri ve Spor 
İlçe Müdürlüğüne bağlı spor salonunda 
gerçekleşen ve 15 resmi hakemin görev 
yaptığı turnuva iki gün sürdü. Kıran kıra-
na müsabakalara sahne olan turnuvayı 
Çankaya Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe 
Müdürü Emin Kırbayır, YDV Ankara Şube 
Başkanı Ali Toköz ve yönetim kurulu üye-
leri de takip ettiler.

Erkeklerde tüm ödülleri Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi öğrencileri kazanır-
ken; Doğaç Sayar birinci oldu. İkinciliği 
Alperen Kuzu, üçüncülüğü Hasan Ödemiş 
ve dördüncülüğü ise Ahmet Bedirhan Işık 
kazandı.

Kız öğrencilerde Ankara Üniversite-
si öğrencilerinden Sümeyye Kılıç birinci, 
Nadejda Tsoy ise ikinci olurken, üçüncü 
ODTÜ’den Feyza Yavuz, dördüncü ise Ha-
cettepe Üniversitesinden Rabia Ay oldu.

Kazananlara Çankaya Gençlik Hizmet-
leri ve Spor İlçe Müdürü Emin Kırbayır ve 

YDV Ankara Şube Başkanı Ali Toköz, kupa 
ve madalyanın yanı sıra eşofman ve yağ-
murluk hediye ettiler.

Yeni Dünya Vakfı çalışmalarının teme-
linde gençlerin ve gençliğe hizmetin oldu-
ğunu ifade eden Toköz; “Sadece burs ve 
yurt imkanları ile sınırlı kalmayıp, gençleri-
mizin zihinsel ve fiziksel gelişimine katkı-
da bulunacak spor müsabakaları, kültürel 
ve sosyal aktiviteler de düzenliyoruz. Yurt-
dışından ülkemize eğitim almaya gelen 
çok sayıda uluslararası öğrencimizde var 
ve bunları da aktif olarak her faaliyetin içe-
risinde görmekten mutluluk duyuyoruz. 
Gençlik kollarımız sık sık kendi aralarında 
veya yurtlarımızda kalan öğrencilerimizle 
ilgiyle takip ettiğimiz maçlar yapıyorlar. 
Düzenlediğimiz masa tenisi turnuvasın-
da da oldukça keyifli müsabakalar izledik. 
Katılan tüm genç kardeşlerimize ve bize 
salon tahsisi ve diğer desteklerinden ötü-
rü YDV Ankara Şube yönetim kurulu üye-
miz olan Çankaya Gençlik Hizmetleri ve 
Spor İlçe Müdürü Emin Kırbayır’a teşek-
kür ediyorum” diye konuştu.
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Genel Merkezimiz tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı 
işbirliği ile düzenlenen Şehirlerde Medeniyet İstanbul 
projesinin 4 aylık süreci tamamlandı. Toplam 7 ay sürecek 
proje kapsamında dünyanın tarih ve kültür merkezlerinden 
olan İstanbul’da geziler ve faaliyetler devam ediyor. 

 İSTANBUL’U

ÖZÜMSEMEYE DEVAM

Genel Merkez AR-GE ve Pro-
jeler Komisyonundan Proje 
Mühendisleri Ferhat Sağ-

lam ve Muktedir Gedik öncülüğün-
de devam eden proje eğitimlerinde; 
katılımcıların İstanbul özelinde şehir 
ve medeniyet kavramlarını idrak et-
meleri amaçlanıyor. Bu kapsamda ilk 
olarak öğrencilere; Cemil Yavuz ta-
rafından Fotoğrafçılık ve Medya Eği-
timi, Ahmet Said Arık tarafından ise 
Osmanlıca Farkındalık Eğitimi verildi. 
Böylece saha gezilerine öğrenciler 
hazırlanmış, görsel okur-yazarlık ve 
fotoğraflama becerileri geliştirilmiş 
oldu. 

 Şubat ayı itibariyle sokratik bir 
metotla gerçekleştirilen sokak dersleri 

ve görsel sunumlar yoluyla şehirlerin, 
işlevler, yapılar, yaşam tarzları ve tarihi 
geçmişleri gibi birçok farklılığını aynı 
anda bir arada barındıran özelliğine 
dikkat çekilmeye çalışıldı. Bu bağlamda 
Hasan Eren Ulu ve Melih Oktay Hoca-
larımızın liderliğinde; Edirnekapı – Fâtih 
– Bayezid, Sultan Ahmed – Eminönü 
ve Kapalı Çarşı – Süleymaniye bölgele-
rinde saha gezileri yapıldı.

 Edirnekapı Mihrimah Sultan Ca-
mii, Kariye, Fatih Camii, Nişanca, Be-
yazıd Meydanı, Şehzade Camii, Vez-
neciler, Vefa sokakları, Sultanahmet 
Meydanı, Çemberlitaş, Roma Polieuk-
tos Kilisesi’nin harabesi, Recâi Efendi 
Sıbyân Mektebi ve Sebili, Âtıf Efendi 
Kütüphânesi, Kirazlımescit Soka-

ğı, Kapalıçarşı gibi İstanbul’un tarihi 
mekânlarından kültüre doğru bir yol-
culuk yapıldı. 

 Haziran ayına kadar devam 
edecek olan proje kapsamında 
İstanbul’un sokaklarında tarihi yol-
culuklara çıkılmaya devam edilecek. 
Ayrıca Edirne, Bursa ve Bilecik gezi-
leri ile İstanbul’un Türk şehri olma-
sında önemli bir yeri olan ilk Osmanlı 
şehirlerine de geziler düzenlenecek. 
Şehir ve Medeniyet kavramları üze-
rinden, gençlerin kültürel ve sanatsal 
gelişimlerine katkı sağlamaya devam 
eden projede saha gezileri her hafta 
gerçekleştiriliyor. 
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Afrin’de devam eden operasyonla-
ra dikkat çekmek ve Yeni Dünya Vakfı 
olarak askerlerimizin yanında olduğu-
muzu göstermek için başlatılan takı 
tasarım atölyemizden elde edilecek 
gelirler, Mehmetçik Vakfı’na bağışla-
nacak. 

Yeni Dünya Vakfı Ankara Şube Ka-
dın Kolları tarafından hayata geçirilen 
takı tasarım atölyesi hakkında bilgi 

veren Kadın Kolları Başkanı Meltem 
Çatkın, ’Herkesin yöneldiği bir yön 
vardır . Haydi , hep hayırlara koşun, 
yarışın ! Nerede olsanız Allah hepini-
zi bir araya getirir. Şüphesiz , Allah’ın 
gücü her şeye hakkıyla yeter.’’ (Bakara 
148) Ayetini düstur edindik. Bu yarış-
ta yerimizi aldık. Afrin’deki Mehmet-
çiklerimize bağış için takı atölyesine 
başladık. 

Takı tasarım öğretmeni Ahsen 
Özcan ile 10 Mart Cumartesi günü 
atölyemizde ilk çalışmamız başladı.  
Bu atölyede hem öğrencilerimiz el 
becerilerini geliştirmiş olacaklar hem 
de hayırlı bir işe imza atmış olacak-
lar. Öğrencilerimizin yaptığı bu takılar 
vakfımızca satışa sunulacak ve elde 
edilen gelir Mehmetçiğe bağışlana-
caktır” diye konuştu.

 mehmetçİĞE DESTEK OLMAK İÇİN

TASARLIYORLAR

Genel Merkez Kadın Kolları tarafından Cumartesi gün-
leri düzenlenen “Medresede Kahvaltı” programının ardın-
dan Ps. Filiz Baysal ile “Stres ve Öfke Kontrolü” konulu bir 
söyleşi gerçekleştirildi.

Ayrıca Genel Merkezimizi ziyaret ederek kadın kolları 
kahvaltısına katılan Ankara Şube Kadın Kolları Başkanı 
Meltem Çatkın ile Kırıkkale Temsilciliği Kadın Kolları Baş-
kanı Firdevs Karapolat, Genel Başkan Mahmut Göksu ve 
Öğrenci İşleri Sorumlusu Hatice Gökçe ile de görüştüler.

 MEDRESE KAHVALTILARI 

DEVAM EDİYOR
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Albayrak Grubu Kurumsal İletişim 
Asistanı Fatih Emre Tuğrul tara-

fından karşılanan heyet, ilk olarak TV Net 
stüdyolarını gezdiler. Ana kumanda ve reji 
odalarını dolaşarak işleyiş hakkında bilgi 
alan gençler, çalışanlarla sohbet etme im-
kanı da buldular. 

Ziyaret esnasında denk geldikleri canlı 
yayını kamera arkasında takip ederek stüd-
yo ortamını da tanıyan gençler, daha sonra 
kurumun yazılı basın organları olan Yeni 
Şafak Gazetesi ve dergi bölümüne geçtiler. 
Tüm birimler tek tek dolaşılırken ilgili perso-
neli dikkatle dinleyip notlar alan gençler, Yeni 
Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İb-
rahim Karagül ile de tanışıp bir süre sohbet 
ettiler. Heyeti oldukça sıcak bir şekilde kar-
şılayan Karagül’e, vakfımız adına Abdullah 
Yılmaz plaket takdim etti.

Son olarak Yeni Şafak Gazetesi Haber 
Müdürü Recep Yeter, gençlerle bir araya 
gelerek kariyer ve tecrübe paylaşımına 
dair kısa bir söyleşi gerçekleştirdi. 

Vakfımızdan burs alan ve aralarında 
uluslararası öğrencilerin de bulunduğu ile-
tişim fakültesi öğrencilerine yönelik ulusal 
medya kuruluşu ziyaretlerimiz periyodik 
olarak devam edecek.

 ulusal basın zİYARETLERİ  

BAŞLADI

YDV Genel Merkez 
Kurumsal İletişim 

Sorumlumuz 
Abdullah Yılmaz, 

YDV Gençlik Kolları 
ve Kadın Kolları 

Tanıtım Medya Birim 
başkanlarının yanı 

sıra Medya -İletişim 
ihtisas grubu 

öğrencilerine yönelik 
Yeni Şafak Gazetesi 

ve TV Net’e ziyaret 
düzenledi. 
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başbakan yardımcısı
çavuşoğlu

vakfımızı
zİYARET ETTİ
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Başbakan Yardımcısı 
Hakan Çavuşoğlu, Yeni 
Dünya Vakfı Bursa 
Temsilciliğini ziyaret 
etti. Vakıf çalışmaları 
ile ilgili Tahsin Kara’dan 
bilgiler alan Çavuşoğlu, 
vakfımızdan burs alan 
yerli ve uluslararası 
öğrencilerle de bir araya 
geldi.

Başbakan Yardımcısı Hakan 
Çavuşoğlu’nun Bursa temsil-

ciliğimizi ziyaretinde Temsil Heyeti 
Başkanımız Tahsin Kara ve yönetim 
kurulu üyeleri ile AK Parti Bursa İl Baş-
kanı Ayhan Salman da hazır bulundu-
lar. Vakıfların kendi çalışma alanında 
olması münasebetiyle ilk olarak vakıf 
binasını gezen ve faaliyetler hakkında 
bilgi alan Çavuşoğlu, daha sonra bur-
siyer öğrencilerimizle bir araya geldi. 

Vakıflar, TİKA, YTB, Medeniyetler 
İttifakı gibi hayırlı çalışmalar yapan 
kuruluşların hep kendi alanında ol-
duğuna dikkat çeken Çavuşoğlu, “Bu 
yüzden kendimi çok şanslı addediyo-
rum. Bununla birlikte Türkiye’nin son 
yıllarda temayüz ettiği ve gerçekten 
farkındalık oluşturduğu bir konudan 
bahsedeceğim. Dünyada kalkınma 
yardımları… 

Türkiye, 81 milyona yaklaşan nü-
fusuyla, 30,5 yaş ortalamasına sahip 
genç ve dinamik bir ülke. Dolayısıyla 
bugün yaş ortalaması 50 olan, her 
gün doğum oranı azalan gelişmiş 
ülkelere nazaran güçlü bir gelecek in-
şasında çok büyük bir avantaja sahip 

Tabi bu avantajı değerlendirebilirsek… 
Bunun için çağın gereksinimlerine uy-
gun, donanımlı olmak gerekiyor” diye 
konuştu. 

“BATI’NIN KALKINMA MODELİ 
SÖMÜRÜ ÜZERİNE, BİZİM 
MODELİMİZ  İSE SAMİMİYET”
Batılı ülkelerin “Kalkınma modeli” 

adı altında sömürge düzenlerini de-
vam ettirdiğini aktaran Çavuşoğlu, Af-
rika’daki ülkelerin 34’ünün az gelişmiş 
ülke olduğunu, her türlü kaynağa sa-
hip olmalarına karşın insanların gün-
lük geçim kaynağının 2 doların altında 
bulunduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdür-
dü:

“Yıllardan beri devam ettirilen kal-
kınma yardımlarının somut gösterge-
si işte budur. Yardım ve kalkınmaya 
dönük bir amaç olmadığını bize gös-
termesi bakımından bir örnek. Bugün 
Birleşmiş Milletler’deki 193 ülkenin 
47’si az gelişmiş ülke olarak isimlen-
diriliyor. Bu ülkelerin de günlük geçimi 
2 doların altında. Burada ortaya çıkan 
görüntü maalesef bize yıllardan bu 
yana kalkınma yardımı olarak ifade 
edilen amacın karşılıklı olarak iş birliği 
çerçevesinde ülkelerin kalkınmasını, 
yaşam standardının daha iyi olması-
nı sağlamaya yönelik değildir. Açık ve 
net bir şekilde pazar arayışına yönelik 
olduğunu görüyoruz”

Çavuşoğlu, Türkiye’nin milli geliri-
ne oranla 3 sene üst üste dünyadaki 

en cömert ülke olduğunu belirterek, 
“Türkiye bugün 150 ülkede projede 
yapıyor. 58 ülkede 60 koordinasyon 
merkezimiz var. TİKA ya da Türk tipi 
kalkınma yardımı modelinin çıkış 
noktası, gittiği ülkenin hem beşeri 
hem tabii kaynaklarını kendi adlarına 
kullanılmasını sağlayacak bir altya-
pının teşekkülünü sağlamak, iki ülke 
arasındaki iş birliğini sürekli hale ge-
tirmek, insanı merkeze almak, adil bir 
ortaklığa dayanmak ve samimiyettir. 
Bu noktalardan kalkınma yardımı ger-
çekleştirmeye başladığımızda gittiği-
niz ülkede başka bir şey oluyor. Her 
şeyden önce diğerinden ayrışıyorsu-
nuz. Ya diğeri hiç yok orada çünkü 
oradan bir beklentisi, pazarı yok. Git-
mişse de oranın kaynaklarını sömür-
mek amacıyla gidiyor. Esas farkımız 
burada ortaya çıkıyor” açıklamasında 
bulundu.

Türkiye kabuğunu kırdı diyen Ça-
vuşoğlu, “Türkiye, eski Türkiye değil. 
Türkiye kabuğunu kırdı, ayağa kalktı. 
Bizim tarihte de insanlığa da maz-
lumlara da mağdurlara da sorumlu-
luğumuz var, çünkü bizden başkası 
yok” diye konuştu.

Öğrenciler Çavuşoğlu’nu ilgiyle 
dinlediler. 

Ziyaretin sonunda Yeni Dünya 
Vakfı Bursa Temsil Heyeti Başkanı 
Tahsin Kara, Başbakan Yardımcısı 
Hakan Çavuşoğlu’na hatıra plaketi 
takdim etti. 
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 YENİ DÜNYA VAKFI ÖĞRENCİLERİ
TBMM’DE

Türkiye Büyük Millet 
Meclisi (TBMM) 

Yasama Eğitimi’ne 
Yeni Dünya Vakfı 
genel merkez ve 
Ankara şubeden 

yaklaşık 100 öğrenci 
katıldı. 

Hukuk, siyaset bilimi, kamu yöne-
timi, uluslararası ilişkiler başta 

olmak üzere çeşitli bölümlerde eğitim gö-
ren öğrenciler, 16 Mart Cuma günü saat 
10.00’da başlayan programda 5 oturum 
şeklinde gerçekleşen eğitimin ardından 
TBMM Genel Kurul Salonuna geçerek sa-
lonun tarihi, mimarisi, işleyişi, düzeni ve 15 
Temmuz’da yaşananları dinlediler. 

Gençler, Gazi mecliste yaşananları 
gözler önüne seren ve hain darbe girişimi-
nin mecliste meydana getirdiği tahribatın 
bir bölümünün muhafaza edilmiş hali kar-
şısında şaşkınlıklarını gizleyemediler.

Programın tamamlanmasının ardından 
Giresun Milletvekili ve YDV Giresun Temsil 
Heyeti Kurucu Başkanı Av. Sabri Öztürk 
öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti. 

Sanatçı bir vekil olan Öztürk, sanatın 
siyaseti dengeleyen ve meclise de bam-
başka bir nefes getiren ortak payda olarak 
değerini dile getirdi. Meclis başta olmak 
üzere pek çok kişisel resim sergisine imza 
atmış olan Öztürk, dünyanın ortak dili ve 

duyguların kültürler arası düzlemi olan sa-
natın herhangi bir dalıyla daha öğrencilik 
yıllarında muhakkak ilgilenmelerini tavsiye 
etti. Öğrencilerin siyaset başta olmak üze-
re pek çok konuda soru sorma şansını bul-
duğu samimi buluşma sıcak görüntülerle 
son buldu. 

Yasama eğitimine katılan heyeti kapıya 
kadar uğurlayan Öztürk çekilen fotoğrafla-
rın ardından öğrencilerle vedalaştı.

Gençler, TBMM Genel Kurul ziyaretine 
eşlik eden Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanı 
Mahmut Göksu, Ankara Şube Başkanı Ali 
Toköz, Ankara Şube Denetim Kurulu Baş-
kanı Recep Yıldırım ve 22. Dönem Milletve-
kili Musa Uzunkaya ile birer hatıra fotoğra-
fı çektirdiler.

Hacıbayram’da bulunan Ankara Şube-
mizi de ziyaret eden grup, Ankara Şube 
Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Yavuz ve 
Şube Koordinatörü Sezer Bulut tarafından 
karşılandılar. Tarihi Hacıbayram bölgesini 
de gezen grup, şube yöneticilerimiz ile ha-
tıra fotoğrafı çektirdiler.
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Zorlu iklim koşulları ve maddi im-
kansızlıklar altında eğitim almaya 

çalışan köy ilkokullarındaki öğrencilere 
yönelik yardım faaliyetlerimiz sürüyor. 
Geçtiğimiz ay Şanlıurfa Viranşehir’e ulaştı-
rılan yardımların ardından, Mart ayında ise 
Batman’da iki ilkokula giysi ve ayakkabı 
yardımında bulunduk.

Genel merkezimiz tarafından Batman 
Kozluk ilçesi Bölükkonak İlkokulu öğret-
meni Sinan Akıcı ve Aşağı Gümüşörgü 
Köyü İlkokulu – Mervenur Şimşek ile kuru-
lan irtibat sonrası, her öğrencinin ayakkabı 
numarası ve beden ölçüleri alınarak liste-
ler oluşturuldu. Mahmutpaşa bölgesinde 
bulunan Hubyar Cami emekli İmam Hatibi 
ve vakıf gönüllümüz olan Harun Uzgur ile 
irtibata geçilerek, Mahmutpaşa esnafına 
yardım listesi iletildi. Bölge esnafı tarafın-
dan hızlıca hazırlanan yardım paketleri, 
vakfımız aracılığı ile Batman’a gönderildi.

Duyarlılıklarından ötürü Harun Uzgur 
ve bölge esnafına teşekkür eden YDV Ku-

rumsal İletişim Sorumlusu Abdullah Yıl-
maz, “Hayırda yarışmak kadar güzel bir 
duygu yok. Vakıf olarak sadece burs ve 
yurt imkanı sağlamıyoruz. Biz vakfımız 
adına mümkün olduğunca öğrencilere, 
ihtiyaçları ölçüsünde destek ve katkıda 
bulunmayı da sürdürüyoruz. Daha önce 
bölgede öğretmenlik yapan bir arkadaşım 
öğrencilerin kış günü terlikle, hırkayla oku-
la gittiklerini söyledi. Vakfımızın bu konu-
da yardımcı olabileceğini belirterek görevli 
öğretmenlerle irtibata geçtik. Duyarlı vakıf 
gönüllümüz Harun Uzgur hocamızın girişi-
mi ile Mahmutpaşa bölgesindeki esnafla-
rımız da bu hayırlı işi omuzladılar. Hepsi-
ne tek tek teşekkür ettik. Allah hayırlarını 
kabul etsin. İmkansızlıklar içinde okumaya 
çalışan yavrularımızın yüzünde biraz gü-
lümseme oluşturmak, onların hem içini 
hem de ufacık bedenlerini sıcak tutma 
amacıyla ulaştırdığımız bu yardım paket-
leri için bizimle irtibatlı olan öğretmenle-
rimize de teşekkür ediyor, vakfımız adına 
başarılar diliyorum” diye konuştu.

 bİR YARDIM ELİ DE

BATMAN’A UZANDI

Yeni Dünya Vakfı 
Genel Merkezi 

tarafından 
Batman’da faaliyet 

gösteren iki ilkokula; 
ayakkabı, kaban ve 

giysi yardımında 
bulunuldu.

İlkokul öğrencilerine 
yapılan yardımlara 

önemli katkıları bulunan 
Mahmutpaşa bölgesi 

iş adamlarından 
Hüsamettin Arıkan’a, 

Başkan Göksu 
tarafından plaket 

takdim edildi.
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bengalce
yazılan kİTABA

CUMHURBAŞKANI
ERDOĞAN’DAN ÖVGÜ
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Yeni Dünya Vakfı 
Ankara Şube Uluslar 

arası Öğrenciler 
Komisyon Başkanı 

Bangladeşli 
Hafijur Rahman, 
Cumhurbaşkanı 

Recep Tayyip 
Erdoğan’ı ülkesinde 
tanıtmak amacıyla 

kendi dilinde yazdığı 
“Erdoğan: Değişim 

Ustası” adlı kitabını 
TBMM’de bizzat 
Cumhurbaşkanı 

Erdoğan’a takdim 
etti.

Rahman’ın Cum-
hurbaşkanımıza 
kitabı takdim 
etmesi, dünya 
basınında geniş 
bir şekilde yer 
aldı.

Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanı 
Mahmut Göksu ve vakıf yöneticile-

ri ile birlikte TBMM grup toplantısına katı-
lan Hafijur Rahman, kitabı Cumhurbaşka-
nı Recep Tayyip Erdoğan’a takdim ederken 
heyecanını gizleyemedi. Vakıf yöneticileri-
mizi ve Rahman’ı ilgiyle karşılayan Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, çocukluğundan siya-
si hayatına kadar tüm yaşam öyküsünün 
yer aldığı kitabın Türkiye’de burslu eğitim 
gören bir yabancı öğrenci tarafından yazıl-
mış olmasından memnuniyet duyduğunu 
ifade etti. 

Eğitimi için 2014 yılında Türkiye’ye ge-
len ve vakfımızın bursiyerlerinden biriyken 
daha sonra Uluslararası Öğrenciler Komis-
yonu Başkanlığına getirilen 28 yaşındaki 
doktora öğrencimiz Rahman, dünyada en 
çok konuşulan altıncı dil olan Bengalcede 
Erdoğan’ı ve yeni Türkiye’yi anlatan bir ki-
tabın bulunmaması nedeniyle söz konusu 
kitabı yazdığını dile getirdi.

Rahman; “Sayın Erdoğan ve Türkiye, 
engellere rağmen 2023 hedeflerine emin 
adımlarla ilerliyor. Türkiye; Suriye, Filistin 
ve Arakan sorunlarında da görüldüğü üze-
re İslam dünyasının liderliğini sürdürmeye 
devam edecek. Türkiye’ye bunun için dua 
ediyorum” dedi.

Türkiye’de haberlere konu olan “Er-
doğan: Değişim Ustası” adlı kitabın ülke-
sinde de büyük ilgiyle karşılandığını ve 
Bangladeş’in en önemli üç gazetesinde de 
haber olarak yer aldığını vurgulayan  Rah-
man, kitabın ilk baskısının üç-dört günde 

tükendiğini, ikinci baskının da yakında pi-
yasaya çıkacağını belirtti.

Öte yandan kitabın İngilizce, Arapça 
ve Türkçe olarak da çevrilmesini isteyen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talebi üzerine 
Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanı Mahmut 
Göksu çalışmaları hemen başlatacaklarını 
iletti.

TBMM’deki ziyarete Genel Başkan 
Mahmut Göksu ve Hafijur Rahman’ın yanı 
sıra; YDV Ankara Şube Başkanı Ali Toköz, 
Ankara Şube Yönetim Kurulu Üyesi ve 
Mardin Milletvekili Gönül Bekin Şahku-
lubey, Giresun Temsil Heyeti Başkanı ve 
Giresun Milletvekili Sabri Öztürk,  Denetim 
Kurulu Başkanı Recep Yıldırım, Ankara 
Şube Yönetim Kurulu Üyesi İlyas Aydoğan 
Uluslararası Öğrenciler Komisyonundan 
doktora ve yüksek lisans öğrencileri; Asya 
Sorumlusu Mustafa Faisal, Balkan Sorum-
lusu Feston Hajdini, Orta Asya Sorumlusu 
Şahruh Iskandar ve Afrika Sorumlusu Ah-
mad Said de katıldılar.  

12 bölümden oluşan kitapta  Cumhur-
başkanı Erdoğan’ın çocukluğu ve gençliği, 
eğitimi ve aile hayatı, İstanbul il başkanlığı 
ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlı-
ğı, hapishane ve zor yılları, AK Parti’nin ku-
ruluşu ve 2002  seçim zaferi, başbakanlık 
dönemi, Cumhurbaşkanlığı dönemi , AK 
Parti’nin karşılaştığı engeller, 15 Temmuz 
darbe girişimi, Yeni Türkiye’nin değişimleri, 
Erdoğan ve Dünya Siyaseti ve Erdoğan’nın 
liderlik özelikleri anlatılıyor.  
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 uluslararası öğrencİler 

bursa’da

Genel Merkez 
Uluslararası 

Öğrenciler 
Komisyonu 
tarafından 

kız ve erkek 
öğrencilere 

yönelik iki ayrı 
Bursa gezisi 
düzenlendi.

Komisyon Başkanı Dr.Mehmet 
İşcan’ın koordine ettiği gezinin il-

kinde erkek öğrenciler, ikincisinde ise kız 
öğrenciler Bursa’ya gittiler. Öğlen saatle-
rinde Bursa’ya ulaşan gruplar, gün boyun-
ca Bursa’nın tarihi ve kültürel zenginlikleri-
ni tanıma imkanı elde ettiler. Daha sonra 
Bursa’daki vakıf binamıza geçerek YDV 
Bursa Temsil Heyeti Başkanı Tahsin Kara 
ile bir araya gelen gençler, vakıf yöneticileri 
ile sohbet etme imkanı da buldular.

Gece Bursa’da konaklayan gruplar, 
ertesi gün gezilerine Cumalıkızık köyü ve 
Uludağ ile devam ettiler. Bazı öğrenciler 
hayatlarında ilk defa kar görürken, heye-
canlarını gizleyemediler. Gün boyunca do-
yasıya eğlenen gençler, akşam İstanbul’a 
hareket ettiler.
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Harun Aşan kimdir?
1988 Hakkari doğumlu 
olan Aşan; lisans eğitimini 
İstanbul Üniversitesi Diş 
Hekimliği Fakültesinde 
tamamladıktan sonra, 
yüksek lisansını ise Ahmet 
Yesevi Üniversitesinde 
sağlık kurumları işletmeciliği 
alanında devam ettiriyor.    
Hakkari’de birçok sivil toplum 
kuruluşu yönetiminde yer 
alan Aşan, evli ve diş hekimi 
olarak çalışıyor. 

KIRŞEHİR VE HAKKARİ 

TEMSİLCİLİKLERİMİZ AÇILDI

Genel Merkez Spor ve Sosyal İşler Komisyonu 
Başkanlığına getirilen Ahmet Köksal Tekçam, ül-
kemizdeki mültecilere yönelik yapılabilecek STK 
çalışmalarını istişare etmek üzere Uluslararası 
Mülteci Hakları Derneğini ziyaret etti. Beraberin-
de komisyon üyesi Eşref Safa Çiloğlu ile birlikte 
dernek başkanı Uğur Yıldırım ve genel sekreter 
Süleyman Kurt ile görüşen Tekçam ve Çiloğlu, 
Nisan ayında mültecilere yönelik yapmayı plan-
ladıkları faaliyet hakkında da istişare bulundular. 

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER OKÇULAR 
VAKFI’NDA…

Mehmet İşcan’ın başkanlığını yaptığı Genel Mer-
kez Uluslararası Öğrenciler Komisyonu, Tekçam’ın 
organizesi ile Okçular Vakfı’nı ziyaret ettiler. 

Vakıf yetkilileri tarafından karşılanan grup, oryan-
tasyonun ardından ok talimi yaptılar. Türklerin ok-
çuluktaki başarısının uygulamalı olarak anlatıldığı 
ziyaret, uluslararası öğrencilerin ilgisini çekti.

Yeni Dünya Vakfı, Türkiye genelinde 16 
olan temsilcilik sayısını Hakkari ve Kırşehir 
temsilciliklerinin açılmasıyla 18’e çıkardı. Ankara’da 
bir de şubesi bulunan vakfımız, birçok ilden gelen 
temsilcilik açma taleplerini de değerlendirmeyi 
sürdürüyor.

Yeni temsil heyeti başkanları ile görüşen Genel Başkan Mahmut Göksu, Kırşehir Temsil Heyeti Başkanı Ali 
Kaygısız ve Hakkari Temsil Heyeti Başkanı Harun Aşan’a çalışmalarında başarılar diledi.

Ali Kaygısız kimdir?
1987 Osmaniye doğumlu olan 
Kaygısız; İlk,orta ve lise eğitimini 
Osmaniye’de tamamladıktan sonra, 
ilk 3 yılı Elazığ Fırat Üniversitesi, 
dördüncü yılı ise Kayseri Erciyes 
Üniversitesinde olmak üzere 
Sınıf öğretmenliği lisans eğitimini 
tamamladı. Ortaokul yıllarından 
itibaren çeşitli vakıf ve STK’larda 
hem gönüllü hem de görevli olarak 
çalışan ve evli olan Kaygısız, 
yaklaşık 10 yıldır öğretmen ve 
yönetici olarak görev yapıyor. 

 SPOR VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONUNDA 

KAN DEĞİŞİKLİĞİ
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 BOSNALI İLAHİYATÇILARDAN

VAKFIMIZA ZİYARET

Başbakanlık, Diyanet İşleri ve Keçi-
ören Belediyesi koordinesiyle ülke-

mize gelen Bosnalı ilahiyatçılar, gezi kap-
samında vakfımızı da ziyaret ettiler.

YDV Ankara Şube yöneticileri tarafın-
dan karşılanan heyet, Hacıbayram’da bir-
likte kılınan öğle namazının ardından şube 
binamızda yemek yediler. Şube başkanı Ali 
Toköz tarafından vakıf tanıtımı ve çalışma-
lar hakkında bilgilendirmede bulunulan he-
yet, çay ikramı ve hediye takdiminin ardın-
dan tarihi Hacıbayram bölgesini dolaştılar.

Bosna 
Hersek’ten 

başkent 
Ankara’ya gelen 
müftü ve imam 

hatiplerden 
oluşan ilahiyatçı 

heyet, Ankara 
şubemizi ziyaret 

etti.
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YENİ DÜNYA
VAKFI’NDA

NELER
 GERÇEKLEŞTİ?
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YDV Ankara Şube Denetim Kurulu Başkanı ve 22. Dönem 
Sakarya Milletvekili Recep Yıldırım, TBMM Başkanı İsmail 

Kahraman ile görüştü

Uluslararası Öğrencilerle bir araya gelen Genel Başkan 
Mahmut Göksu, Yönetim Kurulu Üyeleri ve ilgili komisyon 

başkanı Mehmet İşcan, öğrencileri dinlediler. Yabancı 
öğrencilere yönelik vakıf çalışmaları hakkında bilgiler veren 

heyet, talepleri de değerlendireceklerini belirttiler.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, vakfımızı 
ziyaret etti

YDV Ankara Şube yöneticileri, Genel Başkan Mahmut Göksu 
ile birlikte TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ı ziyaret ettiler

Adalet Bakanlığı Müsteşarı Selahaddin Menteş’i ziyaret.

Ak Parti Keçiören İlçe Başkanı ve Yönetimi STK ziyaretleri 
kapsamında  Vakfımızı ziyarete geldiler. Vakfımızın tanıtımı 

Şube Başkanımız Ali Toköz yaptı.
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Genel Merkez yönetim, denetim ve komisyon 
üyelerinin katılımıyla gerçekleşen genişletilmiş 

yönetim kurulu toplantısında, 2018 yılı mali ve idari 
çalışmaları karara bağlandı.

Genel Başkan Mahmut Göksu ile Burs ve Mali İşler 
Komisyon Başkanı Ramazan Akdemir, gençlik kolları ve 
mezunlar komisyonu tarafından düzenlenen toplantıya 

katılarak gençlerle sohbet ettiler.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mahmut Kocameşe, genel merkezimizde düzenlenen kahvaltıya 
katılarak; Genel Başkan Mahmut Göksu, yönetim kurulu üyeleri ve vakfımız kültür sanat danışmanlarından 

Mehmet Önder ile, vakfımızın kültür-sanat projeleri hakkında görüştü.
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Genel Başkan Mahmut Göksu, YDV Gaziantep Temsil 
Heyeti Başkanı Ahmet Çelik ve Temsil Heyeti ile birlikte 
sektörde önemli bir konuma sahip 100 ülkeye ihracat 

yapan Bossan Carpet Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet
Bostan’ın Gaziantep’teki şirketini ziyaret etti.

Genel Başkan Mahmut Göksu, Batman ziyareti kapsamında 
vakfımızdan burs alan ve Batman’da okuyan öğrencilerle de 

bir araya geldi.

Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencileri Giresun 
temsilciliğimizi ziyaret ederek, gençlik kolları başkanı Cihat 

Akgüre ile bir araya geldiler.

Batman Valisi Ahmet Deniz’i ziyaret

Yeni Dünya Vakfı Giresun Temsilciliği  Gençlik Kolları’nın 
geçtiğimiz yıl başlattığı Genc-i Nihan buluşmaları devam 

ediyor.

Yeni Dünya Vakfı Giresun Temsilciliği, Giresun Aile 
ve Sosyal Politikalar Müdürü Mustafa Tosun’a vakıf 
çalışmalarımız kapsamında ziyaret gerçekleştirildi.
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Başkente geçen Genel Merkez Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerimiz, Genel Başkan Mahmut Göksu ve Ankara Şube Denetim 
Kurulu Başkanı Recep Yıldırım’ın da katılımı ile Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığını ziyaret ederek, vakfımızın çalışmaları 

hakkında görüşmelerde bulundular.

Genç Dünya dergimizde yazan Ege Üniversitesi Tarih 
Bölümü öğrencileri Abdülhamit Aktaş ve Okan Alaylı, 
İzmir’de kurulan Genç Diplomatlar Derneğini temsilen 

vakfımızı ziyaret ettiler.

Genel Merkez bünyesinde farklı meslek kollarından öğrenci 
ve mentörlerden oluşturulan ihtisas çalışmaları kapsamında 

Enerji İhtisas Grubu üyeleri, genel merkezimizde yeni bir 
toplantı daha yaptılar.

YDV Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı İlyas Yamak, Türkiye Gençlik STK’ları Platformu (TGSP) 
üniversite birimi aylık olağan toplantısına katıldı.
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YDV Genel Merkez Gençlik Kolları, Sultan II Mahmut Tübesi 
içerisinde bulunan Türk Ocağı’nda bir araya gelerek sohbet 

ettiler.

YDV GM Gençlik Kolları, İbrahim Çelebican’dan ‘Vefatının 
100. Sene-i Devriyesinde Sultan II. Abdülhamid Han’ 

sunumunu dinleyip daha sonra Sultan II. Abdülhamid’in 
türbesini ziyaret ettiler.

YDV Genel Merkez Gençlik Kolları, THY Teknik A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı ve Yeni Dünya Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi 
Hüseyin Sağlam ve THY Teknik A.Ş. Eğitim Başkanı Dr. Mahmut Demirkan’ı makamlarında ziyaret ettiler.

YDV Genel Merkez Mezunlar Komisyonu ve Gençlik Kolları, 
sabah namazı buluşmalarına devam ediyorlar.

Yeni Dünya Vakfı Gençlik Kolları Genel Sekreteri İbrahim 
Çelebican’ın Kudüs ziyaretinden...
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Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, 
vakfımızı ziyaret etti.

YDV Iğdır Kadın Kolları Başkanı İlknur Karadeniz ve Gençlik Kolları Baskanı Halil 
ibrahim Yiğit’in Mart ayında yaptıkları toplantılar, Iğdır Bakım ve Rehabilitasyon 

Merkezi ziyareti ile sabah namazı buluşmaları…
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Başkan Göksu, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti 
Grup Başkanvekili Bilal Doğan’ı da ziyaret etti

Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem’i ziyaret

YDV İzmir bursiyerleri

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’ı ziyaret

Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez ve Basın 
Danışmanı Halil Tunç’u ziyaret

İzmir Temasları

Genel Başkan Göksu, Manisa temasları kapsamında Yeni 
Dünya Vakfı İzmir Temsil Heyeti Başkanı Hayrettin Aydın, 

Yönetim Kurulu ve Gençlik Kolları ile birlikte Yunusemre Bele-
diye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’yi de ziyaret etti

İzmir Temsilciliğinde gelenekselleşen ülke tanıtım günleri, her 
hafta yeni bir ülkenin tanıtımı ile devam ediyor.
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AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen’i ziyaret 

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı’yı ziyaret

Genel Başkan Mahmut Göksu, Ankara Şube ve Denetim 
Kurulu Başkanları ile  Kırıkkale Temsil Heyeti Başkanlığına 

getirilen M.Murat Batman ile birlikte Kırıkkale Valisi  M.İlker 
Haktankaçmaz’ı ziyaret ettiler

Kırıkkale Temasları

Kırıkkale Temsil Heyeti

Küçükçekmece Yükseköğrenim Erkek Öğrenci yurdumuzda kalan 
öğrenciler ve yurt idarecileri, genel merkezimizi ziyaret ederek, vakıf 

çalışanları ile birlikte kahvaltıda buluştular.
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Başkan Göksu, Mardin Temsil Heyeti Başkanı Bülent Gözü, Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Bahar 
Ensari ve yönetim kurulu üyeleri ile buluştu

Genel Başkan Mahmut Göksu, Mardin temasları 
kapsamında Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan 

Vekili Mustafa Yaman’ı ziyaret etti.

Geçtiğimiz yıl genel merkezimizde müzik dinletisi eşliğinde 
kıssalar anlatan Neyzen Muharremali Dere, bu yıl da “Derd-i 
Hakk Sohbetleri” adı altında her Cuma programına devam 

ediyor.

Mardin İlim Yayma Cemiyeti’ni ziyaret

Sinema sanatının tarihi, film gösterimleri ve incelemelerinin 
yer aldığı ‘Yöreselden Evrensele Sinema’ çalışmaları 

kapsamında Akademisyen Oyuncu Mehmet Önder, Dünya 
sinemasının usta yönetmenlerinin filmlerini vakfımızın 

tarihi atmosferinde her Cumartesi sinemaseverlerle birlikte 
inceliyor.

Mardin Temasları
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Kayseri AK Parti İl Başkanı’nı ziyaretKırşehir’de temsilcilik kurulmasına 
yönelik yapılan toplantı sonrası

Birlik Vakfı ziyaretinde 23.24. dönem Kayseri Milletvekili 
Yaşar Karayel ile de bir araya gelindi

İlim Yayma Cemiyeti Kayseri şubesi ziyareti

Kırşehir Müftüsü’nü ziyaret Kırşehir Valisi’ni ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı’nı ziyaret

Kırşehir AK Parti İl Başkanı, Belediye Başkanı ve YDV 
Kırşehir Temsil Heyeti Başkanı ile..

Kırşehir ve Kayseri Temasları
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YDV Genel Merkez Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyeleri, vakfımızın devam eden çalışmalarını değerlendirdiler

YDV Giresun Temsilciliği lise öğrencilerimizin düzenlemiş 
olduğu satranç turnuvasına katılanlara hediyelerini Gençlik 

Kolları Başkanı Cihat Akgüre verdi.

YDV Giresun Temsilciliği Kadın Kolları, çalışma ve faaliyetle-
rini değerlendirmek üzere sık sık vakıf binasında toplantıda 

bir araya geliyorlar.

Yeni Dünya Vakfı Giresun Temsilciliği erkek öğrencilerimiz 
halı saha maçında bir araya geldi.

Yeni Dünya Vakfı Giresun Temsilciliği’nin Giresun 
Üniversitesi’nde kurduğu Yeni Dünya Topluluğu tarafından, 

Kütüphane Daire Başkanı Mehmet Fatsa ziyaret edildi.
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Ankara İl Sağlık Müdürü Sn. Prof. Dr. Özkan Ünal’a hayırlı 
olsun ziyaretinde bulunduk.

Ankara Şube Gençlik Kolları Mamak Erkek Öğrenci 
yurdumuzda Gazeteci-yazar Fehmi Çalmuk beyi misafir 

ederek 28 Şubat’ ı ayrıntılı olarak dinlediler.

Antalya Serik Belediye Başkanı ve Yeni Dünya Vakfı Antalya 
Temsil Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ramazan Çalık vakfımız 

Ankara şubesini ziyaret etti

Ankara Şube Cumartesi Sohbetlerine katılan Bilim Sanayi 
ve Teknoloji eski Bakanı Nihat Ergün, sohbet sonrası 

misafirlerle bir süre görüştü.

Ankara Şube Kadın Kolları, vakıf kahvaltıları programında 
bu hafta Halise Çiftçi’yi misafir ederek 28 Şubat sürecini 

ayrıntılı olarak dinlediler.

Biz Bir Aileyiz Projesi (BBA) koordinatörleri, genel 
merkezimizde bir araya gelerek hami-öğrenci buluşmaları 

hakkında değerlendirmede bulundular.
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Çad Büyükelçisi Mr. Djidda Moussa Outman’ı ziyaretDiyanet İşleri Bakanlığı tarafından umreye götürülen öğren-
cileri vakfımızda misafir ettik.

Dergi çıkarmaya hazırlanan Bursa Temsilciliğimizin dergi 
yayın kurulunda yer alan üniversite birimi üyeleri, hazırlıklar 

öncesi bilgi almak üzere genel merkezimizi ziyaret ettiler

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ı ziyaret eden YDV Ankara Şube Başkanı Ali Toköz ve yönetimi, vakıf 
faaliyetleri ve çalışmalarımız hakkında bilgi verdiler.

Eyüpsultan Kaymakamı Abdullah Dölek’i ziyaret eden vakıf 
yöneticileri, vakfımızın ilçede devam eden çalışmalarını 

görüştüler.
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Genel Merkez Kadın Kolları ve Resim Atölyesi’nin ortaklaşa 
konuk ettiği Ressam Ayşe Işık, kahvaltının ardından Genel 

Başkan Mahmut Göksu ile birlikte katılımcılarla sohbet etti.

Iğdır Temsil Heyeti Başkanımız Abdulcebbar Baştimur, 
genel merkezimizi ziyaret etti

YDV Genel Başkanı Mahmut Göksu, mütevelli heyet üyeleri Mehmet Çelik ve Kahraman Galav, yönetim kurulu 
üyeleri Şenel Kızılca ve Dursun Yılmaz ile birlikte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ı ziyaret 

ederek vakıf çalışmalarımız hakkında görüştü.

Genel merkezimizde oluşturulan Yeni Dünya Sadası ezgi ve 
marş grubu, provalarına devam ediyor.

İhtisas Çalışmaları Hukuk Grubu, grup mentörü Av. Cavit 
Tatlı ile bir araya gelerek, çalışmaları ile ilgili  fikir teatisinde 

bulundular.
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İzmir’de Doç Dr. Bülent Sönmez ile Şubat-Nisan ayları 
arasında devam eden Felsefe Okulu, her hafta yoğun bir 

katılımla gerçekleşiyor

Maliye Bakan Yardımcısı Cengiz Yavilioğlu’nu ziyaret eden 
Genel Başkan Mahmut Göksu ve vakıf yöneticileri, vakıf 

çalışmaları hakkında görüştüler.

Memursen Genel Başkanı Ali Yalçın ‘ı ziyaret

Malatya İnönü Üniversitesi Öğretim üyesi Prof Dr İbrahim 
Gezer, Araştırma Kültür Vakfı yöneticileri, Şehir ve Medeni-

yet Derneği yöneticileri vakfımızı ziyaret ettiler.

Mamak Erkek öğrenci yurdumuzda düzenlenen Playstation 
turnuvasında dereceye giren öğrenciler, vakıf yöneticileri 

tarafından ödüllendirildiler.

Genel Merkez Kaynak Geliştirme ve Stratejik Planlama 
Komisyonu Başkanlığına Prof. Dr. Abdullah Tümsek getiril-
di. M.Heyet Üyemiz Kahraman Galav ile birlikte Tümsek’i 

ziyaret eden Başkan Göksu, başarılar diledi.
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Milli Emlak Genel Müdürü Tufan 
Büyükuzun’u ziyaret

Özel Eğitim Kurumları Genel Müdürü Kemal Şamlıoğlu’nu 
ziyaret eden Genel Başkan Mahmut Göksu ve Ankara 
şube yöneticileri, vakıf çalışmaları ile ilgili görüştüler.

YDV Ankara Şube Gençlik Kolları, YDV Mamak Yurdumuzda-
ki öğrecilerle halı saha maçı yaptılar.

MİRASIMIZ Derneği Genel Başkanı Muhammet Demirci 
ve Genel Başkan Vekili Sebahattin Yiğit,genel merkezimizi 

ziyaret ederek Başkan Mahmut Göksu ile görüştüler

Sahabe torunları olan ve Kabenin anahtarını bulunduran 
aileye mensup Abdullah ve Saad kardeşler vakfımızı ziyaret 

ettiler

YDV Ankara Şube yönetimi ve Antalya Temsil Heyeti Baş-
kanımız Prof .Dr. Ramazan Çalık, AK Parti Genel Başkan 

Yardımcısı Ahmet Sorgun’u ziyaret ettiler.



Yeni Dünya Vakfı Ankara Şube heyeti, YTB ziyaretinde kurum başkanı Mehmet Köse ile bir araya geldi.

YDV Genel Merkezi tarafından YÖKDİL ve YDS öncesi akademik eğitimlerine devam edecek öğrenciler için İngilizce 
kursları düzenlendi. Başvuruda bulunan öğrenciler arasında yapılan mülakatlar sonrası, belli bir seviyede dil bilen 

öğrenciler kontenjan dahilinde kursa kabul edildi.
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