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Her yıl düzenlediğimiz vakıf meclisi istişare ve değerlendirme toplantısı, 8-11 Nisan 2018 
tarihleri arasında Antalya’nın Serik ilçesinde gerçekleştirildi. Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, 
milletvekilleri ve yerel yöneticilerin de katıldığı programda vakfımızın şube ve temsilciliklerinin 
yöneticilerinin yanı sıra gençlik ve kadın kolları da yer aldılar.

22. VAKIF MECLİSİ TAMAMLANDI
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Yeni Dünya Vakfı olarak üçer aylık periyotlarda yayın-
ladığımız bültenimiz, tüm şube ve temsilciliklerimi-

zin yaptıkları faaliyetlerin kamuoyu tarafından bilinmesine 
ve vakıf yöneticisi arkadaşlarımızda güzel bir motivasyon 
oluşmasına katkı vermektedir. Ayrıca vakfımızın kurumsal 
hafızasını da bu bülten ile kayıt altına almış bulunmakta-
yız.

Bu sayımızda yaptığımız birçok etkinliklerden bazılarını 
siz dostlarla paylaşma fırsatı bulduk.

Bu sayının en önemli başlığı yılda bir kez düzenlediği-
miz ve tüm şube ve temsilciliklerimizden vakıf yöneticisi 
arkadaşlarımızın katılımıyla gerçekleşen 22. Vakıf Meclisi 
oldu.

22. Vakıf Meclisi
Türkiye genelindeki şube ve temsilciliklerimizde görev 

yapan arkadaşların birbiriyle tanışmaları, kaynaşmaları, 
yaptıkları faaliyetlerden haberdar olmaları, ortak bir duygu 
ve sinerji oluşturarak ekip ruhunu pekiştirmek için yılda bir 
gerçekleştirdiğimiz vakıf meclisimize bu yıl Antalya Tem-
silciliğimiz ev sahipliği yaptı. 

300’ü aşkın vakıf yöneticimizin katıldığı program, canlı, 
verimli ve moral verici olmuştur. 

İftarlarımıza Devam Ettik
Bu yıl Ramazan ayına biraz acı ve üzüntülerle girdik. 

Kudüs’te yaşananlar hepimizin yüreğini dağladı. Filis-
tin’deki İsrail zulmü Ramazan’ın güzelliğine gölge düşürdü. 

Rahmet ayı Ramazan’da başta İstanbul ve Ankara olmak 
üzere birçok temsilciliğimizde, hatta yurtdışında (Uganda) 
çok sayıda iftar programı düzenledik. Ramazan’ın manevi 
ikliminde vakıf dostlarını buluşturmanın hazzını yaşadık ve 
çok değerli vakıf dostları ile bir araya geldik. Hatta İstanbul 
iftarımıza katılan Sayın Mehmet Cahit Turhan’ın, Cumhur-
başkanlığı Hükümet Sistemi kabinesinde Ulaştırma ve Alt-
yapı Bakanı olarak atanması bizleri ayrıca mutlu etti.

Proje ve Etkinliklerimiz
-Vakfımızın Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte gerçek-

leştirdiği ‘Şehirlerde Medeniyet, İstanbul’ projesi kapsa-
mında son gezi, Bursa ve Bilecik’e yapıldı. 

Proje kapsamında ayrıca, fotoğrafçılık ve Osmanlıca 
Farkındalık Eğitimi de verildi.  Öğrencilerin çektikleri fotoğ-
raflar Dolmabahçe Sarayı’nda sergilendi.  

-Basın, yayın ve kültür dünyasının ilk merkezi olan ve 
‘Babıali’ olarak bilinen Cağaloğlu bölgesinde düzenlenen 
‘Enderun Sohbetleri’,  artık  Yeni Dünya Vakfı’nın Babıali’de 
bulunan tarihi  genel merkez binasında gerçekleştiriliyor. 
Eğitim, kültür ve sanat dünyamızın seçkin simalarını ko-
nuşmacı veya dinleyici olarak vakfımızda misafir ediyoruz. 

- Genel Merkez Spor ve Sosyal İşler Komisyonu ve Ulus-
lararası Öğrenciler Komisyonlarımız tarafından, Gençlik ve 
Spor Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin katkı-
ları ile iki gün süren futbol turnuvası düzenlendi. 6 ülkeden 
uluslar arası öğrencimizin oluşturduğu takımlar arasında 
gerçekleşen turnuvayı Tayland takımı kazandı.

Vakfımızdan Yeni Bir Açılım 
- Vakfımızın Ankara Şubesinin kuruluşunda hizmet ve-

ren Hamamönü’ndeki bahçeli bina daha sonra vakfımız ta-
rafından satın alınarak gençlerimizin hizmetine açıldı. Son 
olarak ise gençlerin sosyal ve kültürel gelişimine, sağlıklı 
ve güvenilir bir ortam edinmelerine yönelik planlanan “Yeni 
Dünya Vakfı Kitap - Kahve” konsepti ile faaliyete geçti. 
Görenlerin beğenisini kazanan Kitap-Kahvemize sizleri de 
bekleriz.

Daha nice faaliyet, program, konferans, kamp ve kurs-
larla 2017-2018 eğitim dönemi dolu dolu geçti. Yaz tatilinin 
ardından Eylül ayı ile birlikte 2018-2019 eğitim dönemi için 
Yeni Dünya Vakfı olarak planlarımızı tamamladık ve genç-
lerimize katkı sağlayacak ve onları geleceğe hazırlayacak 
çalışma ve faaliyetler gerçekleştireceğiz.

15 TEMMUZ’UN YILDÖNÜMÜNDE… 
15 Temmuz’un ikinci yıldönümünde hepimize düşen 
önemli bir sorumluluk, bu hain kalkışmayı unutmamak ve 
unutturmamaktır. Çünkü Türkiye’nin darbe geleneğinde 15 
Temmuz birçok açıdan ilklerin yaşandığı bir süreç olmuş-
tur. 

15 Temmuz’u diğer darbelerden ayırt eden temel fark-
lılıklar vardır. Bunlardan ilki insanımızın sokağa çıkma 
yasağını tanımayıp evlerinden çıkarak yollarda yürümeye 
başlamaları.

İkinci ayırt edici fark; Daha önceki darbelerde darbeyi 
yapanlar kimliklerini ortaya koyarken, 15 Temmuz’da ise 
darbecilerin kimliklerini halktan saklamaya çalışmaları ol-
muştur.

Üçüncü fark ise; Daha önceki darbelerde ülkenin 
meşru kurumlarına ve halka açık bir saldırı olmazken, 15 
Temmuz’da tam tersi yaşanmıştır. 15 Temmuz’da darbe-
ciler, ülke demokrasisini temsil eden kurumsal yapılara 
ve darbeye direnen halka karşı kanlı ve orantısız bir saldırı 
gerçekleştirmiştir.

15 Temmuz darbe girişimi, Allah’ın inayeti, idarecileri-
mizin dirayeti ve aziz milletimizin cesaretiyle bertaraf edi-
lirken, tüm dünya din istismarının karanlık çehresiyle yüz-
leşmiştir. 

Ülkemiz 15 Temmuz’da büyük ve tehlikeli bir badireyi 
atlatmıştır. 15 Temmuz bir darbe girişiminden ziyade işgal, 
isyan, kargaşa ve kaos girişimidir. İslam dünyasında diz 
çökertemedikleri tek ülke Türkiye’nin bölünmesi ve parça-
lanması ile Ortadoğu ve İslam coğrafyasında “böl parçala 
yönet” anlayışının hayata geçirilmesi hareketidir.

Ne acıdır ki bu alçakça girişim adı bizim gibi gönlü ve 
beyni çürümüş hainler eliyle yapılmıştır. Allah’a hamd ol-
sun milletimizin cesareti, yöneticilerimizin feraseti,  ümme-
tin duası ve Allah’ın yardımıyla püskürtülmüştür. 

15 Temmuz şehitlerimize Allah’tan rahmet, 
gazilerimize de şifa diliyorum.

MAHMUT GÖKSU
GENEL BAŞKAN

Değerli vakıf dostlarım;
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‘‘Yeni bir dünya için çalışıyoruz’’

Mİllİ İrade Platformu’ndan 
İsraİl’İn vahşetİne tepkİ

Bünyesinde yer 
aldığımız Milli İrade 

Platformu’nun 
Haliç Kongre 

Merkezi’nde “Kudüs 
Kırmızı Çizgimizdir” 

başlığıyla 
düzenlediği 

toplantıda 
sivil toplum 

kuruluşlarının 
ortak basın metni 

okundu. Programa 
Yeni Dünya Vakfı 

adına; Genel Başkan 
Yardımcısı Mustafa 

Üçüncü, Genel 
Merkez Gençlik 
Kolları Başkanı 

İlyas Yamak, Spor 
ve Sosyal İşler 

Komisyon Başkanı 
Ahmet Köksal 

Tekçam ile genel 
merkez çalışanları 

katıldılar.

Paltform adına basın açıklamasını 
okuyan İlim Yayma Cemiyeti Ge-

nel Başkanı Yusuf Tülün, ABD büyükel-
çiliğinin Kudüs’e taşınmasının ekonomik 
ve siyasi buhranlarla boğuşan dünyayı 
daha büyük bir kaos ortamına sürükle-
diğine dikkati çekerek, “1948’den itiba-
ren işgallerini artırarak devam ettiren 
siyonist İsrail, yaptığı katliamlarla tam 
bir terör devleti haline gelmiş ve başta 
Amerika olmak üzere emperyalist güç-
lerden almış olduğu cesaretle ramazan 
arifesinde çok büyük bir katliam daha 
gerçekleştirmiştir. ABD büyükelçiliğinin 
Kudüs’e taşınmasını barışçıl yollarla pro-
testo edenlere yönelik saldırılarda çok 
sayıda Filistinli kardeşimiz şehit olmuş 
ve binlercesi de yaralanmıştır. Bu olaylar 
esnasında yaşananlar bir kez daha siyo-
nizmin kanlı yüzünü ortaya koymuştur.” 
ifadelerini kullandı.

Tülün, tüm dünyanın gözü önünde 
yaşanan katliamlara halklar nezdinde 
tepki gösterildiğini belirterek, devletlerin 
duyarsızlığının ise tahammül edilemez 
noktaya geldiğini söyledi.

“Birleşmiş Milletleri işlevsiz hale ge-
tirmiştir”

İsrail’in Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyi’nin Filistin meselesinin 
çözümüne yönelik hiçbir kararına 
uymamayı alışkanlık haline getirdiğine 
vurgu yapan Tülün, şöyle devam etti:

“ABD yönetimi, büyükelçiliğin Kudüs’e 
taşınma kararı alarak, bu konuda taraf-
sızlığını yitirmiş, Birleşmiş Milletleri işlev-
siz hale getirmiş ve ABD’nin bu tavrı, terör 
devleti İsrail’i daha da cesaretlendirerek 
büyük bir katliam yapmasına yol açmış-
tır. Her fırsatta dünyaya insan hakları ve 
demokrasi üzerinden ahkam kesen Batı 
ülkeleri, dünyanın en büyük hapishane-
sinde işlenen zulümlerin sorumlusu katil 
İsrail’e sesini çıkarmıyor. Kuruluş amacı 
Kudüs’ün özgürlüğü olan İslam İşbirliği 
Teşkilatı da tüm bu süreçlerde zayıf kal-
mış, İslam ülkelerindeki yönetimlerin bir 
kısmı neredeyse siyonistlerle birlikte ha-
reket etmişlerdir.”

Tülün, bu noktada Türkiye’nin ve Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
kararlı duruşuna vurgu yaparak, “Cum-
hurbaşkanımızın Filistin ve Kudüs ko-
nusunda kararlı duruşunu önemsiyor ve 
destekliyoruz. Biliyoruz ki ABD yönetimi-
ni ve İsrail’i cesaretlendiren, bölge ülke-
leri yönetimlerinin etkisizliği ve sessizli-
ğidir. Başta bu ülkeler olmak üzere tüm 
İslam alemini Filistin ve Kudüs davasına 
sahip çıkmaya, yarın İstanbul’da toplana-
cak olan İslam İşbirliği Teşkilatı’nı güçlü 
bir duruş sergilemeye ve cesur kararlar 
almaya davet ediyoruz.” diye konuştu.

Kudüs’ün sadece Filistinlilerin me-
selesi olmadığını dile getiren Tülün, 
Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i 
Aksa’nın özgürlüğünün tüm Müslüman-
ların sorumluluğu olduğunu kaydetti.
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22.Yıl

Yeni Dünya 
Vakfı tarafından 

Gençlik ve 
Spor Bakanlığı 

ile birlikte 
sürdürülen 

“Geleceğe Bir 
Adım Projesi” 

kapanış 
programı 

Mustafa Cihat 
konseri ile 

gerçekleşti.

Gençlik Projeleri Destek Programı 
kapsamında Yeni Dünya Vakfı 

Ankara Şubesi tarafından gerçekleştiri-
len ve ülkemizin farklı şehirlerinden ve 
yurtdışından Ankara’ya eğitim almak için 
gelen öğrencilere yönelik sosyal uyum 
projesi olan “Geleceğe Bir Adım Projesi” 
kapsamında; Şehir tanıtımı ve entegras-
yonu, sosyal diyaloğun geliştirilmesi  için 
çeşitli faaliyetler düzenlendi.  10 kız 10 
erkek 20 öğrenci ülkemizden, yine 10 kız 
10 erkek 20 uluslararası öğrenci olmak 
üzere toplamda 40 öğrenciyi kapsayan 
projede, kapanış programı Keçiören Ne-
cip Fazıl Kısakürek Sahnesinde yapıldı.

Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan 
programda Proje Koordinatörü ve YDV 
Ankara Şube Gençlik Kolları Başkanı Ze-
yid Korkmaz, proje hakkında bilgiler ver-
di. 

Proje sürecinin anlatıldığı sinevizyon 
gösteriminin ardından YDV Ankara Şube 
Başkanı Ali Toköz, YDV Genel Başkanı 
Mahmut Göksu ve Keçiören Belediye 
Başkanı Mustafa Ak kısa birer konuşma 
yaptılar. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na 
gençliğe yönelik verdikleri destekler ve 
hizmetlerden ötürü teşekkür eden Göksu 
ve Toköz, yeni dönemde yeni projelerin 
de hayata geçirileceğini açıkladılar.

YDV Ankara Şube yöneticileri, Keçiö-
ren Müftüsü Dr. İhsan İlhan ve çok sayıda 
davetlinin katıldığı programın sonunda 
sanatçı Mustafa Cihat’a hediye takdim 
edildi.

BİR PROJE DAHA TAMAMLANDI

Mahmut 
Göksu

Ali
Toköz

Zeyid
Korkmaz

Mustafa
Ak
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‘‘Yeni bir dünya için çalışıyoruz’’

VAKFIMIZ KAMU - STK İŞBİRLİĞİ PROJESİNDE 
YERİNİ ALDI

Kamu-STK 
İşbirliği için Aile ve 

Sosyal Politikalar 
Bakanlığı’nın 

Kapasitesinin 
Güçlendirilmesi 

Teknik Yardım 
Projesi 

kapsamında 
gerçekleştirilen 

açılış 
konferansına,  

gençlik ve 
kadın kolları 

temsilcilerimiz 
katıldılar.

CVK Park Bosphorus Otel’de düzenle-
nen ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı 
Dr. Fatma Betül Sayan Kaya’nın da katıl-
dığı proje açılış programına vakfımızın 
yanı sıra diğer STK’lardan da çok sayıda 
temsilci katıldı.

YDV Genel Merkez Gençlik Kolları Baş-
kanı İlyas Yamak, Kadın Kolları Başkan 
Yardımcısı  Büşra Cansız, Spor ve Sosyal 
İşler Komisyonundan Ahmet Döşeyici ile 
YDV Ankara Şube Kadın Kolları Başka-
nı Meltem Çatkın’ın Yeni Dünya Vakfı’nı 
temsilen katıldığı proje açılış programın-
da STK temsilcileri ile tek tek tokalaşan 
Bakan Kaya, daha sonra kürsüye çıkarak 
proje hakkında geniş bilgilendirmede bu-
lundu.

Bakan Kaya, konuşmasında projenin 
genel olarak Kamu ve STK’lar arasındaki, 
özelde ise Aile ve Sosyal Politikalar Ba-
kanlığı ile sosyal alanda çalışma ve faali-
yetler yürüten STK’lar arasındaki işbirliği-
ni güçlendirmeyi amaçladığını ifade etti. 

Bakan Kaya, Kamu-STK İşbirliği Pro-
jesini önemli bir fırsat olarak gördüğünü 
belirterek, “Proje Cumhurbaşkanımız Re-
cep Tayyip Erdoğan’ın önemle altını çiz-
diği milli irade ve politika yapma sürecine 
bizzat dahil olarak, somut anlamda ifade-
sini tam bulacaktır. Bu proje ile sosyal po-
litika alanında faaliyet gösteren STK’ların 
kapasitesini arttırmaya gayret edeceğiz. 
Teknolojik gelişmelere uygun olarak dü-
zenlenecek Çevrimiçi Öğrenme Modülleri 
ile projenin devamında da sürdürülebilir 

olmasını sağlamış olmayı hedefliyoruz.” 
dedi.

Bakan Kaya, Kamu-STK İşbirliği İçin 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın 
Kapasitesinin Güçlendirilmesi Teknik Yar-
dım Projesi’nin açılış törenine katıldı. Açı-
lış programında konuşan Kaya, Bakanlık 
olarak sivil toplum kuruluşları ile devam 
eden güçlü işbirliğine katkı sağlayacağı-
na inandığı bu projenin hayırlı olmasını 
dilediğini söyledi.

Program sonunda İstanbul Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdür Yar-
dımcıları Arzu Gür ve Halis Kuralay ile isti-
şare etme imkanı bulan vakıf temsilcileri-
miz, ayrıca Bakan Kaya ve İstanbul Valisi 
Vasib Şahin ile de bir araya geldiler.

PROJE NEYİ AMAÇLIYOR?

Genel amacı, politika geliştirme 
ve karar alma süreçlerinde daha 
aktif demokratik katılım yoluyla, 
temel hakları, diyalog kültürünü 
teşvik ederek sivil toplumun ge-
lişimini desteklemek ve Aile Sos-
yal Politikalar Bakanlığı ile sosyal 
politika alanında etkinlik gösteren 
STK’lar arasındaki işbirliğini güç-
lendirmek olan Kamu-STK İşbir-
liği için Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı’nın Kapasitesinin Yük-
seltilmesi Teknik Destek Projesi, 
18 Mayıs 2018 tarihinde başladı.
24 ay sürecek projenin sonuçları 
arasında, ortak politika geliştir-
me, uygulama, izleme, değerlen-
dirme alanlarında Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı ve STK’ların 

kapasitelerinin yükseltilmesi, ayrı-
ca hukuki yardım ve dayanışmaya 
ilişkin olarak da STK’ların kapasi-
telerinin geliştirilmesi faaliyetleri 

yer alıyor.

Genel Merkez Kadın 
ve Gençlik Kolları 

temsilcilerimiz İstanbul 
Valisi Vasib Şahin ile bir 

araya geldiler.

www.caykur.gov.tr

DOĞAL ANTİOKSİDAN

yeniambalaj



www.caykur.gov.tr

DOĞAL ANTİOKSİDAN

yeniambalaj
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‘‘Yeni bir dünya için çalışıyoruz’’

Dünyanın en büyük tarih ve kül-
tür merkezlerinden biri olan 

İstanbul’da proje faaliyetleri kapsamında 
geziler, fotoğrafçılık ve Osmanlı Türkçesi 
farkındalık eğitimleri de verildi. Böylece 
saha gezilerine öğrenciler hazırlanmış, 
görsel okur-yazarlık ve fotoğraflama be-
cerileri geliştirilmiş oldu.  

Projede, Şubat ayı itibariyle Sokratik 
bir metotla gerçekleştirilen sokak dersle-
ri ve görsel sunumlar yoluyla şehirlerin; 
işlevler, yapılar, yaşam tarzları ve tarihi 
geçmişleri gibi birçok farklılığını bir ara-
da barındıran özelliğine dikkat çekilmeye 
çalışıldı. Bu bağlamda araştırmacı tarih-
çiler Hasan Eren Ulu ve Melih Oktay ön-
cülüğünde; Edirnekapı – Fatih, Bayezid 
- Sultanahmet,   Eminönü - Kapalı Çarşı – 
Süleymaniye, Galata – Karaköy, Üsküdar  
bölgelerinde saha gezileri yapıldı.

Edirnekapı Mihrimah Sultan Cami, Ka-
riye, Fatih Cami, Nişanca, Beyazıd Meyda-
nı, Şehzade Cami, Vezneciler, Vefa sokak-
ları, Sultanahmet Meydanı, Çemberlitaş, 
Roma Polieuktos Kilisesi’nin harabesi, 
Recai Efendi Sıbyan Mektebi ve Sebili, Atıf 
Efendi Kütüphanesi, Kirazlımescit Sokağı, 
Kapalıçarşı gibi İstanbul’un tarihi mekan-
larından kültüre doğru bir yolculuğa çıkıl-
dı.

BURSA VE BİLECİK’İN TARİHİ KAPILA-
RI ARALANDI

İstanbul dışında ise Edirne gezisinin ar-
dından projenin son turu Bursa ve Bilecik 
şehirlerine yapıldı. 12-13 Mayıs tarihlerin-
de iki günlük bir programı kapsayan gezi, 
sanat tarihçisi Büşra Cansız öncülüğünde 
45 öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. Cu-
martesi sabah Bursa’ya ulaşan kafileyi 
karşılayan YDV Bursa Temsilciliği’nden 
Hatice Aras mihmandarlığında şehir mer-
kezi ve Cumalıkızık Köyü gezildi. Daha 
sonra Yeni Dünya Vakfı Bursa Temsilci-
liğine geçen kafile, temsil heyeti başkanı 
Tahsin Kara ile bir araya geldi. Daha ön-
cede birçok proje ve faaliyet kapsamında 
İstanbul öğrencilerini misafir ettiklerini 
ifade eden Başkan Kara, iki tarihi kent 
arasında köprü oluşturan Yeni Dünya 
Vakfı’nın bir parçası olmaktan büyük mut-
luluk duyduklarını ifade etti.

Sohbetin ardından YDV Bursa Yönetim 
Kurulu Üyesi Zeki Eker’in evsahipliğinde 
Derebahçe Resrotan’da akşam yemeği ye-
diler. Geceyi Bursa’da geçiren grup Pazar 
sabahı Bilecek’e hareket etti. Gün içerisin-
de Söğüt ve Bilecik’te belirlenen yerleri 
gezen grup akşam saatlerinde İstanbul’a 
dönmek üzere kentten ayrıldılar.

MEDENİYET TURU SONA ERDİ

Yeni Dünya 
Vakfı’nın Gençlik 

ve Spor Bakanlığı 
ile birlikte 

gerçekleştirdiği 
‘Şehirlerde 
Medeniyet, 

İstanbul’ projesi 
kapsamında son 

gezi, Bursa ve 
Bilecik’e yapıldı. 
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‘YENİ DÜNYA’DA BABIALİ SOHBETLERİ

Basın, yayın ve 
kültür dünyasının 

ilk merkezi olan 
ve ‘Babıali’ olarak 
bilinen Cağaloğlu 

bölgesinde 
düzenlenen 

‘Enderun 
Sohbetleri’,  

artık  Yeni 
Dünya Vakfı’nın 

Babıali’de bulunan 
tarihi  genel 

merkez binasında 
gerçekleştiriliyor.

Uzun zamandır fikir, sanat ve ede-
biyat dünyasının önemli isimlerini 

konuk eden Babıali Enderun Sohbetleri 
toplantısı, Nisan ayından itibaren Yeni 
Dünya Vakfı’nda düzenleniyor. Vakfımız-
daki ilk program Gazeteci-Yazar Üstün 
İnanç ile başlarken, daha sonra; Ünlü Se-
narist-Yönetmen Safa Önal, Hukukçu-Ya-
zar  Necati Demirtaş ve son olarak Türk-
çenin yaşayan en önemli isimlerinden 
Prof. Dr. Kemal Eraslan konuk oldu. 

Batıdaki ve bizdeki roman anlayışın-
dan kesitler vererek iz bırakan romancıla-
rımızdan bahseden  Üstün İnanç, roman 
yazma serüvenini de dile getirdi.

Türk sinemasının emektar senaristi, 
yönetmen Safa Önal ise, Bâbıâli ve sine-
ma hayatındaki dostluklarını, unutulmaz 
hatıralarını anlattı.

Şeyhülislam Yahya Efendi Divanı Şer-
hi ve Fetvaları İle Şeyhülislam Ebüssu’ud 
Efendi eserlerini kültür dünyamıza kazan-
dıran bilge hukukçu Necati Demirtaş ise, 
bütün hukuki konulara dair kaynaklara 
sahip olduğumuzun altını çizerken, şair 
ve şiire dair de bir söyleşi gerçekleştirdi.

Son olarak ise Hoca Ahmed Yesevi’ye 
bir ömür adayan, İstanbul Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi emekli öğretim üyesi 
ve Türkoloji dünyasının tanınmış bilgini 
Prof. Dr. Kemal Eraslan konuk oldu.

Vakıf yöneticilerimizin de katıldıkları 
sohbetler, her hafta Perşembe günü saat 
18.00’de Yeni Dünya Vakfı genel merke-
zinde düzenleniyor.
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‘‘Yeni bir dünya için çalışıyoruz’’

SAVAŞ VE BARIŞIN ORTASINDA: MAKEDONYA

Yeni Dünya 
Vakfı ve İstanbul 

Büyükşehir 
Belediyesi işbirliği 

ile Makedonya 
Başbakanı 

Kültür ve Medya 
Danışmanı 

Cabir Doko’nun 
konuşmacı 

olarak katıldığı 
“Makedonya 
Bağımsızlık 

Dönemi ve Türkiye 
ile İlişkiler – 

Makedonya’daki 
Türkler” konulu 

bir konferans 
düzenledi.

Her yıl Asya, Afrika, Güney Amerika 
ve Balkanlar’dan çok sayıda ulus-

lararası öğrenciye burs ve yurt imkanı 
sağlayan Yeni Dünya Vakfı, düzenlediği 
yurt içi ve yurt dışı gezilerde de Balkanlar’a 
verdiği önemi, 2018 konferanslarına da 
Makedonya ile başlayarak ortaya koyuyor. 

İstanbul Büyükşehir Belediye’si ile bir-
likte gerçekleştirilecek konferans dizisi-
nin ilk konusunun Makedonya olması se-
bebiyle, konferans da çok sayıda Balkanlı 
öğrencisi bulunan Fatih Sultan Mehmet 
Uluslararası İmam Hatip Lisesi’nde dü-
zenlendi. 

Genel Başkan Mahmut Göksu, vakıf 
yöneticileri ve okul idarecilerinin de katıl-
dıkları konferans, Balkan kökenli bir öğ-
rencinin Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı. 
Çok sayıda vakıf gönüllüsü ve uluslarara-
sı öğrencinin katıldığı konferansta kısa bir 
selamlama konuşması yapan YDV Genel 
Başkanı Mahmut Göksu, Balkan coğraf-
yasının her daim Türk milletinin gönlünde 
yer aldığına değindi.. Balkanların geniş 
ve verimli topraklarında halen çok sayı-
da Müslüman bulunduğuna dikkat çeken 
Başkan Göksu, “Bir kolumuz halen Bal-
kanlarda, Orta Doğu’da, Orta Asya’da ve 
Afrika’da…. Gönlümüz hep bu coğrafyalar-

da ve buralarda yaşayan kardeşlerimizde. 
Zalim devletlerin egemenliği yüzünden 
birçoğunda kan ve gözyaşı eksik olmuyor. 
Tıpkı Kudüs’ün yaşadığı zulüme benzer 
kanayan sorunlar var. Bugün de Cum-
hurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 
çağrısı ile İslam İşbirliği Teşkilatı ülkemi-
ze geldi. Kudüs’e destek için Yenikapı’da 
büyük bir miting gerçekleşecek. Konfe-
ranstan çıkınca hep birlikte bu mitinge 
katılacağız. 

Hepimiz kardeşiz, hepimiz farklı renk-
lere ve dillere sahibiz. Ama tıpkı ecdadı-
mız Osmanlı’nın onlarca milleti bir arada 
huzur ve adalet içerisinde yaşattığı gibi 
bizler de zalimlerin karşısında durup, hu-
zurun tesisi için birlikte olma gayretini 
göstereceğiz. Balkanlar’da bu hususta 
çok önemli bir coğrafya. Osmanlı ege-
menliğinden çıktıktan sonra savaşların ve 
gözyaşının dinmediği, parça parça bölün-
müş bir hal aldı. Makedonya halen birçok 
ülkenin baskısı altında yaşıyor. Misafiri-
mizden daha detaylı bir şekilde dinleme 
imkanımız olacak. Kendisine ve sizlere 
hoşgeldiniz diyorum” diye konuştu.

Daha sonra kürsüye çıkan Makedonya 
Başbakanı Kültür ve Medya Danışmanı 
Cabir Doko, konferansı düzenleyen Yeni 
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Dünya Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne teşek-
kür etti. Türkiye’ye çok sık geldiğini belirten Doko, “Bu-
rada bulunmaktan, Türk insanı ile bir araya gelmekten 
çok mutlu oluyorum. Makedonya’da yaşayan Türkler’in 
Türkiye sevdası çok başka. Makedonya kabinesinde yer 
alan ilk Türk olmak da hem benim için hem ülkemizdeki 
Türkler için ayrı bir mutluluk kaynağı. Makedonya farklı 
etnik toplulukların bir arada yaşadığı ve neredeyse 3’te 
biri Müslüman olan bir ülke. 90’larda Müslümanlara yö-
nelik tavırların artması ve çıkan savaşlar çok acı kayıplar 
yaşattı. Yugoslavya’nın dağılmasıyla birlikte, Sovyetler 
bölgeyi kontrol altında tutabilmek için agresif bir tutum 
sergiledi. Sonra Makedonya ve Bosna Yugoslavya’dan 
ayrıldı. O dönemde hemen hemen tüm Balkan ülkeleri 
savaşlar ve acılar yaşarken, Makedonya çok şükür ki 
çok kanlı bir savaş yaşamadan bu devri atlattı. Make-
donya ile ilk ilişki kuran devlet de Türkiye oldu. İşte bu 
Türkiye’nin Balkanlara ve Makedonya’ya verdiği önemi 
ortaya koyuyor” dedi.

“YUNANİSTAN’IN BASKISI YÜZÜNDEN ÜLKENİN 
İSMİ DEĞİŞECEK”

Ayrılık süreci ile birlikte Makedonya’nın ciddi bir am-
bargo ile karşılaştığını vurgulayan Doko, konuşması 
şöyle sürdürdü; “Bir ambargo uygulandı fakat Türkiye 
bu süreçte ülkemize çok destek oldu. Halen baskı al-
tındayız. Yunanistan ile ciddi bir isim sorunu yaşıyoruz. 
Makedonya ismini Yunanlar kendilerine ait bir bölge için 
kullanıyorlar ve bizim ülkemizin ismini değiştirmemizi 
istiyorlar. Makedonya geniş bir coğrafyayı kapsayan bir 
isim. Fakat Yunanistan ülkemize yoğun bir baskı uygu-
luyor. Avrupa Birliği sürecinde önümüze taş koyup du-

ruyor. Ülkemizin adını değiştirmemiz gerekecek. ABD 
bile okyanus aşırı Makedonya üzerinde baskı oluşturup 
bizi rahat bırakmıyor. Ülkemizin merkezi bir konumda 
olması bizi bu sıkıntılarla uğraşmak zorunda bırakıyor. 
Makedonya’ya samimi yaklaşan Türkiye’yi herkesten 
ayrı tutuyoruz. 

Son ankette Makedon halkı kendilerine en yakın 
ülke ve ulus olarak Türkiye’ye oy verdiler. Dilimizde bile 
700’den fazla Türkçe kelime var. Çok büyük Türk şirket-
leri Makedonya’da önemli yatırımlar yapıyorlar. TİKA gibi 
kurumların çalışma ve faaliyetleri var. Makedon hüküme-
ti de Türk şirketlerine kolaylık sağlıyor. FETÖ ile müca-
delede önemli adımlar atıldı. FETÖ, Makedonya’da ciddi 
bir darbe aldı. Bu örgütün okullarına da ilgi azaldı. Fakat 
ülkemizdeki Arnavut nüfus bu konuda pek ikna olmuş 
görünmüyor ve FETÖ okullarına çocuklarını yollamaya 
devam ediyorlar. Sanırım Türkiye ile Arnavutluk’un iliş-
kilerinin biraz zayıf kalması, Makedonya’daki Arnavutları 
bile etkiliyor. Maarif Vakfı ülkemizde okullar açıyor ve bu 
adım, bilinç ve şuur oluşması açısında olumlu diye dü-
şünüyorum. 

Yeni Dünya Vakfı ile tanışıklığımız da vakfınızın dü-
zenlediği Kayıp Mirasımız Balkanlar projesi sayesinde 
oldu. Çok faydalı işler yapan, gayretli insanlarda oluşan 
bir vakıf. Dünyanın farklı bölgelerinden öğrencileri de bu-
lunması ismi gibi vizyonunun da bir göstergesi. Bu se-
beple sizleri tanıdığıma ve bugün burada olduğum için 
çok mutlu olduğumu da ifade etmek isterim. Hepinize 
teşekkür ediyorum.”

Konferansın sonunda soruları da cevaplayan Doko’ya 
günün anısına Genel Başkan Mahmut Göksu tarafından 
plaket takdim edildi.
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İDRİS GÜLLÜCE, 
MEDRESE BULUŞMALARI’NA KONUK OLDU

Genel Merkez 
Gençlik Kollarımız 

tarafından 
organize edilen 

Medrese 
Buluşmaları’nın 
bu dönemin son 

programına; Çevre 
ve Şehircilik 

Eski Bakanı İdris 
Güllüce konuşmacı 
olarak konuk oldu.

Güllüce, vakfımızın
anı defterini 

imzaladı

“Değişen Dünya ve Gençlik” konulu söyleşiye, vakıf yöneticilerimiz ve çok sayıda 
öğrencimiz katıldı. Keyifli ve samimi bir sohbetin ardından vakfımızın anı defterini im-
zalayan ve aile fotoğrafı çektiren Güllüce, gençliğe yönelik vakıf çalışmalarının önemi-
ne dikkat çekti. Gençlere, adeta hayat dersi veren Güllüce; şu başlıklar altında verdiği 
örnekler ve yaşanan gerçeklerle konuşmasını tamamladı:

-Zamanı iyi kullanın.
-Okumayı ihmal etmeyin.
-Dost ve çevre edinin.
-Mütevazi olun.
-Eliniz kaleme alışsın, yazın.
-Aileyi koruyunuz.
-Popüler kültüre dikkat edinin.
-Hümanizm, feminizm gibi görüşler cazip gelebilir, dikkatli olmak gerekir.
-Dert sahibi olun.
-Dünyadaki kültürel ve beşeri soykırımı inceleyin, bunlara karşı donanımlı olun.
-Ümmetin ve Milletin sıkıntılarını dert edinin.
-Tarih bilincinizi geliştirin.
-Vizyonunuz Edirne’den Ardahan’a değil bütün dünyayı kucaklayacak kadar büyük 

olsun.
-İşte bunun adı Yeni Dünya’dır.
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MİLLETVEKİLİ PULCU İLE 
SİNEMA ÜZERİNE SÖYLEŞİ

Yeni Dünya 
Vakfı kültür 

sanat söyleşileri 
kapsamında ‘‘Bilim 
Kurgu Filmlerinde 

Dini Temalar’’ 
konuşuldu

YDV Genel Merkez Gençlik Kolları ta-
rafından düzenlenen “Bilim Kurgu Film-
lerinde Dini Temalar” konulu söyleşisine 
katılan AK Parti İstanbul Milletvekili Meh-
met Ali Pulcu, dikkat çekici tespitlerde 
bulundu. Gençlerle birlikte yaklaşık 2 saat 
boyunca konu üzerine konuşan Pulcu, 

söyleşi sonrası öğrencileri kırmayarak ka-
rakalem çizimi yaptı. 

Program sonrası Pulcu’ya teşekkür 
eden YDV Genel Başkan Yardımcısı Mus-
tafa Üçüncü ve Gençlik Kolları Başkanı İl-
yas Yamak, plaket takdiminde bulundular.
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MİNİ DÜNYA KUPASINI
TAYLAND KAZANDI

Yeni Dünya 
Vakfı tarafından 

Türkiye’de 
eğitimine devam 

eden uluslararası 
öğrenciler arasında 

düzenlenen 
‘Universities Mini 
World Cup” futbol 

turnuvasının 
şampiyonu Tayland 

takımı oldu.

Yeni Dünya Vakfı Genel Merkez 
Spor ve Sosyal İşler Komisyonu 

ve Uluslar arası Öğrenciler Komisyonu 
tarafından, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin katkı-
ları ile iki gün süren bir futbol turnuvası 
düzenlendi.

Uganda, Somali, Endonezya, Afganis-
tan, Tayland ve Arnavutluk’tan oluşan 6 
takımın katıldığı turnuvada, Asya, Afrika 
ve Avrupa kıtaları temsil edildi. 12 Mayıs 
Cumartesi günü başlayan grup maçlarının 
ardından Tayland ve Arnavutluk takımları 
finale yükselirken, Uganda ve Endonezya 
ise üçüncülük maçına çıktılar.

13 Mayıs Pazar günü oynanan final 
müsabakalarında Endonezya’yı 5-2’lik 
skorla geçen Uganda takımı, turnuvayı 
üçüncü olarak tamamladı. Final maçı ise 
Tayland ve Arnavutluk takımları arasında 
büyük mücadeleye sahne olurken, maçın 
normal süresi 1-1 beraberlikle tamamlan-
dı. Penaltı atışları neticesinde Tayland ku-
payı kazanan takım oldu.

Turnuvada dereceye giren ilk üç takı-
ma kupa ve madalyaları, vakıf yöneticileri 
tarafından verildi. Tüm takımlara eşof-
man takımları da hediye edilirken, baklava 
ikramında bulunuldu.

Oldukça keyifli iki gün geçirdiklerini 
ifade eden YDV Genel Merkez Spor ve 
Sosyal İşler Komisyon Başkanı Ahmet 
Köksal Tekçam, sporun birleştirici etkisi-
ni önemsediklerini vurguladı. Yeni Dünya 
Vakfı genel merkezi olarak Türkiye’nin ve 
dünyanın dört bir köşesinden İstanbul’a 

eğitimlerine devam etmek için gelen üni-
versite öğrencileri ile sıkı temas hakinde 
olduklarını ifade eden Tekçam, “Sadece 
burs ve yurt hizmetleri vermekle yetin-
miyoruz. Yıl içerisinde sosyal, sportif ve 
kültürel birçok aktivite ve faaliyetlerimiz 
oluyor. Ayrıca her yıl farklı illerde en az 
4 kamp düzenliyoruz. Bu kamplarımıza; 
Afrika, Asya, Amerika ve Avrupa kökenli 
uluslararası öğrencilerimiz de katılıyorlar. 
Çoğu dilimizi biliyor ve insanımızla iyi ile-
tişim kurmuş durumdalar. Kültürümüzü, 
ülkemizi, insanımızı ve kardeş olduğu-
muzu iyi özümsemeleri için sivil toplum 
çalışmalarının kilit olduğunu kanaatinde-
yiz. Bu anlamda çalışma ve girişimlerde 
bulunan tüm kuruluşlara teşekkür edi-
yoruz. Yeni Dünya Vakfı olarak biz zaten 
bu çalışmaların maksimum seviyede içe-
risinde bulunuyoruz. Ayrıca bu etkinliğin 
düzenlenmesinde katkı ve desteği bulu-
nan Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İstanbul 
Büyükşehir Belediyes’ine de teşekkür edi-
yoruz. Genel merkezimiz, uluslararası öğ-
renciler komisyonu başkanımız Mehmet 
İşcan, öğrenci evleri ve yurtlar komisyonu 
başkanımız Hamit Öncü, gençlik kolla-
rı başkanımız İlyas Yamak başta olmak 
üzere desteği bulunan, turnuvaya izleme-
ye gelen herkese teşekkür ediyoruz” diye 
konuştu.

Turnuvayı; YDV Genel Koordinatörü 
Özbay Yağmurkaya, YDV Kurumsal İleti-
şim Sorumlusu Abdullah Yılmaz, Tanıtım 
ve Medya Komisyonu Başkanı Fatih Tu-
ran da izlediler.
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DOLMABAHÇE SARAYI’NDA 
FOTOĞRAF SERGİSİ 

Yeni Dünya Vakfı 
genel merkezi 

tarafından bu yıl 
ilki düzenlenen 
ödüllü fotoğraf 
yarışması ödül 

töreni ve sergisi 
Dolmabahçe 

Sarayı’nda 
gerçekleşti.  

Vakfımızın Gençlik ve Spor Bakanlı-
ğı ile birlikte sürdürdüğü ‘Şehirler-

de Medeniyet, İstanbul’ projesi kapsamın-
da fotoğraf yarışması düzenlendi.  

Yaklaşık 7 ay süren proje boyunca 
gençler, İstanbul başta olmak üzere Edir-
ne, Bursa ve Bilecik illerini de gezdiler. Her 
hafta proje eğitmenleri Hasan Eren Ulu ve 
Melih Oktay ile birlikte İstanbul’un tarihi 
ve kültürel mekanlarını görerek, şehir ve 
medeniyete dair izleri takip ettiler.

Proje öncesi fotoğrafçılık eğitimi de 
verilen gençler, 7 ay boyunca her gezi de 
çokça fotoğraf çekme fırsatı buldular. 

Bu anlamda “Şehir ve Medeniyet” ko-
nulu bir fotoğraf yarışması düzenlendi. 
Mayıs ayı boyunca çektikleri fotoğrafları 
gönderen katılımcılar arasından dereceye 
girenlerin isimleri ise 22 Mayıs’ta açıklan-
dı.

Jüri tarafından ilk üçe giren fotoğraflar 
ile seçilen 30 fotoğraf sergilenmeye hak 
kazandı.

Dolmabahçe Sarayı Saray Koleksiyon-
ları Müzesi Sergi Salonunda 26 Mayıs 
günü fotoğraflar sergilendi. Vakıf yöneti-
cileri, proje koordinatörleri, katılımcılar ve 
davetlilerin katıldığı sergide, dereceye gi-
renlere para ödülü ve plaket takdim edildi.

Yarışmada 1. Seçilen “Eski yeni” isim-
li eseriyle Mustafa Çeliker’e 750 TL para 
ödülü verilirken, “Konstantinapolis” isimli 
eseriyle ikinciliği elde eden Uğur Çimen’e 
500 TL, “Komşuluk” isimli eseriyle üçüncü 
olan İmge İldem’e ise 250 TL para ödülü 
verildi. 

Yeni Dünya Vakfı Mütevelli Heyet Üye-
si Mustafa Akçay, Denetim Kurulu Üyesi 
Ali İhsan Yanılmaz ve Genel Merkez Genç-
lik Kolları Başkanı İlyas Yamak dereceye 
giren ve eserleri sergilenen yarışmacılara 
sertifika ve plaketlerini takdim ettiler.

Çok sayıda davetlinin katıldığı sergi 
sonrası açıklama yapan Yarışma Koordi-

natörü Büşra Cansız, “Gençlerin İstanbul 
özelinde şehir ve medeniyet kavramlarını 
idrak etmeleri maksadıyla hayata geçiri-
len projede, ayrıca gençlerin kültürel ve 
sanatsal gelişimlerine katkı sağlamakla 
beraber İstanbul gibi bir medeniyet baş-
kentini özümsemeleri de amaçlanmıştı. 
Bu bağlamda gençlerin gözünden şehir-
medeniyet kavramlarının nasıl idrak edil-
diğini fotoğraflarla anlamaya çalıştık. 7 
ay boyunca sayısız gezi ve sayısız eseri 
görme, öykülerini dinleme imkanı bulduk. 
Proje öncesi aldığımız fotoğrafçılık ve Os-
manlıca farkındalık eğitimi de çektiğimiz 
fotoğraflara yansıdı diyebilirim. Bu anlam-
da emeği ve desteği olan Proje Koordina-
törümüz Ferhat Sağlam’a, eğitmenlerimiz 
Hasan Eren Ulu ve Melih Oktay’a, projeye 
katılan arkadaşlarımıza, vakıf yöneticile-
rimize, fotoğraf yarışmamızın düzenlen-
mesinde büyük gayretleri olan Kurumsal 
İletişim Sorumlumuz Abdullah Yılmaz’a 
ve Dolmabahçe Sarayı Sergi Salonunu 
bize tahsis eden YDV İstişare Kurulu Üye-
si Dr. Halil İbrahim Erbay’a çok teşekkür 
ediyoruz.

Güzel bir yarışma olduğunu düşünüyo-
rum. Bu fotoğraflar Ramazan ayı boyun-
ca genel merkezimizde bulunan mahzen 
dediğimiz YDV Kültür Sanat Galerisinde 
sergilenecek. Tüm genç kardeşlerimizi ve 
vakıf üye ve gönüllülerimizi bekliyoruz” 
diye konuştu. 

Bu yıl ilki düzenlenen fotoğraf yarış-
ması, geleneksel olarak her yıl Mayıs ayın-
da farklı temalarda düzenlenecek.

MAHZENDE SERGİ
Fotoğraf yarışması ve Dolmabahçe 

Sarayı’ndaki serginin ardından, dereceye 
giren 30 fotoğraf, Yeni Dünya Vakfı Genel 
Merkezi Kültür Sanat Galerisi olarak kul-
lanılan mahzende Ramazan ayı boyunca 
sergilendi.
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‘YENİ DÜNYA’ UGANDA’YA 
KUCAK AÇMAYA DEVAM EDİYOR

Uganda’nın 
Kampala kentinde 

bulunan ve 
toplam 450 

çocuğun kaldığı 
yetimhanenin 

ihtiyaçlarını her 
ay karşılayan Yeni 

Dünya Vakfı, şimdi 
ise Uganda’da 

çok sayıda köye 
yüzlerce koli erzak 

ile onlarca büyük 
ve küçükbaş 

hayvan yardımında 
bulundu.

Yeni Dünya Vakfı Sakarya Temsil Heye-
ti Başkanı Osman Aydın’ın girişimleri 

ile Uganda’ya yardım amaçlı hazırlanan erzak 
kolileri ve toplanan nafile kurban bağışları, 
2-7 Mayıs tarihleri arasında 5 günlük ziyaret 
ile ihtiyaç sahibi Ugandalılar’a ulaştırıldı.

Aydın’ın bizzat giderek, Uganda’daki 
Türk işadamları Ayhan Kocacık ve Mehmet 
Polater’in de destek ve katkıları ile organize 
edilen yardım faaliyetinde; çok sayıda köyün 
yanı sıra okula da yardımda bulunulurken, 55 
çocuk da sünnet ettirildi.

687 adet erzak kolisi dağıttıklarını ifade 
eden Yeni Dünya Vakfı Sakarya Temsil Heyeti 
Başkanı Osman Aydın, “Ayrıca; 42 baş büyük 
ve küçükbaş nafile ve adak kurbanı kestirerek 
ihtiyaç sahibi insanlara dağıttık. Ziyaretimiz-
de 55 çocuğu sünnet ettirip, Opira Medrese-
sinde eğitim gören 4-12 yaş arası 150 civarın-
da öğrenci ile bir araya gelerek onlara da hem 
moral verdik hem destek olduk. Ayrıca okula 
bir de karatahta yardımında bulunduk. 

Bu yardım faaliyetlerinin gerçekleşmesin-
de, Yeni Dünya Vakfı Sakarya Yönetim Kurulu 
üyelerimizin, Serdivan Yardımlaşma Derneği 
Başkanı Murat Akyüz’ün, dostlarımızın, Sa-
karyalı hemşerilerimizin yönlendirmeleri ve 
destekleri oldu. Allah onlardan da yardım-
larını esirgemeyen herkesten de razı olsun. 
Çok fazla köy dolaştık ve gördük ki; Burada 
insanlar bir parça ekmeğe, bir avuç suya bile 
ihtiyaç duyuyorlar. Sırf Bukava köyünde 195 
koli dağıtmak durumunda kaldık. Bunun gibi 
birçok köyü daha ziyaret edip erzak dağıttık 
ve buradan temin ettiğimiz büyük ve küçük-
baş hayvanları kestirip etlerini dağıttık. Mey-
danda bir caminin etrafında bir miktar erzak, 
kurban eti, bir şeker vb. alabilmek için güne-
şin altında saatlerce bekleyen halkı görünce 

kendimi çok garip hissetim. Vakfımız halen 
Uganda’da bir yetimhanenin aylık tüm ihti-
yaçlarını karşılayacak miktarda her ay para 
yardımında bulunuyor. Biz de yüzlerce koli 
erzak dağıttık, onlarca kurban kesip etleri 
ulaştırdık. İnanın bunun bin misli daha yar-
dım edilse yetmeyecek. Oysa, Müslümanları 
kandırmak için misyonerlerin buralarda ciddi 
faaliyetler yaptıklarına şahit olduk. Havuzu, 
oyun alanları ve daha nice imkanları bulunan 
kamplar kurmuşlar. Adeta “Gel Müslüman 
gel!”diyorlar. Müslüman nereye kadar dayana-
cak ben de merak ediyorum... Allah yardımcı-
ları olsun.

Öte yandan bakıyorum su yok! Hayırsever 
insanlar ve Türkiye Cumhuriyeti buralarda su 
kuyuları açtırmış. Su hayattır...Buradakiler 
bunun daha çok farkındalar...Bu kuyuların 
açılmasına vesile olan kardeşlerimizden de 
Allah razı olsun...

Gözleri her zaman yollarda. Birçoğu, sığı-
nacakları bir ağaç altı olmadığı için gelecek 
yardımları güneşte beklemek zorundalar...63 
yıllık ömrümün en duygu yüklü günlerini bana 
yaşatan Allah’ıma, ne kadar şükretsem azdır. 
Bu masum, mahçup ve mazlumların duası 
sizlere sevgili kardeşlerim” diye konuştu.

GAZİANTEP DE YARDIMDA BULUNDU
Gaziantep temsilciliğimiz de Uganda’ya 

erzak yardımında bulunurken, bir de iftar ye-
meği düzenledi. YDV Gaziantep Temsil Heye-
ti Başkanı Ahmet Çelik, Yeni Dünya Vakfı’nın 
Uganda’da çok zor şartlar altında yaşam mü-
cadelesi veren yüzlerce yetime sahip çıkma-
sının kendilerini çok duygulandırdığını ifade 
ederek, ellerinden geldiğince katkıda bulun-
maya devam edeceklerini söyledi.
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Halİl İbrahİm Demİr Yükseköğretİm 
Kız Öğrencİ Yurdu Dualarla Açıldı

Yeni Dünya 
Vakfı Onursal 

Başkanı ve İlim 
Yayma Cemiyeti 

Yüksek Müşavere 
Kurul Üyesi Halil 

İbrahim Demir 
adına bağışladığı 
arsada yaptırılan 

Yükseköğretim Kız 
Öğrenci Yurdunun 

açılışı TBMM 
Başkanı  İsmail 

Kahraman’ın 
katılımıyla 

gerçekleştirildi.

Açılışa TBMM Başkanı İsmail 
Kahraman’ın yanı sıra Milletvekili 

Osman Poyraz, Maltepe Kaymakamı Mef-
tun Dallı, Maltepe Müftüsü Ahmet İnciler, 
Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Faik 
Kaptan, Sancaktepe Belediye Başkanı İs-
mail Erdem, Ümraniye Belediye Başkan 
Yardımcısı Cemali Ergül, Maltepe Beledi-
ye Başkan Yardımcısı Haydar Battal, İlim 
Yayma Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyeleri, 
Yeni Dünya Vakfı Yönetim Kurulu Üyeleri 
ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile 
öğrenciler katıldı.

Demir, Yeni Dünya Vakfı’na bağışladığı 
arsa üzerinde inşa edilen 400 kişilik kız 
öğrenci yurdu açılışında yaptığı konuşma-
da “Bugünleri gösteren Rabbime hamd ol-
sun. Ben bağışladığım bu arsaya özellikle 
kız öğrenci yurdu yapılmasını arzu ettim. 
Çünkü; geleceğimizi,  bu vatanın evlatla-

rını yetiştirecek olan anneler olacaktır.  
Bugün bu yurtlarımızda misafir ettiğimiz 
evlatlarımız yarının anneleri olacaklar ve 
hayırlı evlatlar yetiştirecekler. Allah hayır-
larımızı kabul etsin, daha da artırsın. Bu-
raya teşriflerinizden ötürü Başta TBMM 
Başkanımız olmak üzere hepinize çok te-
şekkür ederim” dedi.

İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı 
Yusuf Tülün de kısa bir konuşma yaparak 
Halil İbrahim Demir’e teşekkür etti.

Son olarak kürsüye çıkan TBMM 
Başkanı İsmail Kahraman, Halil İbrahim 
Demir’in yaptığı bu hayrın önemine vur-
gu yaptı. Yeni Dünya Vakfı ve İlim Yayma 
Cemiyeti’ne de teşekkür eden Kahraman, 
daha sonra kürsüden bir süre öğrencilerle 
hasbihal etti.

Açılışın ardından yurdu gezen konuk-
lar, hep birlikte çay içip sohbet ettiler.
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LONDRA MÜSLÜMAN TOPLULUK DERNEĞİ, 
VAKFIMIZI ZİYARET ETTİ

Çok sayıda 
işadamı ve 

akademisyenden 
oluşan ve 

İngiltere’de 
faaliyet gösteren 

Müslüman 
Topluluk 

Derneği (Muslim 
Community 

Association, 
London) başkanı 

ve yöneticileri, 
Yeni Dünya Vakfı 
genel merkezini 

ziyaret ettiler.

Dernek ve vakıf çalışmaları hakkında 
bilgi almak için Türkiye’ye gelerek 

vakfımızı ziyaret eden dernek yöneticileri, 
YDV Genel Koordinatörü Özbay Yağmur-
kaya ile görüştüler. Türkiye’de sivil toplum 
kuruluşlarının işleyişi ve vakıf çalışmala-
rına yönelik birçok konunun görüşüldü-
ğü ziyarette, konukların merak ettikleri 
hususları da detaylı bir şekilde cevaplan-
dıran Yağmurkaya, vakıf kültürünün Ana-
dolu coğrafyasının mayası olduğunu söy-
ledi. Asırlardır hem ecdat geleneği olarak 
hem de inancımız gereği vakıfların toplu-
mumuzun en kıymetli kurumlarından biri 

olduğuna değinen Yağmurkaya, son yıllar-
da vakıflar tarafından ülkemizde önemli 
çalışmaların ortaya konulduğunun da al-
tını çizdi. 

Ziyarette; MCA Genel Başkanı ve 
Manchester Üniversitesi Öğretim Üye-
si Dr. Emranul Haque, Genel Sekreter 
Nessar Ahmed, Yönetim Kurulu Üyeleri; 
Muhammad Rabbani, Fakhrul Islam, Mu-
hammed Halal Uddin, Dr. Misbah Uddin, 
Mohammed Nurul Amin, Abu Bokkor, Ha-
fiz Abul Hussain’in yer aldığı heyete çeşitli 
hediyeler takdim edildi.
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BOSNA’DAN MİSAFİRLERİMİZ VAR

Bosna Diyanet 
Vakfı Kadın 

Kolları üyeleri, 
kültür gezisi 

kapsamında Yeni 
Dünya Vakfı’nın 

misafiri olarak 
ülkemize geldiler. 
Bir hafta boyunca 

YDV Kağıthane Kız 
Öğrenci Yurdunda 

kalan misafirler, 
İstanbul ve tarihi 
başkent Bursa’yı 

gezdiler.

YDV Genel Başkan Yardımcısı Musta-
fa Üçüncü’nün girişimleri ile vakfımızın 
misafiri olarak ülkemize gelen yaklaşık 40 
kişilik heyet, ilk olarak genel merkezimizi 
ziyaret ederek vakıf yöneticileri ile tanış-
tılar.

Misafirlere vakfımız ve Türkiye’deki 
sivil toplum çalışmaları hakkında bilgi ve-
ren Başkan Yardımcısı Mustafa Üçüncü, 
Türkiye ile Bosna Hersek arasında güzel 
bir bağ olduğunu söyledi. Yaklaşık iki asır-
dır Müslümanlar arasında esneyen ilişki 
ve bağın sağlamlaştırılması için karşılıklı 

sorumluluk alınması gerektiğine değinen 
Üçüncü, özellikle Sırp katliamı yaşanır-
ken Türkiye’nin hem devlet olarak hem de 
STK’ları ile Bosna’ya büyük destek verdi-
ğini belirtti.

Türkiye’de bulunmaktan büyük mut-
luluk duyduklarını ifade eden Bosnalı ko-
nuklar, Yeni Dünya Vakfı’na da kapılarını 
açtığı için teşekkür ettiler.

Bir hafta boyunca kız öğrenci yurdu-
muzda kalan misafirlere, YDV Genel Mer-
kez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı ve 
Sanat Tarihçisi Büşra Cansız eşlik etti.
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İSTANBUL’DA

1000 KİŞİLİK İFTAR
Yeni Dünya Vakfı Genel Merkezi tarafından her Ra-

mazan ayında geleneksel olarak düzenlenen iftar 
programı, bu yıl Bağcılar Belediyesi Halk Sarayı’nda yak-
laşık 1000 kişinin katılımı ile gerçekleşti.

İftar programına; vakıf yöneticileri, kurullar ve 
komisyonları, üyeler, öğrenciler, hamiler, yurt yöneticileri 
ve çok sayıda davetlinin yanı sıra AK Parti İstanbul 
Milletvekili Nureddin Nebati, Esenler Kaymakamı Hulusi 
Şahin, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, 
Kocaeli Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz katıl-
dılar.

Yeni Dünya Vakfı öğrencilerinin kurduğu Yeni Dünya 
Sadası isimli grubun ilahi ve marş dinletileri ile başlayan 
program, Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından iftar yemeği 
ile devam etti. 

Vakıf tanıtım videosunun gösterilmesinin ardından 
Genel Başkan Mahmut Göksu, kürsüye çıkarak hoşgel-
diniz konuşması yaptı. Geleneksel iftar programlarında 
vakıf üye ve gönüllüleri ile bir araya gelmekten büyük 
mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Göksu, şunları 
söyledi; “Ramazan ayında hepinize birçok davet geliyor, 
sizler vakfımızın davetine öncelik verdiniz ve buraya ge-
lip bizlerle birlikte iftar sofrasında yer aldınız, hepinize 
teşekkür ediyorum. Çok yoğun olmalarına rağmen gelen 
programımıza katılan misafirlerimiz var, onlara da teşek-
kür ediyor, hoşgeldiniz diyorum.

Rahmet ayındayız, Cenab-ı hak hepimizi bu ayın fey-
zinden bereketinden istifade eden kullarından eylesin. 
Biz burada iftar ederken muhabbet ederken, bu nimet-
lerden mahrum kalan kardeşlerimize de Allah bu güzel-
likleri bahşetsin.

Vakıf çalışmaları toplum yararına yapılır. Yani, baş-
kasının derdini dert edinmek, insanların gönlüne girip 
Allah’ın rızasına ulaşmaktır. Gençlerimize sahip çıkmak, 
geleceğe hazırlamak, yeni Türkiye’nin inşasında yer al-

malarını sağlamak vakfımızın en önemli gayesidir. Kurul-
duğu 1996 yılından bugüne Yeni Dünya Vakfı; Burs ve 
yurt hizmetleri ile ülkemizin birçok bölgesine ulaşmış 
durumdadır. İnşallah bu çalışmalarımız arttıkça, hitap 
ettiğimiz kitle de genişleyecektir.

Vakıf çalışmaları zor ve meşakkatlidir. Ama bereket-
li bir iştir. Geçip giden ömrümüzde dönüp geriye doğru 
ne yaptığımıza bakınca; gençliğe, topluma yönelik faa-
liyetler neticesinde bereketli geçtiğini düşündüğümüz 
bir süreç geçirdiğimizi görüyoruz. İnsana dokunmak 
istiyorsanız, vakıf çalışmalarına mutlaka dahil olmanız 
gerekmektedir. Değişik faaliyetler sürdüren birçok vakıf 
var, herkes kendini ait hissedeceği bir vakfın çatısı altın-
da yer bulabilir, çalışmalara destek olabilir. Ben samimi-
yetle çalışmalarını sürdüren tüm vakıf ve derneklere de 
teşekkür ediyorum. İftar programının düzenlenmesi için 
bu yeri bize tahsis eden Bağcılar Beleye Başkanı Sayın 
Lokman Çağırıcı’ya da çok teşekkür ediyoruz. 

Lokman Çağırıcı Nureddin Nebati

İftarımıza katılan Mehmet Cahit Turhan, 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kabinesinde 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olarak atandı.
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Bu iftar davetimize icabet etmeseydiniz bu ikramların 
hiçbir anlamı yoktu. Önemli olan bir arada olmak, birlik 
olmak… Geldiğiniz için hepinize tekrar teşekkür ediyo-
rum.”

“İSLAM DÜNYASININ VAKIF İNSANINA İHTİYACI 
VAR”

Daha sonra bir selamlama konuşması yapan AK Par-
ti İstanbul Milletvekili Nureddin Nebati ise “Allah ibadet-
lerimizi yaptığımız duaları kabul etsin. Bu güzel ortam 
için Bağcılar Belediyesi’ne ve özellikle kuruluşundan 
beri çok önemli işler yapan Yeni Dünya Vakfı’na ve çok 
önemli hizmetlere, çalışmalara öncülük eden Başkanı-
mız Mahmut Göksu ağabeyimize teşekkür ediyorum. Al-
lah emeklerinizi zayi etmesin. Ramazan ayı, bu dünyada 
ve bu zamanda çok daha önem arz ediyor. Doyumsuz-
luğun arttığı, sekülerleşmenin zihnimizi çevrelediği bir 
dünyada Ramazan ayı bizi kendimize getiriyor, nefsimizi 
terbiye ediyor ve Allah’a kul olmanın ne demek olduğunu 
bize hatırlatıyor. Bir Müslüman olarak doğduk, Müslü-
man olarak yaşıyoruz. Ne kadar şükretsek az… Rabbim, 
Müslümanlar üzerine İslam üzerine doğru işler yapmayı 
bizlere nasip eylesin. İslam dünyasının kendisini feda 
etmiş insanlara, vakıf insanına, iyi Müslüman’a ihtiyacı 
var, doğruyu ve yanlışı ayıracak Müslümanlar’a ihtiyacı 
var. Bizi bu mübarek aya kavuşturan Rabbim, sevdikleri-
mizle beraber bayram sabahında buluşturmayı da nasip 
etsin. Dualarımız ortak olsun, Türkiye üzerinde oynanan 
oyunları bozacak iradeyi ve bu iradeyi ortaya koyacak 24 
Haziran’daki seçimlerin de sadece milletimize değil üm-
metimize de hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan 
diliyorum. Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin, milleti-
mizin ve ülkemizin yardımcısı olsun, Yeni Dünya Vakfı’nın 
yaptığı faaliyetleri artırarak daha güzel işler yapmalarına 
vesile kılsın” şeklinde sözlerini tamamladı. 

“TÜRKİYE DIŞINDA MÜSLÜMANLAR’IN SESİNİ İŞİT-
TİRECEK KİMSE YOK”

Son olarak kürsüye çıkan Bağcılar Belediye Başkanı 
Lokman Çağırıcı da kısa bir selamlama konuşması yaptı. 
Ev sahibi olmaktan duyduğunu memnuniyeti ifade eden 
Çağırıcı, “Böyle güzide bir topluluğa ev sahipliği yapmak-
tan büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. 
Bu güzel bereketli iftar sofralarında bizleri buluşturan 
Rabbime de hamd ediyorum. Ramazan, İslam coğrafya-
sı için yine kan ve zulümle başladı. Eğer biz de olmasak, 
dünyada Müslümanlar’ın sesini işittirecek kimse yok di-
yesi geliyor insanın. Oynanan oyunlar da bunun gerçekli-
ğini ortaya koyuyor. O yüzden belki de bu vakıf çalışma-
larını artırarak daha geniş alanlara taşımak ve özellikle 
vatanına, milletine, İslam’a faydalı gençler yetiştirilmesi 

hususunda çok daha fazla gayret edilmesi gerektiği-
ne inanıyorum. İyi yolda gidiyoruz, İnşallah Rabbim bu 
gençlerin yetişmesine bizleri vesile kılar. Ramazan’ın 
da güzelliğiyle bereketiyle rahmetiyle sona ermesini 
Allah’tan diliyor, hepinize saygı ve hürmetle selamlıyo-
rum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından aile fotoğrafı çektirildi. 
Programa katılamayan; Başbakan Yardımcısı Fikri 

Işık, Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, 
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, İstanbul Va-
lisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mevlüt Uysal, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil 
Yılmaz, Esenler Belediye Başkanı M.Tevfik Göksu, Ümra-
niye Belediye Başkanı Hasan Can ve Türkiye Tarım Kredi 
Koop. Merkez Birliği Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz 
telgraf göndererek selamlarını ilettiler.  



HAZİRAN 2018YENİ DÜNYA VAKFI BÜLTENİ 22

‘‘Yeni bir dünya için çalışıyoruz’’

İSTİŞARE KURULU 
İFTARDA BULUŞTU

Yeni Dünya Vakfı 
Genel Merkez 

İstişare Kurulu, 
Harbiye Crowne 

Plaza’da düzenlenen 
iftar programında 

bir araya geldi. 
Siyaset, iş dünyasın 

ve akademik 
camiadan çok 

sayıda ismin 
katıldığı iftar 

programında önemli 
açıklamalar da 

yapıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ve ezanın okun-
masının ardından iftar yemeği ile baş-

layan programda, Yeni Dünya Vakfı faaliyet vi-
deosu gösterimi yapıldı. Daha sonra kürsüye 
çıkan Yeni Dünya Vakfı Genel Merkez İstişare 
Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cüneyt Yüksel, prog-
ramın açılış konuşmasını yaptı. Ramazan ayı-
nın rahmeti ve birleştirici yönünden bahsede-
rek sözlerine başlayan Yüksel “Bu değerli iftar 
sofrasında siz değerli dostlarımızla bizleri bir 
araya getiren vakfımızın kıymetli başkanına 
ve ekibine teşekkür ediyorum. 

Ramazan infak ayı. Yoksulların sofraları-
nı şenlendirmeyen bir kimse, maddi açıdan 
ne kadar zengin olursa olsun manevi olarak 
fakirdir. Tabi bu vazifeyi üstlenen bir kültürü-
müz de var; vakıf kültürü. Geçmişten günü-
müze baktığımızda; Vakıflar iyi ve doğru bir 
uygulama alanı bulduklarında çok gelişirler. 
İslam toplumu, bir vakıf toplumudur. Gönül-
den, samimiyetle çalışan, topluma, doğaya, 
eserlere hemen her şeye karşı duyarlı bir vakıf 
anlayışı ile, vakıf medeniyetine ulaşılır. 

Ecdadımız; garip ve kimsesizler, göçmen 
kuşlar, yeni evlenenler, sokak temizliğinden 
meyve ağaçlarının bakımına kadar çok çeşitli 
vakıflar kurmuştur. Ecdadımızdan aldığımız  
bu sağlam ve köklü anlayışı gençlere ve ge-
leceğe taşımalıyız. Yeni Dünya Vakfı da bu 
gaye ile faaliyet gösteriyor. İsmimizden de 

mütevellit, özlediğimiz o yeni neslin inşasına 
verdiğimiz katkılar ile hem yeni Türkiye, hem 
yeni dünya için çalışıyoruz. 

Bu anlamda Yeni Dünya Vakfı ve aynı 
maksatla çalışan tüm kardeş kuruluşlarımız 
etkin oldukça; bayrağımız hep göklerde dal-
galanmaya, ezanımız hep okunmaya devam 
edecektir.

Öğrenci burslarından, yurtlar ve kurslara 
kadar geniş bir biçimde gençleri hayata hazır-
layan vakfımız, vakıf üye ve gönüllüleri sahip 
çıktıkça ülkemize ve gençliğimize çok daha 
önemli katkılarda bulunacaktır.

Bu hizmetlerin gerçekleştirilmesinde biri-
kimi, maddi katkıları ve manevi destekleri ile 
emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyo-
rum” diye konuştu.

“16 YILDA ÇOK ÖNEMLİ ATILIMLAR 
OLDU”

Yüksel’in ardından Yeni Dünya Vakfı Genel 
Başkanı Mahmut Göksu, davetlilere seslendi. 
Başka davet ve programların yerine önceliği-
ni vakfımızın iftarına veren herkese teşekkür 
eden Başkan Göksu, “Birçoğunuzun bu ak-
şam üç, dört iftar programına davetli olduğu-
nuzu biliyorum ve buna rağmen önceliğinizi 
vakfımıza verip bizleri mutlu ettiniz, Allah’ta 
sizleri mutlu etsin. Ramazan ayı boyunca 
birçok iftar programı düzenledik. Siz kıymetli 
istişare kurulu üyelerimiz ve vakıf dostları-
mızla bir arada olmak, Ramazan vesilesi ile 
muhabbetimizi pekiştirmek istedik. Tabi Yeni 
Dünya Vakfı’nın olduğu her ilde bu iftarları dü-
zenliyoruz. Ramazan ayı baştan sona; ruhun, 
bedenin, idrakin sabırla terbiyesidir. Ne mutlu 
Ramazan’ın güzelliğine, huzuruna kavuşmuş 

YDV Genel Merkez İstişare Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cüneyt Yüksel’in ev sahipliğinde düzen-
lenen iftar programına, Genel Başkan Mahmut Göksu ve vakıf yöneticilerinin yanı sıra, Çevre ve 
Şehircilik eski Bakanı İdris Güllüce, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, İstanbul 
Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanı 
Ahmet Cüneyt Yılmaz, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, İstanbul Baş Vaizi Mus-
tafa Akgül , Şişli Müftüsü Mustafa Bilgiç, iş adamları, vakıf yöneticileri ve çok sayıda davetli 
katıldı.
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22.Yıl

olan bizlere… 
Ama Ramazan ayına biraz acı ve üzüntülerle girdik. 

Kudüs’te yaşananlar hepimizin yüreğini dağladı. Filistin’deki 
zulüm Ramazan’ın bu güzelliğine gölge düşürdü. Allah birliği-
mizi, kardeşliğimizi pekiştirmeyi nasip etsin.  Dünyada birin-
ci ve ikinci cihan harbi olmak üzere iki büyük savaş yaşandı. 
İkinci cihan harbi bitti ama birincisi devam ediyor. İkinci cihan 
harbi kendi topraklarında olduğu için sona erdirdiler ve hep 
birlikte Avrupa Birliği’ni kurup, birbirlerini öldürmeyi bıraktılar. 
Fakat birinci cihan harbi ağırlıklı olarak İslam coğrafyasında 
gerçekleştiği ve o gün parçaladıkları İslam toplumlarını bugün 
birbirleriyle savaştırıyorlar. Kendileri birleştiler, bize de sürekli 
bölünün ayrışın diyorlar. Niçin? Çünkü bizim en büyük gücü-
müz, birliğimizdir. Biz bir olursak neler olacağını onlar daha iyi 
biliyorlar. O yüzden Allah bize ümmet bilinci versin. 

Geçmişte birlik olan Müslümanlar’ın neler yapabildiğini bi-
liyoruz. O dönemden bugüne taşıdığımız köklü bir anlayış da 
vakıf kültürüdür. Bir kelimeden çıkan büyük bir medeniyettir va-
kıf… Vakıf medeniyetinin esası; paylaşmak, başkasının derdini 
dert edinmek, ben değil biz diyebilmektir. Vakıf, kendini aşmak 
toplumla buluşmaktır. İşte bu güzel değerleri gençlerimize ve-
rebilmenin gayreti ve çabası içerisindeyiz. 

16 yılda ülkemizde çok önemli atılımlar oldu. Hayal bile 
edemeyeceğimiz, gelişmeler, yatırımlar gerçekleşti. Bu arada 
maalesef gördük ki doğrudan insana yapılacak yatırımları bi-
raz ihmal etmişiz. Eğitim, sosyal, sanatsal, sportif yani doğru-
dan insan merkezli, insana yapılan yatırımların tek bir tarikata, 
tek bir derneğe, tek bir vakıfa bırakılacak kadar küçük olmadığı-
nı gördük. İşte Yeni Dünya Vakfı kendisi gibi aynı kulvarda olan 
diğer kardeş STK’lar ile aynı istikamete doğru koşmaktadır.  

Şehirleri ziyaret ettiğimizde, burada İlim Yayma, Türgev var 
Ensar var bir de Yeni Dünya Vakfı’na ne gerek var diyenler ola-
biliyor. Biz de diyoruz ki; Dünyada sadece Fırat ve Dicle yok. 
Birçok nehir var ama hepsi de okyanuslara denizlere akar. Alan 
o kadar geniş ki, tüm bu STK’ların temas ettiği insan sayısı %5. 
Alan geniş, ulaşılan kitle çok az. Birçok yurt açtık, her yıl en az 
dört tane kamp düzenledik. Kurslar, konferanslar, seminerler, 
yurtiçi ve yurtdışı geziler düzenledik. Hepsi gençlerimizi sosyal 
hayata hazırlamak, onların yanlış ve kirli emelleri olan yapıların 
eline düşmesini engellemek için. Bu anlamda desteği, emeği, 
katkısı, duası olan herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kul-

landı.

Başkan Göksu’nun ardından söz 
alan İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet 
Karaca, “İnşallah bir sonraki sene 
yine bir iftarda bir araya geliriz. Bu 
tür STK’lar ne kadar çoğalırsa, hayır-
lı çalışmalar ve hizmetler de çoğalır. 
Söylenecek her şeyi vakıf başkanı-

mız ve ev sahibimiz Cüneyt bey zaten dile getirdiler. Ben hepi-
nize hayırlı Ramazanlar diliyor, yaklaşan bayramınızı da şimdi-
den tebrik ediyorum” dedi.

İstanbul Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mahmut Ak ise, “Böyle gü-
zel bir topluluğun içerisinde bulun-
mak ve faaliyetlerinden haberdar 
olmak bizi ziyadesiyle memnun etti, 
memnuniyetten öte geleceğe dair 
de ümitlendirdi.  Şuan İstanbul’da 1 
milyon 454 bin üniversite öğrencisi 

var. Bunların 31 bini uluslararası öğrenci ve sadece bizim üni-
versitemizde 153 ülkeden öğrenci var. Bu konuya girme nede-
nim, artık Yeni Dünya Vakfı gibi birçok kurum ile öğrencilerin 
temasa geçiyor olabilmeleridir. Bizim dönemlerimizde öğrenci-
lere yönelik faaliyetleri olan bu tip kurumlar yok denecek kadar 
azdı. Bugün ülkemize gelen bu yabancı öğrenciler, vakıflarımız-
la temasa geçiyor, burs, yurt, kurs, kamp gibi faaliyetlerinden 

istifade ediyor, ülkemizi ve insanımızı doğru tanıyor ve ülkesine 
döndüğünde de doğru anlatıyor. Yani vakıflarımızdan destek 
ve himaye görüyorlar. Bu vesile ile saygılarımı ve sevgilerimi 
sunuyorum”

1071’DEN ÖNCE BİLE VAKIF KURMUŞ BİR MİLLETİZ
Protokol adına son konuşmayı 

Çevre ve Şehircilik eski Bakanı İdris 
Güllüce yaptı. Vakıfların önemine ve 
gençliğe yönelik sürdürülen faaliyet-
lerin önemine değinen Güllüce, “Yeni 
Dünya Vakfı’nı eskiden beri biliyorum. 
Defalarca gittim, konferans verdim, 
faaliyetlerini de memnuniyetle takip 
ettim. Allah emeği geçenlerden razı 

olsun. Gençliğe yönelik vakıf nedir dediğimiz vakit, işte Yeni 
Dünya Vakfı gibidir diyebileceğimiz seviyede bir vakıftır burası. 

Vakıflardan bahsetmeye başlarsak zaten ayrı bir konferans 
konusu olur. Zira daha Malazgirt’ten 30 sene önce Pasinler’de 
bile vakıf kurmuş bir milletiz. Daha Erzurum Hasankale’nin 
Pasinler’in Müslümanlar’ın elinde kalıp kalmayacağı bile belli 
değilken vakıf kurmayı düşündüren bir kimyamız var. Şimdi-
lerde ise toplumuzda büyük yozlaşma mevzu bahis. Özüne, 
esasına, kültürüne uzak bir nesil yetişiyor. Ben hükümetimiz 
döneminde bakanlık dahil birçok görevde bulundum ve icra-
at anlamında göğü yere indirdik desek yeridir. O kadar büyük 
icraatlar hayata geçirilirken, Mahmut bey kardeşimin de dile 
getirdiği gibi malesef gençlikle ilgili konularda yeterli olama-
dık diyebilirim. O yüzden de bu vakıfların önemi ortaya çıkıyor. 
Bütün dünyada kültürleri yok eden bir popüler kültür saldırısı 
var. Tarihi şuuru olmayan, din bilgisi, musiki sevgisi olmayan, 
hamburger ve kola yiyip eğlencelere koşan bir gençlik oluştu-
rulmaya çalışılıyor. O yüzden önce aile meclisini bir toplayıp, 
oğullarımıza kızlarımıza dönüp ne oluyor diye bir soralım. Önce 
bir evimizi toparlayalım, sonra da etrafımıza nasıl fayda sağla-
rız buna bakalım. Allah bu tip vakıflarında hizmetlerini ve sayı-
sını artırsın diyorum” dedi.

Davetliler arasında söz alanlar isimler de kısa selamlama-
larda bulundular. 

Yeni Dünya Vakfı Onursal Başkanı Halil İbrahim Demir, 
“1996 yılında 6 kişi ile kurduğumuz Yeni Dünya Vakfı olarak 
en büyük vizyonumuz; karşımızdaki sadece insan olsun üze-
rine kuruluydu. Dili, ırkı, inanışı ne olursa olsun kültürümüzü, 
insanımızı ve insanlığı doğru aktarabilmek üzerine faaliyetler-
de bulunduk. Çok sayıda kendiliğinden Müslüman olan yaban-
cı öğrencimiz oldu. Bizim hareketlerimiz, insanlara bakışımız 
ve davranışımız, insanları da etkiliyor. O yüzden aynı dikkat ve 
özenle yola devam edeceğiz. Daha konuşacak çok konu var 
hepinize çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Vakfımızda her hafta düzenlenen Babıali Enderun Sohbet-
lerini düzenleyen isimlerden Yazar Mehmet Nuri Yardım ise 
konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “Ben teşekkür etmek 
için söz istedim. 8 yıldır devam eden Babıali sohbetlerimiz var. 
Yer sorunu yaşanıyordu ve bir arkadaşımızın tavsiyesi ile Yeni 
Dünya Vakfı’na müracaat ettik. Mahmut beye durumu anla-
tınca buyurun gelin, bu vakıf sizin dedi. Çok değerli konukları 
ağırladık ve Ramazan nedeniyle bir ara verdik. İnşallah aynı 
değer ve heyecanda devam edecek olan sohbetlerimize sizleri 
de bekliyoruz.”

İstanbul Baş Vaizi Mustafa Akgül de 
söz alarak konukları selamladı. Hayırda 
yarışılması gerekliliğine vurgu yapan Ak-
gül, “Vakıflar; dertliye, ihtiyaç sahibine, 
talebeye, hayırlı işlere ulaşabildiğimiz 
kuruluşlardır. Bu tip programlar ve top-

lantılar ile de dostluğumuzu, ilişkilerimizi pekiştiriyor, Kars’ın 
dağ köyündeki yaşlı ninemize birlikte el uzatıyoruz. Allah hepi-
mizi hayırda yarışanlardan eylesin” dedi.
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İftar, 29 Mayıs Üniversitesi Dr. Öğretim 
Üyesi Fatih Çollak’ın Kur’an-ı Kerim tilaveti 
ile başladı. Ardından okunan ezan ile birlikte 
oruçlar açıldı. Hemen akabinde Diyanet İşleri 
Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, iftar duasını ger-
çekleştirdi. 

İftarın ardından Ensar Vakfı Genel Kurul 
Üyesi ve İlim Yayma Vakfı Başkan Vekili Nec-
mettin Bilal Erdoğan, selamlama konuşması-
nı gerçekleştirerek, 300 sivil toplum kuruluşu-
nun her durumda ve koşulda dimdik bir araya 
gelişinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Selamlama konuşmasından sonra kürsü-
ye çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan davetlilere hitap etti. 

İftar organizasyonun gerçekleşmesinde 
emeği geçenlere teşekkür eden Erdoğan, ‘‘Bu 
akşam burada Milli İrade Platformu’ndaki 
sivil toplum kuruluşlarımızdan ve bu kuru-
luşların gençlik yapılanmalarından meyda-
na gelen Türkiye Gençlik Sivil Toplum Ku-
ruluşları Platformu›ndan toplam 342 sivil 
toplum kuruluşundan 4 bin misafirimizle bir 
aradayız.’’diye konuştu. 

Son 16 yılda maruz kaldıkları tüm saldırı-
ları önce Allah’ın yardımı, sonra milletin des-
teği ve duasıyla boşa çıkardıklarını belirten 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kefenimizi giyerek 
çıktığımız büyük ve güçlü Türkiye davasından 
bugüne kadar asla taviz vermedik. Bir taraf-
tan ülkeyi kalkındırırken diğer taraftan da 28 
Şubat darbecilerinin hak ve özgürlükler konu-
sunda bıraktığı enkazı kaldırdık” dedi.

Erdoğan, şöyle devam etti:
“Allah’a hamdolsun, hep birlikte ülkemizi 

15-20 sene önce hayal dahi edilemeyen se-
viyelere taşıdık. Bugün 16 yıl öncesine göre 
daha demokratik bir Türkiye var. Bugün 16 
yıl öncesine göre daha özgür bir Türkiye var. 
Bugün 16 yıl öncesine göre daha güçlü, daha 
müreffeh bir Türkiye var. Bugün umutsuzluk 
girdabında boğulan değil, geleceğine güvenle 
bakan bir Türkiye var. Bugün IMF kapılarında 
borç dilenen değil kalkınma ve insani yardım-
larda dünya şampiyonu olan bir ülke var, bir 
Türkiye var. Suriye’den Filistin’e, Somali’den 
Türkistan’a kadar tüm mazlum ve mağdurla-
rın sözcüsü, hamisi bir ülke var. Türkiye’nin 
bu başarısında siyasi irade kadar sivil toplum 
kuruluşlarımızın da çok büyük emeği, katkısı 
bulunuyor. Biz bugüne kadar kol kola, omuz 

omuza yürüdük. Milli iradeye yönelik saldı-
rıları beraberce püskürttük. Darbecilerin he-
veslerini kursaklarında hep birlikte bıraktık. 
15 Temmuz’da FETÖ’cü alçaklara meydanları 
birlikte dar ettik. Şimdi önümüzde yeni ve çok 
daha ağır bir imtihan bulunuyor. Bu imtihan, 
sevgili kardeşlerim, 24 Haziran seçimleridir. 
Çünkü bu seçimler Türkiye’nin kader seçimi, 
dönüm noktası olacaktır.”

Türkiye’nin 24 Haziran’la beraber yeni bir 
yönetim sistemine geçtiğini belirten Erdoğan, 
on yıllardır ülkeyi esir alan, milli irade üzerine 
Demokles’in kılıcı gibi sallanan mevcut siste-
min artık yerini Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi’ne bıraktığını vurguladı.

Türkiye’de artık sivil iradeyi temel alan 
yeni bir sistemin kurulduğunu kaydeden Er-
doğan, “İşte biz, 24 Haziran’da bu sistemi 
kimin kuracağını oylayacağız. Bu bakımdan 
bu seçim çok önemli. Ya geçmişi yasaklar, 
baskılar, darbe şakşakçılığıyla dolu muha-
lefete yeni sistemin anahtarlarını vereceğiz 
ya da 7 Ağustos Yenikapı ruhuyla çok daha 
demokratik, çok daha özgürlükçü, kadim 
değerlerimizle daha barışık bir sistemi bera-
berce inşa edeceğiz. Muhalefet cephesinde 
garnitür olarak bulunanların durumu bize ve 
milletimize asla bir ölçü olamaz. Biz niyete 
bakarız, sicile bakarız. Dile getirilen vaatlere 
bakarız. Biz karşımızdakilerin bugüne kadar 
başörtüsünden imam hatiplilere kadar sergi-
lediği tutuma bakarız. Bunlar akşam başka, 
sabah başka. Bu şekilde. Uygulaman ne uy-
gulaman? İcraatın ne icraatın? Biz buna ba-
karız.” diye konuştu.

Sivil toplum kuruluşu temsilcilerine çalış-
malarında muvaffakiyetler dileyen Erdoğan, 
katılımcıların Ramazan Bayramını kutladı. Er-
doğan, bayramın alemi İslam’ın birliğine, be-
raberliğine, art arda gelecek zaferlerine vesile 
olmasını dileyerek konuşmasını tamamladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, 
MİLLİ İRADE PLATFORMU İFTARINA KATILDI

Yeni Dünya Vakfı 
olarak bünyesinde yer 

aldığımız Milli İrade 
Platformu’nun Avrasya 

Gösteri ve Sanat 
Merkezi’nde düzenlediği 

iftar yemeği, 
Cumhurbaşkanımız 

Recep Tayyip Erdoğan 
ve STK temsilcilerinin 

katılımıyla büyük bir 
buluşmaya sahne oldu.

İftar programına 
ayrıca; Cumhurbaşkanı 

Erdoğan’ın eşi Emine 
Erdoğan, Kültür ve 

Turizm Bakanı Numan 
Kurtulmuş, Diyanet 

İşleri Başkanı Ali 
Erbaş, İstanbul Valisi 
Vasip Şahin, İstanbul 
Büyükşehir Belediye 

Başkanı Mevlüt Uysal, 
İlim Yayma Vakfı 

Başkan Vekili Bilal 
Erdoğan, YDV Genel 

Başkanı Mahmut Göksu 
ve vakıf yöneticilerimiz, 
Milli İrade Platformu’na 

üye STK’ların 
temsilcileri ile siyaset 

ve bürokrasiden de çok 
sayıda davetli katıldı.
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Ramazan boyunca her gün başka 
bir hami, öğrencileri ile birlik-

te Eyüpsultan Belediyesi’nin destek-
leriyle Serterikzade Kültür ve Sanat 
Merkezi’nde iftar yemeğinde buluştu-
lar.

Biz Bir Aileyiz Projesi’nin insana 
yapılan yatırımın en önemli örneklerin-
den olduğuna vurgu yapan BBA Koor-
dinatörü Ali Turay Atabey, Yeni Dünya 
Vakfı’nın gençliğe yönelik faaliyet ve 
çalışmaları ile birçok STK ve vakıf ara-
sında dikkatleri çektiğinin altını çizdi. 
Vakıf üye ve gönüllüleri arasından be-
lirledikleri hamilerin, 5-6 kişilik öğren-
ci grupları ile alakadar olmaları, iyi ve 
kötü günlerinde bir aile gibi yanlarında 
bulunmalarının gençleri de motive et-
tiğini ifade eden Atabey, Ramazan ayı 
boyunca düzenlenen iftarların da bu 
aile ortamının manevi bir yansıması ol-
duğunu belirtti.

HAMİLER VE ÖĞRENCİLER
İFTARDA DA BİR ARADA

YDV Genel 
Merkez Biz Bir 

Aileyiz Proje 
koordinatörleri 

ve hamiler, 
öğrencileri ile iftar 

programında bir 
araya geldiler.
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Yeni Dünya Vakfı 
Ankara Şube 

geleneksel iftar 
yemeğinde, siyaset 

ve bürokrasi 
dünyasından 

isimlerin yanı 
sıra farklı illerden 

çok sayıda vakıf 
yöneticisi ve davetli 

bir araya geldi.

YDV Mamak Erkek Öğrenci Yurdu’nda 
düzenlenen iftar yemeğine Genel Başkan 
Mahmut Göksu, Eski Başbakan Yardım-
cısı Emrullah İşler, YDV Mütevelli Heyet 
Üyesi ve Gümüşhane Belediye Başka-
nı Ercan Çimen, Kırıkkale Temsil Heyeti 
Başkanı Mustafa Murat Batman, Kırşehir 
Temsil Heyeti Başkanı Ali Kaygısız, Anka-
ra Şube Denetim Kurulu Başkanı Recep 
Yıldırım,  yönetim ve komisyon üyeleri, 
bursiyerler, yurtlarda kalan öğrenciler, ka-
dın ve gençlik kolları ile çok sayıda vakıf 
gönüllüsü katıldı. 

Yurt bahçesinde organize edilen iftar 
yemeği yağış nedeniyle yemekhaneye 
alındı. Kuran-ı Kerim tilaveti ve ezanın 
okunmasıyla birlikte hep birlikte iftar 
yemeği yenildi. Daha sonra davetlilere 
hoşgeldiniz diyen Ankara Şube Başkanı 
Ali Toköz, “Artık gelenekselleşen ve her 
Ramazan ayında düzenlediğimiz iftar 
programlarımıza katıldığınız için hepini-
ze teşekkür ediyorum. Bu sofralar birlikte 
güzel, lezzetli ve bereketli. Vakıf yönetici-
leri ve dostlarımız ile öğrencilerimizi bu-
luşturmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu 
mübarek ayda Allah tüm Müslümanlar’ı 
birleştirsin, zalimlere fırsat vermesin” 
dedi.

Daha sonra YDV Genel Başkanı Mah-
mut Göksu da kısa bir selamlama ko-
nuşması yaptı. İslam aleminin zor bir 
süreçten geçtiğine vurgu yapan Başkan 
Göksu, “İnşallah tüm bu sıkıntılar, zulüm-
ler, acılar sona erecek ve Ramazan bayra-
mı gerçek bir bayram olacak. Müslüman 
toplumların karşı karşıya kaldığı zulüm 
ve cinayetler, haksızlıklar karşısında daha 
gür bir sesle haykırıp, daha kararlı bir şe-
kilde çalışmaya devam edeceğiz. Her şe-
yin temelinde insan var. Millete, ümmete 
faydalı insanlar yetiştirmek, dünyanın 
farklı coğrafyalarından gelen bu öğrenci 
kardeşlerimizin gönlüne girebilmek çok 
önemli. Bir insan çok şeyi değiştirebilir, 
bu anlamda da vakıf ve STK’lar olarak 
bizlere de önemli vazifeler düşüyor. Siz-
lerin de desteği ile önemli çalışmalar ya-
pıyoruz. Allah hepinizden razı olsun” diye 
konuştu.

Program sonunda davetliler ve öğren-
ciler birlikte çay içip sohbet ettiler.

Ayrıca vakıf çalışmalarına maddi ve 
manevi önemli katkıları bulunan An-
kara Şube Onursal Başkanı Muhuttin 
Kateroğlu’na plaket takdim edildi.

VAKIF DOSTLARI 
BAŞKENTTE BULUŞTU
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YDV Ankara Şube tarafından düzen-
lenen geleneksel iftar yemeği; Siyaset, 
iş dünyası ve bürokrasiden çok sayıda is-
min yanı sıra vakıf üye ve gönüllülerinin 
de katılımı ile gerçekleşti. Kuran-ı Kerim 
tilavetinin ardından hep birlikte iftar ye-
meği yenirken, YDV Ankara Şube Başkanı 
Ali Toköz açılış konuşması yaptı. 

Daha sonra YDV Genel Başkanı Mah-
mut Göksu, Diyanet İşleri Başkan Yardım-
cısı Osman Tıraşçı, Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı Müsteşarı Cenap Aşçı, Bilim Sa-
nayi ve Teknoloji eski Bakanı Nihat Ergün, 
YDV Ankara Şube İstişare Kurulu Başkanı 
İsmail Alptekin de kısa birer selamlama 
konuşması yaptılar. Yemek sonrası çay ik-
ramı ve sohbetin ardından program aile 
fotoğrafı çektirilmesiyle son buldu.

KİTAPLAR ARASINDA İFTAR

Yeni Dünya 
Vakfı’nın Ankara 
Hamamönü’nde 

açılan ‘Kitap-Kahve’ 
konseptindeki 

gençlik merkezinde  
ilk etkinlik 

olarak  Ankara 
Şube Mezunlar 

Komisyonu 
tarafından 

iftar programı 
düzenlendi.
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Merinos Kültür Merkezi’nde düzen-
lenen iftar yemeğine ayrıca; YDV 

Genel Başkan Mahmut Göksu ve Genel 
Merkez Denetim Kurulu Başkanı M. Sadi 
Öksüz’ün yanı sıra, yerel yöneticiler, res-
mi kurum idarecileri, STK temsilcileri, işa-
damları, YDV Bursa Temsil Heyeti ile çok 
sayıda davetli katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan 
program ney dinletisi ile devam etti. Eza-
nın okunmasının ardından hep birlikte 
iftar yemeği yiyen davetlilere yönelik bir 
selamlama konuşması yapan YDV Bursa 
Temsil Heyeti Başkanı Tahsin Kara, Ra-
mazan ayının rahmetinin, toplumumuzun 
ve İslam aleminin birlik ve beraberliğini 
pekiştirdiğini söyledi. Yeni Dünya Vakfı 
olarak büyük bir aile olduklarını ve vakıf 
kültürünü yaşatma gayretinde olduklarını 
vurgulayan Kara, tarihi Başkent Bursa’nın 

Yeni Dünya Vakfı’na sahip çıkmasından 
ve çalışmalarına destek vermesinden bü-
yük memnuniyet duyduklarını ifade ede-
rek, teşekkür etti.

Daha sonra kürsüye çıkan YDV Genel 
Başkanı Mahmut Göksu, Bursa’nın köklü 
ve manevi yapısının, bir vakıf şehri olma-
sının vakıf çalışmalarına da olumlu etki 
ettiğini belirtti. 

Son olarak davetlilere hitap eden Gıda 
Tarım ve Hayvancılık eski Bakanı Faruk 
Çelik ise, Yeni Dünya Vakfı’nın birçok et-
kinlik ve programına katıldığını söyleye-
rek, özellikle gençliğe dönük çalışmaların-
dan ötürü Genel Başkan Mahmut Göksu 
ve YDV ailesini kutladı. 

Yemeğin ardından çay ikramı eşliğin-
de sohbet eden misafirler, aile fotoğrafı 
çektirdiler. 

VAKIF KENTİ 
BURSA’DA GÖRKEMLİ İFTAR

Yeni Dünya Vakfı 
Bursa Temsilciliği 

tarafından Gıda 
Tarım ve Hayvancılık 

eski Bakanı Faruk 
Çelik ve çok sayıda 

davetlinin katılımıyla 
iftar programı 

düzenlendi.
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İstanbul ve Ankara’dan sabah saat-
lerinde uçakla Gaziantep’e geçen 

gençler, iftar öncesi şehir turu yaptılar. 
Şehreküstü Konakları’nı, Şahinbey Milli 
Mücadele Müzesini, İslam Bilim Tarihi 
Müzesi’ni ve Yeşilvadi Parkı’nı ziyaret 
eden gençler, son olarak medeniyetimizin 
nişanelerinden olan Bakırcılar Çarşısını 
gezdiler.

Gençler akşam saatlerinde YDV Genel 
Başkanı Mahmut Göksu, Gaziantep Tem-
sil Heyeti Başkanı Ahmet Çelik, Gazian-
tep Müftüsü ve çok sayıda vakıf üye ve 
gönüllüsünün de yer aldığı iftar programı-
na katıldılar.

İftar sonrası çay sohbetinde gençle-
rin ufuk açıcı konuşmaları ve sorularıyla 
sıcak bir sohbet ortamı oluştu. Etkinlik 
hakkında Gazi Üniversitesi Öğrencisi Ali 
Haydar Bozkurt, ‘‘Yeni DÜnya Vakfı’nın 
etkinliğine katılmaktan ötürü kendimi 
şanslı hissediyorum. Bu güzel anların ya-
şanmasna vesile olan Genel Başkanımız 
Mahmut Göksu, Ankara Şube Başkanımız 
Ali Toköz,  Anadolujet Başkanı Said Şamil 
Karakaş, Gaziantep Temsil Heyeti Başka-
nımız Ahmet Çelik’e, bizimle yakinen ilgi-
lenen Sait Kökocak’a, katkı veren ve ka-
tılım sağlayan tüm arkadaşlara teşekkür 
ediyorum’’ diye konuştu. 

GENÇLER, 
GAZİANTEP İFTARINA KATILDI

YDV Genel Merkez 
ve Ankara Şube 

Gençlik Kollarından 
10 isim, Ramazan 

ayında farklı bir 
etkinliğe imza 

attılar. Uçak 
biletleri Anadolu 

Jet tarafından 
karşılanan  

gençler, Gaziantep 
Temsilciliği 
tarafından 

düzenlenen 
iftar programına 

katıldılar.
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Gölbaşı Kaymakamı Can Aksoy, Be-
lediye Başkanı Yusuf Özdemir, YDV 

Adıyaman Temsil Heyeti Başkanı Mah-
mut Eren ve yönetimi, siyasetçiler, kurum 
amirleri, esnaf ve  vakıf üyelerinin katıldığı 
iftar yemeği Kuran-ı Kerim tilaveti ile baş-
ladı.

Yemeğin ardından kısa bir konuşma 
yapan YDV Genel Başkanı Mahmut Gök-
su, “Ramazan ayının ikliminde, bu iftar 
sofrasında, böyle bir mekanda bizleri bu-
luşturan Allah’a hamd olsun. Hemşehrile-
rimle bu mübarek ayda bir araya gelmek-
ten mutluluk duyuyorum. Ramazan ayı 
boyunca genel merkez, şube ve temsilci-
liklerimizde geleneksel iftar programları-
mız devam edecek. Bu iftar sofralarının 
bereketiyle birlikte, vakıf üye ve gönüllü-
lerinin kaynaşmasına, kenetlenmesine 
de vesile olduğunu vurgulamak isterim” 
dedi. 

Gölbaşı Temsil Heyeti Başkanı Ahmet 
Tepe de, davetlilere hoşgeldiniz diyerek, 
kısaca gerçekleştirdikleri faaliyetleri an-

lattı. Katılımcılara ve iftar programının 
düzenlenmesine katkıda bulunan Diş He-
kimi Osman Özet’e teşekkür etti.

Osmanlı’nın büyük bir vakıf kültürüne 
sahip olduğunu ve bu vakıfların toplumun 
eksikliklerini gidermek için hizmet ettiği-
nin altını çizen Başkan Göksu, Yeni Dünya 
Vakfı’nın da Osmanlı’dan gelen bu gelene-
ği geleceğe taşımak için çalıştığını ifade 
etti. Başkan Göksu, “1996’tan beri hizmet 
veren Vakfımızda sosyal, kültürel, sportif 
olarak gençlerimizin gönüllerine dokun-
maya çalıştık. Bir insanın kurtuluşuna 
vesile olmak dünyadaki her şeyden daha 
hayırlı ve daha kalıcıdır. Yeni Dünya Vakfı 
olarak amacımız kalıcı ve güzel hizmetle-
re imza atmaktır” diye konuştu.

Daha sonra söz alan İlçe Kaymakamı 
ve Belediye Başkanı, Yeni Dünya Vakfı’nın 
davetinden dolayı teşekkür ettiler. Vakıf 
çalışmalarının Gölbaşı’nda da etkin bir 
şekilde devam etmesinden duydukları 
mutluluklarını ve başarı dileklerini dile ge-
tirdiler.

BAŞKAN GÖKSU
HEMŞEHRİLERİ İLE İFTARDA BULUŞTU

Yeni Dünya Vakfı 
Genel Başkanı 

Mahmut Göksu, 
Adıyaman Gölbaşı 

temsilciliğimiz 
tarafından 

düzenlenen 
iftar yemeğinde 

hemşehrileri ile bir 
araya geldi.
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Uganda Kampala’da 450 çocuğun 
kaldığı yetimhanenin her ay mas-

raflarını karşılayan vakfımız, Ramazan 
öncesi de yüzlerce erzak kolisi ile büyük 
ve küçükbaş hayvan yardımı yapmıştı. 
Dün de Sakarya Temsilciliğimiz ve hayır-
severlerin işbirliği ile yetimhane sakinleri-
ne iftar yemeği verildi.

Uganda’da iş hayatını sürdüren Türk 
hayırseverlerin de aralarında yer aldığı 
heyetin de katıldığı yemekte yüzlerce ço-
cuk hep birlikte iftar yemeği yediler. YDV 
Sakarya Temsil Heyeti Başkanı Osman 
Aydın’da görüntülü bağlantı ile yetim ço-
cukları selamladı. Türkiye’nin devlet ku-
rumları, milleti ve sivil toplum kuruluşları 
ile her daim mazlum insanların yanında 
yer aldığını söyleyen Aydın, ümmet bilin-
ciyle bu anlayıştan asla vazgeçmeyecek-
lerini söyledi.

Aydın, iftarın organize edilmesinde bü-
yük emek ve katkıları bulunan iş adamları 
Ayhan Kocacık ve Mehmet Polater’e de 
teşekkür etti. 10 yıldır Uganda’da ticaret 
hayatını sürdüren Mehmet Polater ise,  
“Bu akşamki iftar programının gerçekleş-
mesine vesile olan Yeni Dünya Vakfı’ndan 
ve hayırsever kardeşlerimizden Allah razı 
olsun. Bir kişinin iftar maliyeti 4 TL’dir. 
Yeni Dünya Vakfı Sakarya Temsil Heyeti 
ve hayırsever Sakaryalı kardeşlerimiz de 
Ramazan’ın son 10 gününde, her akşam 
500’er kişilik iftar programı gerçekleştire-
cekler.

Ayrıca Yeni Dünya Vakfının diğer tem-
silcilikleri ile de irtibatımızı sürdürüyoruz. 
Her kim bu iftar sofralarının açılmasına 
vesile oluyor, yardım ediyorsa Rabbim, 
ömürlerini sağlıklı, huzurlu işlerini bere-
ketli eylesin. Geçmişlerine rahmet eyle-
sin.

Sizlere 7000 km uzaklardan, bu kar-
deşlerimizden Yeni Dünya Vakfı Genel 
Başkanı Mahmut Göksu’ya, vakıf gönüllü-
sü ağabeylerimize, Sakarya’ya, Türkiye’ye 
selamlar saygılar gönderiyoruz. Allah, 
yardımlarınızı kabul eylesin...” diye konuş-
tu. 

Yemeğin ardından dualar edilirken, ül-
kemize ve vakfımıza karşı muhabbet ye-
timlerin dualarında da yer buldu.

Vakfımızın himaye 
ettiği Uganda’daki 

yetimhanede, 
Sakarya 

Temsilciliğimizin 
girişimleri ve 

hayırseverlerin 
destekleri ile iftar 

yemeği verildi. 
Sakarya Temsil 

Heyeti Başkanımız 
Osman Aydın, 

görüntülü bağlantı 
ile canlı olarak 

Ugandalı yetimlere 
Türkiye’den 

selamlarımızı iletti.

VAKFIMIZDAN 
UGANDALI YETİMLERE İFTAR
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Genel Merkez Gençlik Kollarımız, TGSP Geleneksel 
İftar Programına katıldılar. Youtuber ödül töreninin de 

gerçekleştiği programda TGSP Genel Başkanvekili Bilal 
Erdoğan, Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver ve Milletvekili 
Adayı Mustafa Demir gençlerimizle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kırşehir Temsilciliğimiz tarafından bu sefer yetişkinlere 
değil çocuklara iftar programı düzenlendi. Yemek sonrası 

çeşitli oyunlar da oynanırken, Kırşehir Temsil Heyeti 
Başkanımız Ali Kaygısız tarafından miniklere, unutulan 

geleneklerimizden diş kirası verildi.

YDV Genel Merkez Gençlik Kolları ve Uluslararası Öğrenciler 
Komisyonu, Yenikapı sahilinde Bangladeşli öğrencilerin 

düzenlediği iftar programına katıldılar.

Büyükçekmece Erkek Öğrenci Yurdumuzda gerçekleştirilen 
iftar yemeği sonrası, Kaynak Geliştirme Komisyon 

Başkanımız Prof. Dr. Abdullah Tümsek, öğrencilerle sohbet 
etti.

Yeni Dünya Vakfı Gölbaşı Temsilciliğimiz 
tarafından Suriyeli kardeşlerimize iftar 

programı düzenlendi. 

Yeni Dünya Vakfı Iğdır Temsilciliği tarafından düzenlenen iftar 
programına; Belediye Başkanları, resmi kurum idarecileri, STK 
temsilcileri, AK Parti Kadın Kolları ve Gençlik Kolları heyetleri, 
YDV Iğdır Temsil Heyeti, kadın ve gençlik koları ile çok sayıda 

davetli katıldı.
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24 Haziran seçimlerinin ardından yeni 
hükümet sisteminin bakanlar kurulu liste-
si açıklandıktan sonra Genel Başkan Mah-
mut Göksu, Ankara Şube Başkanı Ali Toköz 
ve Ankara Şube Denetim Kurulu Başkanı 
Recep Yıldırım, yeni bakanlara hayırlı ol-
sun ziyaretlerinde bulundular.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 
Varank, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat 
Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 
Mehmet Cahit Turhan’ı ziyaret eden vakıf 
yöneticilerimiz, görevlerinin ve yeni siste-
min hayırlı olması temennisinde bulundu-
lar.

Yeni Türkiye’nin; kalkınmadan adalete, 
savunmadan sanayiye, temel hak ve öz-
gürlüklere kadar her anlamda güçlü, milli 
ve sosyal bir devlet olacağına inançlarının 

tam olduğunu belirten Başkan Göksu, 
Türkiye’nin özellikle son 10 yılda gerçek-
leşen kalkınma hamlelerinin ve siyasi du-
ruşunun diğer İslam ülkelerine de örnek 
olduğunu ifade etti.

Yeni Dünya Vakfı olarak milli, şuurlu, 
çalışkan, kararlı ve değer katan gençle-
rin yetişmesi için çalışmalar yaptıklarını 
vurgulayan Başkan Göksu, Türkiye’nin en 
büyük sermayesinin genç nüfusunun ol-
duğunu belirtti. 

Ziyaretten ötürü vakıf yöneticilerimize 
teşekkür eden yeni bakanlar Varank, Ku-
rum ve Turhan ise Yeni Dünya Vakfı’nın 
faaliyet ve çalışmalarından övgüyle bah-
sederek, insana yönelik yatırımların katla-
narak devam edeceğini söylediler. 

Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemi 

kapsamında 
oluşturulan 

yeni kabinenin 
bakanları, 

Genel Başkan 
Mahmut Göksu 
ve Ankara Şube 
yöneticilerimiz 

tarafından ziyaret 
edildi.

VAKFIMIZDAN, 
YENİ BAKANLARA ZİYARET

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Mehmet Cahit Turhan

Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Mustafa Varank

Çevre ve Şehircilik Bakanı
Murat Kurum





22. VAKIF MECLİSİ 
ANTALYA’DA TAMAMLANDI

Yeni Dünya Vakfı tarafından her yıl 
düzenlenen vakıf meclisi; istişare ve 
değerlendirme toplantısı, 8-11 Nisan 
2018 tarihleri arasında Antalya’nın Serik 
ilçesinde gerçekleştirildi. Başbakan 
Yardımcısı Fikri Işık, eski Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanı ve Cumhurbaşkanı 
Başdanışmanı Prof. Dr. Ayşen Gürcan, 
milletvekilleri ve yerel yöneticilerin de 
katıldığı programda vakfımızın şube ve 
temsilciliklerinin yöneticilerinin yanı sıra 
gençlik ve kadın kolları da yer aldılar.
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Yeni Dünya Vakfı Antalya 
Temsilciliği’nin ev sahipliğin-

de ve genel merkezimizin koordi-
nesi ile gerçekleştirilen 22. Vakıf 
Meclisi – İstişare ve Değerlendir-
me Toplantısı, turizm bölgesi Be-
lek’teki Granada Luxury Hotels’de 
gerçekleşti.

3 gün süren program boyunca 
Ankara şubemiz ve 18 ildeki tem-
silciliklerimizden yaklaşık 300 
kişinin katılımı ile bir yıllık vakıf 
çalışma ve faaliyetlerine yönelik 
sunumlar ve yeni dönem değer-
lendirmesi yapıldı.

Hafız Süleyman Aykut’un Kuran-ı 
Kerim tilaveti ile başlayan prog-
ramın birinci gününde açılış ko-
nuşmasını Serik Belediye Baş-
kanı ve Yeni Dünya Vakfı Antalya 

Temsil Heyeti Başkanı Prof. Dr. 
Ramazan Çalık yaptı. Programa 
ev sahipliği yapmaktan büyük 
mutluluk duyduklarını ifade eden 
Çalık, “Ülkemizin dört bir köşesin-
den güzel ilçemiz Serik’e gelen 
herkese teşekkür ediyorum. Tabi 
siyasetçi olduğumuz için vakıf 
çalışmalarına daha çok zaman 
ayırmalıyız. Çünkü siyaset ve stk 
bir kuşun iki kanadı gibidir, birbi-
rinden ayrılmaz. Vakıf çalışmala-
rı; eğitsel, kültürel faaliyetlerdir. 
Allah rızası için yapılması gere-
ken işlerdir. Bizim millet olarak 
geleneğimizde, vakıf medeniyeti 
vardır. Vakıf çalışmalarında bir-
likte olduğumuz arkadaşlarla sık 
görüşüyoruz. Güzel projeler plan-
lıyoruz. Daha öncede sağ olsun 
arkadaşların gayretiyle de umre 
ziyareti gerçekleştirdik. Ayrıca 
her yıl 100’ün üzerinde öğrenciye 
burs veriyoruz. Bizim vakıf olarak 
hedefimiz, eğitim faaliyetlerinin 
arttırılarak devam ettirmektir. Bu 
konuda Yeni Dünya Vakfı önemli 
hizmetlerde bulunuyor. Biz de eli-
mizden geldiği ölçüde bu hayırlı 
hizmetleri burada sürdürmeye 

çalışıyoruz. Hepinize bu cennet 
ilçeye geldiğiniz için tekrar teşek-
kür ediyorum” diye konuştu.

Daha sonra kürsüye çıkan Yeni 
Dünya Vakfı Genel Başkanı Mah-
mut Göksu, üç gün yoğun prog-
ramlarla sürecek vakıf meclisine 
katılan herkese teşekkür etti. 
Vakıf çalışmalarını değerli kılan 
en önemli unsurun insan oldu-
ğunu vurgulayan Başkan Göksu, 
“Yeni Dünya Vakfı’nın vizyoner, 
geleceğe açılma konusunda id-
dialı ve gayretli mensupları ola-
rak gündeminizin birinci sırası-
na vakfımızı koyup, işinizden ve 
zamanınızdan feragat ederek bu 
programa katılmış olmanızdan 
büyük memnuniyet duyduğumu 
ifade etmek istiyorum. Yeni dün-
yanın hepimize ihtiyacı var. Bu 
anlamda üç başlıkta bir sunum 
yapacağım. Öncelikle ecdadı-
mızdan günümüze kadar gelen 
vakıf çalışmalarının anlamı, daha 
sonra Yeni Dünya Vakfı’nı ve son 
olarak da bu toplantının amacını 
sizlere aktarmak istiyorum” dedi.
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Geçmişten günümüze vakıfların çalışma ve hareket 
alanlarını, topluma hizmetlerini anlatan Başkan Gök-
su, daha sonra Yeni Dünya Vakfı çalışmalarını, orga-
nizasyon şemasını, eğitsel ve kültürel faaliyetlerini 
sunum eşliğinde izah etti.

Düzenlenen bu vakıf meclisi toplantısında amacın; 
“Türkiye genelindeki şube ve temsilciliklerde görev 
yapan arkadaşların birbiriyle tanışmaları, kaynaşma-
ları, yaptıkları faaliyetlerden haberdar olmaları, ortak 
bir duygu ve sinerji oluşturarak ekip ruhunu pekiş-
tirmek olarak izah edebiliriz” diyen Başkan Göksu, 
Yeni Dünya Vakfı’nın öncelikli çalışma alanının eği-
tim olduğunu vurgulayarak, “İnsanın, özellikle genç-
lerimizin kendine, ailesine, milletimize, ümmete ve 
insanlığa faydalı bireyler olabilmeleri için hizmet 
vermekteyiz. Ülkemizin genç kuşaklarına karşı his-
settiğimiz bu sorumlulukla sosyal, kültürel ve eğit-
sel çalışmalarımızı da artırarak devam ettirmekte-
yiz” diye konuştu.

Başkan Göksu daha sonra tüm şube temsilcilikleri 
sırasıyla kürsüye davet ederek tek tek katılımcılara 
tanıttı.

PROTOKOL KONUŞMALARI

YDV Genel Başkanı Mahmut Göksu’nun sunumunun 
ardından protokol konuşmalarına geçildi. İlk olarak 
YDV Kırıkkale Kurucu Başkanı, Kırıkkale Milletvekili 
Mehmet Demir kürsüye çıktı. Sivil toplum kuruluşla-
rının gençlerin gelişimlerinde ve dünya görüşlerinde 
olumlu etkilerinin olduğunun altını çizen Demir, “Ül-
kemizin %99’u Müslüman olmasına rağmen yanlış 
tavırlar, davranışlar, yaşantılar mevcut. Bizler genç-
liğimizde Milli Gençlik Vakfı bünyesinde yer alırken, 
“MGV gençleri yanlış davranış ve tutumlarda bulun-
maz” yönünde bir pozitif bakış vardı. Umuyorum ki, 
Yeni Dünya Vakfı da, yanlış davranış ve yaşantılara 
karşı gençlerimizin önünde bir perde olacaktır. Or-
taya konan çalışmalar, faaliyetler ve programlar ile 
bunu görüyor ve mutlu oluyoruz. Bu anlamda vakıf 
hizmetlerine katkısı, desteği olan herkese teşekkür 
ediyorum” dedi.

Demir’in ardından Giresun Milletvekili ve YDV Gire-
sun Temsil Heyeti Kurucu Başkanı Av. Sabri Öztürk 
bir konuşma yaptı. Öztürk konuşmasında, “Hem sos-
yal, hem siyasal hem de mesleki hayatımızda önemli 
çalışmalarımız olsa da vakıf çalışmalarını da önce-
liklerimiz arasında tutma gayretindeyiz. Bunlar ha-
yır işleridir, topluma hizmettir ve bu anlamda görev 
tevdi edildiği vakit her birimiz gayretle katkıda bulun-
maya, yükü omuzlamaya çalışıyoruz. İnsanın mesle-
ki veya siyasi kariyeri, çalışmaları bir yerde bitebilir. 
Lakin genel başkanımızın da ifade ettiği gibi vakıf 
çalışmaları hayat boyu devam etmektedir. Hepimiz 
faniyiz ve öldükten sonra bir okul, bir cami, bir kitap, 
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bir beste, bir sanat eseri ve en 
önemlisi iyi yetişmiş bir insan bı-
rakabildiysek ne mutlu bizlere… 
İşte vakfımız bu ülke, bu millet, 
bu ümmet için iyi insanlar yetiş-
tirmeye çalışıyor. Allah, hepimize 
böyle hizmetleri yapmayı, devam 
etmeyi nasip etsin” ifadelerine 
yer verdi.

Programa katılan Gaziantep, Şa-
hinbey Belediye Başkanı Mehmet 
Tahmazoğlu ise, “Ömür çok kısa 
ve bu anlamda öldükten sonra 
da amel defterimizi açık tutacak 
hayırlı hizmetlerde bulunmak çok 
önemli. Baktığımızda ecdadımız 
bunun en güzel örneği olarak, 
her alanda vakıflar kurmuş ve 
aradan asırlar geçmesine rağ-
men bu hizmetler devam ediyor 
ve hayırla yad ediliyorlar. Başka-
nımız Mahmut Göksu da, insan-
ları hayra teşvik eden, bizleri bu 
çalışmaların içinde bulunmamız 
için motive eden, bu toplantılarda 
bir araya getiren bir gönül insanı. 
Rabbim hepimizi güzel hizmet-
lerde buluşturmaya devam etsin” 
diye konuştu.

Gümüşhane Belediye Başkanı 
ve YDV Mütevelli Heyet Üyesi 
Ercan Çimen de kürsüye gelerek 
katılımcıları selamladı. Vakıf ça-
lışmalarının önemine değinen Çi-
men, “Hem dünya hayatımızı hem 
ahiretimizi huzura kavuşturmak 
için en hayırlı kapı, vakıflardır. 

Esas olan hizmettir ve hizmet et-
tikçe hem kıymete hem de izzete 
mazhar oluruz. Hepimiz hizmet 
erleriyiz. Şehirlerimize, ülkemize, 
geleceğimize hizmet etmenin en 
güzel yolu vakıf çalışmalarında 
yer almaktır” dedi.

Yeni Dünya Vakfı İstişare Kurulu 
Başkanı Prof. Dr. Cüneyt Yüksel 
ise konuşmasında, vakıf çalışma-
larına gönül veren herkesin su-
numunu ve açıklamalarını mutlu-
lukla takip ettiğini ifade etti. Yeni 
Dünya Vakfı ailesinin bir parçası 
olmaktan onur duyduğunu belir-
ten Yüksel, “Gençlerimiz, yeni bir 
medeniyet inşa etme duygusu 
ve hevesiyle yola çıkıyorlar. Bana 
Yeni Dünya Vakfı neler yapıyor 
diye sorulduğunda; Günümüzde 
dünyanın içerisinde bulunduğu 
buhrandan etkilenmemek için 
maneviyat, birlik ve insan olma-
nın özelliklerini tekrar ön plana 
çıkarmak gerekiyor. İşte bu say-
dıklarımı yapıyor diye cevap ve-
riyorum. Ben biliyorum ki, hepiniz 
insanlığa hizmet etme yarışı içe-
risindesiniz. Hepimizin kusurları 
oluyor ve ben de yeterince vakfı-
mıza vakit ayıramıyorum. Sizlerin 
gayreti, başkanımızın yetişilemez 
enerjisi karşısında ben de daha 
çok vakıf hizmetleri içerisinde 
olacağımı vurgulamak istiyorum. 
Hepinizden Allah razı olsun” diye 
konuştu.

YDV Genel Merkez Kaynak Ge-

liştirme ve Stratejik Planlama 
Komisyon Başkanlığına getirilen 
Prof. Dr. Abdullah Tümsek te kısa 
bir selamla konuşması yaparak, 
Yeni Dünya Vakfı ailesi içerisinde 
olmaktan mutlu olduğunu ifade 
etti. Milletimizin türlü zorluklara 
rağmen bugünlere kadar kararlı 
bir şekilde gelebildiğini söyleyen 
Tümsek, Yeni Dünya Vakfı’nın da 
bu kararlı duruşun bir parçası ol-
duğunu belirtti.

AK Parti Antalya Milletvekili İbra-
him Aydın, Yeni Dünya Vakfı’nın 
güçlü bir yapı olduğunu ve hiz-
metlerini dikkatle takip ettikleri-
ni belirtti. Ev sahibi olarak prog-
rama katılmaktan ve vakıf ailesi 
ile bir araya gelmekten mutluluk 
duyduğunu söyleyen Aydın, bu 
program ile vakıf çalışmaları hak-
kında daha detaylı bilgiler öğren-
diklerini ifade etti.

AK Parti Antalya Milletvekili 
Mustafa Köse de, organizasyo-
nun Antalya’da yapılmasından 
çok mutlu olduklarını ifade ede-
rek, “Mahmut Göksu hayırlı hiz-
metlere kendini vakfetmiş bir 
büyüğümüzdür ve bizler de ken-
disini ağabeyimiz olarak örnek 
alıyoruz. Ne mutlu ki bu gençlere 
heyecanı nakşedenlere, gençli-
ğin ve milletin geleceği ile dert-
lenenlere… Necip Fazıl’ın dediği 
gibi aldığımız nefesi bile geri ve-
receğiz. Her şeyin emanetçisiyiz. 
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Fakat yapılan bu vakıf hizmetleri 
bizlerin en büyük hazinesidir ve 
ölürken yanımızda götüreceği-
miz en hayırlı işlerdendir” diye 
konuştu.

GÜRCAN: CUMHURBAŞKANIMI-
ZA SELAMINIZI İLETECEĞİM

Son olarak kürsüye Cumhur-
başkanı Baş Danışmanı ve YDV 
Mütevelli Heyet Üyesi Prof. Dr. 
Ayşen Gürcan çıktı. Yeni Dünya 
ailesinin bir parçası olmaktan 
ve yapılan çalışmaları gördükçe 
mutluluk duyduğunun altını çizen 
Gürcan, “Bünyesinde yer aldığım 
ilk vakıf, yeni dünya ailesi ve 
her zamanda öyle kalacak. Tüm 
yoğunluğuma rağmen beni tüm 
toplantılara davet eden, benden 
hiç vazgeçmeyen Genel Başkanı-
mız Mahmut Göksu’ya teşekkür 
etmek istiyorum. Son zamanlar-
da yaşadığımız yoğunluk ve stres 
sonrası burada, samimi dostlar 

arasında kendimi iyi hissettim. 
Ali İmran 110. Ayette “Siz, in-
sanlar için ortaya çıkarılan, iyili-
ği emreden, kötülükten alıkoyan 
ve Allah’a iman eden hayırlı bir 
ümmetsiniz” der yüce Allah. Her 
okuduğumda o hayırlı ümmetten 
olmayı diliyorum. Karşılık bekle-
meden, hayırlı olan işlerin gay-
retinde olan ve yeni dünya adına 
çalışan insanlarla bir aradayım, 
İnşallah bizler de o ümmetin 
içinde yer alırız. 1900’lerdeki sa-
nayileşme ile birlikte başlayan 
ve insanlığı buhrana sürükleyen 
dönemin ardından yeni dünya 
yolunda; Değerleri ve insanlığı 
yaşatan, hak üzerine kim varsa 
İnşallah onların kazanacağı bir 
dünya olacaktır. Bu yolda çalışan 
herkese, hepinize teşekkür ediyo-
rum. Tüm illerimizdeki vakıf dost-
larımıza her daim yanlarında ol-
duğumuzu ve her temsilciliğimizi 
en az bir kere ziyaret edeceğime 
söz veriyorum. Sayın Cumhur-

başkanımıza bu toplantıdan bah-
sederek, selamlarınızı ileteceğimi 
de bilmenizi istiyorum” dedi.

BİRİNCİ GÜN AKŞAM OTURUMU 
SUNUMLARLA DEVAM ETTİ

Birinci gün akşam oturumunda 
ise vakfımız Kültür Sanat Danış-
manlarından Mehmet Önder, ge-
nel merkezimizde devam eden si-
nema faaliyetleri hakkında şube 
ve temsilciliklere bilgilendirmede 
bulundu. Ayrıca diksiyon ders-
lerinin de başladığını ifade eden 
Önder, kültürel çalışmalarla ilgili 
planlanan diğer başlıkları da ka-
tılımcılara aktardı.

Daha sonra genel merkez çalış-
maları hakkında Başkan Yardım-
cıları Mustafa Üçüncü ve Şenel 
Kızılca sırasıyla kendilerine bağlı 
komisyonların sunumlarını ger-
çekleştirdiler.

İlk olarak söz alan YDV Genel 
Başkan Yardımcısı Şenel Kızılca, 
Tanıtım ve Medya Komisyonu 
ile AR-GE ve Projeler Komisyonu 
çalışmalarına yönelik sunum 
yaptı.

Yeni Dünya Vakfı’nın son yıllar-
da ciddi bir ivme kazandığının 
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altını çizen Kızılca, “Yurtlar, pro-
jeler, etkinlikler, gelir artırıcı ça-
lışmalar, kamplar, çalıştaylar gibi 
birçok alanda önemli ilerlemeler 
kaydediyoruz. Bazen çalışma ve 
faaliyetleri değerlendirmek için 
toplantı yapacak olduğumuzda 
boş oda bulamadığımız oluyor. 
O kadar çok faaliyet var ki, tak-
vimi sıkıştırmak zorunda kala-
biliyoruz. Genel merkez binamız 
gençlerle dolup taşıyor. Tabi bü-
tün çalışmalarımızın öznesini öğ-
rencilerimiz oluşturuyor. Biz de 
bu durumdan büyük memnuniyet 
duyuyor, daha fazla motive olup 
vaktimizi daha çok ayırma gereği 
hissediyoruz” diye konuştu.

YDV Genel Başkan Yardımcısı 
Mustafa Üçüncü ise kendisine 
bağlı olan birçok birim arasında 
idari işlerle ilgili önemli adımlar 
atılacağının altını çizdi. Vakıf ya-
zışmalarından, alınan kararlara 
ve hatta üye kayıtlarına kadar 
detaylı bir sistematiğin oluşturu-
lacağını ifade ederek; Eğitim-Kül-
tür-Sanat, Spor ve Sosyal İşler, 
Mezunlar, yurtlar ve Biz Bir Aile-

yiz Projesi çalışmalarına yönelik 
sunumunu yaptı. Üçüncü konuş-
masında, “Yeni Dünya Vakfı An-
talya’daki bu toplantıyla rüştünü 
ispat etmiştir. Artık bize düşen 
vakfımızı daha kurumsal bir ya-
pıya kavuşturmaktır. Bu toplantı-
dan sonra Yeni Dünya Vakfı’nda 
yukarıda anlatmaya çalıştığım 
her türlü etkinlikler, projeler ve 
idari işler, daha farklı ve sağlıklı 
yürüyecektir.             Genel Merkez 
adına bu görüşlerimi ifade eder-
ken şu ve temsilciliklerimizin de 
aynı gayret ve kurallar içinde ça-
lışmalarını diliyorum. Biz büyük 
bir aileyiz, güçlü bir takımız, inşa-
Allah bundan sonra daha güzel 
işleri birlikte başaracağız.” dedi.

Uluslararası Öğrenciler Komis-
yonu adına sunumu Başkan 
Yardımcısı Bengisu İşcan yap-
tı. Genç yaşta güzel sunumuyla 
herkesin takdirini toplayan İşcan: 
“Hedefimiz, daha çok uluslarara-
sı öğrenciye ulaşarak, onları vak-
fımızla tanıştırmaktır. Çünkü yeni 
dünyanın inşasında uluslararası 
öğrencilerimize çok büyük görev-
ler düştüğünün farkındayız. Yeni 

dünya kurmak gibi bir vizyonu 
olan bizler yarınlar için bugün-
den çalışıyoruz. Bana bu kadar 
geniş bir kitleye ve vakıf yönetici-
sine bu sunumu yapmama fırsat 
veren büyüklerime teşekkür edi-
yorum. Görevimin artık bundan 
sonra daha büyük olduğunun bi-
linciyle hepinize saygılar sunuyo-
rum.” dedi.

Genel Merkez Gençlik Kolları 
Başkanı İlyas Yamak, Yeni Dün-
ya Vakfı misyonu ve vizyonunun 
temelinde tamamen gençlerin 
yer aldığını belirten Yamak, bu 
anlamda yetişmiş, dinamik insan 
kaynağı oluşturmada vakfımı-
zın ülkemizi besleyen bir damar 
olduğunu vurguladı. İlmi olan il-
mini paylaşarak sadakasını verir, 
malı olan malını, vakti olan vak-
tini paylaşır. Yani vakfet, yaşat 
ve yaşat sözünden biz bunu an-
lıyoruz. Vakfımız toplumumuzun 
en büyük değerlerinden biri olan 
vakıf anlayışını en doğru ve etkin 
şekilde yaşatan kurumlardan biri-
dir. Bizler de gençler olarak, vakfı-
mız bünyesinde tanıştığımız kar-
deşlerimiz, büyüklerimiz ile hem 
kendimizi geliştiriyor, hem de bu 
şanlı geleneği devam ettiriyoruz. 
Bu anlamda vakfımıza ve biz 
gençlere destek ve katkısını esir-
gemeyen herkese şükranlarımızı 
sunuyoruz” açıklamasında bu-
lundu. Salondan büyük alkış alan 
Yamak daha sonra genel merkez 
gençlik kolları olarak yaptıkları 
çalışmalar ve devam eden faali-
yetler hakkında sunumunu yaptı.

İKİNCİ GÜN: BAŞBAKAN 
YARDIMCISI FİKRİ IŞIK 
PROGRAMA KATILDI

İkinci gün Başbakan Yardımcısı 

Vakıf Meclisimize ev sahipliği yapan Granada Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Hacı 
Osman Üçdan ve YDV Genel Başkanı Mahmut Göksu tarafından programın anısına 

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’a plaket takdim edildi.
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Fikri Işık, YDV 22. Vakıf 
Meclisi’ne katıldı. Genel 
Başkan Mahmut Göksu ve 
vakıf yöneticileri tarafından 
karşılanan Başbakan Yardımcısı 
Işık, basın mensuplarına yaptığı 
açıklamanın ardından salona 
geçti. Genel Başkan Mahmut 
Göksu kürsüye çıkarak Başbakan 
Yardımcısı Fikri Işık, Antalya 
Valisi Münir Karaloğlu ve diğer 
konuklara hoş geldiniz dedi ve kı-
saca vakıf çalışmaları ve düzen-
lenen programı anlattı.

VALİ KARALOĞLU: “YENİ BİR 
DÜNYA KURMAK BİZİM HER ZA-

MAN KIZIL ELMAMIZ OLMUŞ-
TUR”

Daha sonra Antalya Valisi Münir 
Karaloğlu, konuşmasını yapmak 
üzere kürsüye çıktı. Vakıf çalış-
malarına çok kıymet verdiklerini 
ifade eden Vali Karaloğlu, içeri-
sinde bulunduğumuz dünyadan 
şikayeti olan herkesin yeni bir 
dünya kurma hedefi olduğuna 
dikkat çekti. Yeni Dünya Vakfı’nın 
ismi kadar yaptığı çalışmalar-
la da dikkatleri çektiğine vurgu 
yapan Vali Karaloğlu, “Zulmün 
olmadığı, adaletsizliğin olmadı-
ğı, güçlünün değil hakkın üstün 
tutulduğu yeni bir dünya kurmak 
bizim her zaman kızıl elmamız 
olmuştur. Yeni Dünya Vakfı da 
bu gayelerle yola çıktığını bili-
yoruz. Özellikle gençlere yöne-
lik güzel çalışmaları var” dedi. 
Türkiye’de Yeni Dünya Vakfı gibi 
birçok sivil toplum kuruluşu oldu-
ğunu belirten Vali Münir Karaloğ-

lu, vakıflar kadar imkânların da 
çok olduğunu lakin çalışmaların 
yeterli olmadığına dikkat çekti. 
Günümüzdeki vakıf ve derneklere 
sağlanan imkanlarla daha güzel 
projelerin yapılabileceğini vurgu-
layan Vali Karaloğlu, sivil toplum 
kuruluşlarının bunu başarabile-
ceğine inandığını belirtti.

BAKAN IŞIK: “EĞER KENDİ DE-
ĞERLERİMİZE SAHİP BİR NESİL 
YETİŞTİRMEZSEK DÜNYANIN 
SONU FELAKET OLACAKTIR”

Daha sonra Başbakan Yardım-
cısı Fikri Işık, kürsüye gelerek 
katılımcıları selamladı. Gençliğe 
ve vakıf kültürüne yönelik de-
ğerli çalışmalarda bulunan Yeni 
Dünya Vakfı’nın programına ka-
tılmaktan duyduğu memnuniye-
ti dile getiren Işık, milletimizin 
sahiplendiği en önemli hizmet-
lerden biri olan vakıflara destek 
veren herkese teşekkür etti. Ko-
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nuşmasında insanlığın daya-
nışma içerisinde bulunması ge-
rektiğine dikkat çeken Fikri Işık, 
paylaşma ve dayanışma içinde 
olmanın kurumsallaşmış halinin 
vakıf olduğunu ifade etti. İslam 
kültürünün bir anlamda vakıf 
kültürü olduğunu belirten Işık, 
vakıf müessesesinin çıkarılması 
halinde İslam medeniyetinde 
büyük bir boşluk doğacağını dile 
getirdi.

Osmanlı medeniyetinin de en 
belirgin kurumlarından birinin 
vakıf olduğuna işaret eden Işık, 
Osmanlı’da imamların devletten 
değil vakıflardan maaş aldıklarını 
söyledi. Işık, şu anda Vakıflar Ge-

nel Müdürlüğüne bağlı 5 bin 123 
yeni vakıf bulunduğunu, bu vakıf-
lardan 3 bin 737’sinin eğitim ala-
nında faaliyet verdiğini aktardı. 
Kamu yararına çalışma statüsün-
de bulunan Yeni Dünya Vakfı’nın 
en temel önceliğinin eğitim oldu-
ğunu belirten Işık, “Özellikle eği-
tim alanı, geleceğimiz açısından 
en çok dikkat etmemiz, ihmali du-
rumunda da en ağır bedeli ödeye-
ceğimiz bir alan. Şu anda yeni bir 
çağdayız, yeni bir çağı yaşıyoruz. 
Daha çok farkında değiliz ama bu 
çağ her şeyi baştan sona değişti-
riyor” dedi.

Bilimi ve teknoloji takip etmenin 
çok önemli olduğunu, fakat insa-

nı insan yapan değerlere de çok 
sıkı sarılmak gerektiğini belirten 
Işık, “Eğer kendi değerlerimize 
sahip bir nesil yetiştirmezsek 
dünyanın sonu felaket. Bu neden-
le Türkiye’de hassasiyet taşıyan 
konulardan biri değerler eğitimi” 
diye konuştu.

Değerler eğitimi ve beşeri eğiti-
min birlikte verilmesi gerektiğinin 
de önemine vurgu yapan Işık, “Şu 
anda güncel tartışma faiz tar-
tışması. İslam iktisadı, şu anda 
İslam’ı çok iyi bilenler iktisat bi-
limine çok vakıf değil. İktisat il-
mini çok iyi bilenler de maalesef 
İslam’ın temel ilimlere vakıf değil. 
Biz de bunun İslam toplumu ola-
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rak, ciddi sıkıntılarını yaşıyoruz. 
İşte bu iki taraflı ancak çözülür” 
şeklinde konuştu.

Başbakan Yardımcısı Işık, konuş-
masının ardından salondaki tüm 

şube ve temsil heyetleri ile tek 
tek hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha 
sonra vakıf yöneticileri ile çay 
sohbetine katılan Işık, otelden 
ayrıldı.

Sayın Başbakan Yardımcısının 
katıldığı programın bu bölümün-
de AK Parti Antalya İl Başka-
nı İbrahim Ethem Taş, Granada 
Hotels Yönetim Kurulu Başkanı 
Hacı Osman Üçdan ve merkezi 
Moskova’da bulunan Uluslarara-
sı İslami Ticaret Birliği Başkanı 
Marat Kabayev de selamlama 
konuşmasında bulundular. Ka-
bayev, Üçdan ve Başkan Göksu 
Başbakan Yardımcısına plaket 
takdim ettiler. Ayrıca Kabayev ve 
Üçdan,  Başkan Göksu’ya hediye 
takdim ettiler.

ŞUBE VE TEMSİLCİLİKLERİN 
SUNUMU

İkinci günün ikinci oturumu şube 
ve temsilciliklerin sunumları ile 
devam etti. İlk olarak kürsüye 
çıkan YDV Ankara Şube Başkanı 
Ali Toköz, şube çalışma ve faa-
liyetlerini anlatan detaylı bir su-
num yaptı. Yaşı itibariyle ülkemi-
zin karışık dönemlerine şahitlik 
ettiğini belirten Toköz, “Sağ-sol 
çatışmalarının olduğu o dönem-
ler geride kaldı ve biz üniversiteyi 
bitiremesek te Allah, üniversiteli 
öğrencilere hizmet etmeyi biz-
lere nasip etti. Bu hayırlı işlerin 
içerisinde bulunmama, beni Yeni 
Dünya Vakfı ile tanıştıran Fahret-
tin Çiçek abimizden Allah razı ol-
sun. Genel Başkanımız bu görevi 
bize verdiğinde ise hızlıca çalış-

malara başladık. Keçiören Bele-
diye Başkanımızın da desteği ile 
şube binamızı faaliyete geçirdik. 
O günden bugüne çok sayıda pro-
je, kurs, etkinlik, seminer, ziyaret 
gerçekleştirdik. Hayırda yarışır ol-
duk. Allah birliğimizi, bu heyeca-
nımızı azaltmasın” dedi. Ankara 
Şube Başkanı Toköz’ün sunumu 
bir saati aşkın sürdü. Ankara’daki 
vakfın çalışmaları herkesin takdi-
rini topladı.

BAŞKAN TOKÖZ: “ANKARA’DA 
GÜÇLÜ BİR EKİBİZ”

Toköz: “Ankara’da yaklaşık 100 
kişiden oluşan güçlü bir ekibimiz 
var. Her türlü sosyal statüye haiz, 
birikimli, donanımlı, gayretli arka-
daşlarımızla gece-gündüz deme-
den koşturuyoruz. Ben buradan 
bütün arkadaşlarıma teşekkür 
ediyorum. Recep Yıldırım abimin 
ismini özellikle zikretmek iste-
rim. Sağ olsun bize abilik yapıyor. 
Genel Başkanımızı her zaman 
yanımızda görmek bize güç veri-
yor. Huzurlarınızda bir teşekkür 
de Keçiören Belediye Başkanına 
yapmak istiyorum. Bütün çalış-
malarımızda hep yanımızda oldu. 
Önümüzü açtı. Cesaret verdi. Al-
lah razı olsun. Özellikle yurtları-
mızın bulunduğu ilçelerimizdeki 
belediye başkanlarımıza ve yurt 
yönetim kurulu üyelerine de te-
şekkür ediyorum.” dedi.

Ankara Şube Uluslararası Öğren-
ciler Komisyonu Başkanı Hafijur 
Rahman, kürsüye davet edilerek 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ı anlatan Bengalce yaz-
dığı “Değişimin Ustası Recep 
Tayyip ERDOĞAN” kitabı tanıtıl-Uluslararası İslami Ticaret Birliği Başkanı Marat Kabayev
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dı. Duygu ve düşüncelerini “Beni 
Dünya Lideriyle tanıştıran Yeni 
Dünya Vakfı’na teşekkür ediyo-
rum. Belki de hayatımın en önem-
li ve güzel dönemini bana yaşattı. 
Vakıf benim sadece Başkanları-
mın olduğu yer değil aynı zaman-
da yuvamdır. Mahmut Başkanım, 
benim başkanımdır. Ali Başkanım 
da benim babamdır. Herkese yü-
rekten teşekkür ediyorum.” dedi.

Ankara Şube Gençlik Kolla-
rı Başkanı Zeyd Korkmaz, vakıf 
meclisinin tecrübe paylaşımı ve 
kaynaşma adına önemli bir bu-
luşma olduğunu söyledi. “Bu top-
lantıyla gençler olarak biz daha 
iyi tanıştık ve kaynaştık. Bundan 
böyle biz enerjimizi katarak vakfı 
yöneticilerimizin de tecrübesini 
alarak daha büyük hedeflere yü-
rüyeceğiz. Benden önce gençlik 
kollarında görev yapan bütün 
arkadaşlara teşekkür ediyorum. 
İnşaallah Ankara’ya varır varmaz 
onlarla iletişime geçerek onların-
da tecrübesinden istifade ederek 
kervanı büyütmek istiyoruz. Dur-
mak yok yola devam. Allah yar ve 
yardımcımız olsun.” dedi.

Ayrıca temsilciliklerden progra-
ma katılan diğer gençlik kolları 
başkanları da kürsüye gelerek 
kısa birer selamlama konuşması 
yaptılar.

İkinci gün kapanışı akşam 
yemeğinin ardından şiir ve 
müzik dinletisi ile yapıldı. Otele 
gelen müzisyenler Türk sanat 
musikisinin seçkin eserlerini 
seslendirirken, Mehmet Önder 
de şiir okudu. Sanat grubunun 
seslendirdiği ilahiler ve musiki 
nameler herkesin beğenisini 
topladı. Daha sonra ses sanatçısı 
Tuncay Okutan birbirinden 
güzel halk / kahramanlık 
türküleriyle coşkulu bir hava 
oluşturdu. Zaman zaman vakıf 
yöneticilerinin de iştirak ettiği 
şiir ve müzik gecesi güzel anların 
yaşanmasına vesile oldu.

Sunumlardan sonra Ankara Şube 
İstişare Kurulu Üyesi ve Keçiö-
ren Belediye Başkanı Mustafa Ak 
selamlama konuşmasında bu-
lundu. Ak, “Çok güzel sunumlar 
yapıldı ve Yeni Dünya Vakfı’nın 
geldiği nokta itibariyle gurur ve-
rici bir tablo ile karşı karşıyayız. 
Kendi ilmini, parasını, fikrini, vak-
tini vakfetmiş insanlar bir ara-
dalar. Bu ortamda bulunmaktan 
memnuniyet duyuyorum ve Ke-
çiören Belediyesi olarak da her 
daim desteğimizi devam ettirdi-
ğimizi bilmenizi istiyorum” diye 
konuştu.

ÜÇÜNCÜ GÜN: DEĞERLENDİRME 
VE KAPANIŞ

Yeni Dünya Vakfı 22. Vakıf Mec-
lisi İstişare ve Değerlendirme 
Toplantısı, üçüncü gün yapılan 
kapanış programı ile son buldu. 
Genel Başkan Mahmut Göksu, 3 
gün süren vakıf meclisine katılan 
herkese teşekkür etti. Tüm tem-
silcilikler ve şube bazında önemli 
istişarelerin, tecrübe paylaşım-
larının yapılması, dostlukların 
pekişmesi açısından bu tür prog-

ramların önemli olduğuna vurgu 
yapan Başkan Göksu, ülkemizin 
dört bir yanından gelen bütün 
vakıf yöneticilerine çalışmalar 
ve işleyiş hakkında belirli hatır-
latmalar yaparak konuşmasını 
tamamladı.

KATILIMCILAR TEK TEK DEĞER-
LENDİRMEDE BULUNDU

Daha sonra söz alan YDV Ge-
nel Başkan Yardımcısı Mustafa 
Çokyaşar da, “Vakfımız İslami 
hassasiyetleri de göz önünde bu-
lundurarak gençliğe ve ülkemize 
faydalı çalışmalara sürdürmekte-
dir. Sosyal mekanizmaların öne-
mini bildiğimiz gibi gençlerimizin 
de bu farkındalıkla yetişmele-
ri için gayret ediyoruz. Şuurlu 
bir insan, bulunduğu bölgede 
İslam’ın ışığını yakabilir, bilinçli 
çalışmalara öncülük edebilir. 
Yeni Dünya Vakfı yüklendiği so-
rumluluğun bilincinde ve farkın-
dadır. Hepimize büyük görevler 
düşüyor. İş hayatında yoğunluk-
larımız var. Ancak bu çalışmaları 
ihmal etme lüksümüz de yoktur. 
Bu çalışmalar el istiyor, emek is-
tiyor, her şeyden daha önemlisi 
gönül istiyor. İnşaallah vakfımız 
marifetiyle ahirette bizi kurtara-
cak hayırlı, bereketli çalışmaları 
birlikte yaparız. Bizleri bu hayır-
lı kervanda buluşturan Allah’a 
hamdolsun.” şeklinde açıklama-
da bulundu.

Programa katılan YDV Genel 
Merkez İstişare Kurulu Üyesi, İs-
tanbul Defterdarı Fahrettin Özde-
mirci de, Yeni Dünya Vakfı’nın ça-
lışmaları ile ülkemize ve gençliğe 
değer kattığını belirterek, “Genel 
Başkanımız Mahmut Göksu ve 
genel merkez yöneticilerimiz ile 
vakıf ve yurt çalışmaları üzerine 
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sık sık istişarede bulunuyoruz. 
Çok önemli hizmetler ortaya 
kondu ve bu programda da görü-
yorum ki, ülkemizin her bir köşe-
sinde Yeni Dünya Vakfı hayırda 
yarışır konuma geldi. Hepinizi 
tebrik ediyorum” diye konuştu.

Daha sonra kendisiyle toplantıya 
katılan İş Adamı Hamdi Sarıca, İş 
Adamı Fatih Nükte ve İş Adamı 
Durmuş Ali Ülkü ‘yü kürsüye 
davet ederek vakıf yöneticileriyle 
tanıştırdı.

YDV Genel Merkez Yönetim Ku-

rulu Üyeleri Mehmet Çelik, Fatih 
Çetin, Mustafa Akçay ile Dene-
tim Kurulundan Ali Hamdi Uzal, 
Genel Merkez Spor ve Sosyal 
İşler Komisyonu Başkanı Ahmet 
Köksal Tekçam, Öğrenci Evleri 
ve Yurtlar Komisyonu Başkanı 
Hamit Öncü, Ankara Şube Yöne-
tim Kurulu Üyeleri M. Sami Mallı, 
Abdullah Güven, İlyas Aydoğan, 
Hacı Çağatay, Mustafa Yavuz, 
Öğrenci Evleri ve Yurtlar Komis-
yonu Başkanı Mehmet Tellioğ-
lu, Ar-Ge ve Projeler Komisyonu 
Başkanı A. Taha Yıldırım, Eğitim, 

Kültür ve Sanat Komisyon Baş-
kanı Hüseyin Kazan, Mamak Yur-
du YK Başkanı Osman Özdemir, 
Genel Koordinatör Özbay Yağ-
murkaya, Ankara Evler ve Yurtlar 
Komisyon Başkanı Ejder Kındıra, 
Ankara Şube Koordinatör Yar-
dımcısı Mücahit Kara’da program 
hakkında değerlendirme konuş-
ması yaptılar. Vakıf yöneticileri 
yaptıkları değerlendirme konuş-
masında, 22. Vakıf Meclisi Değer-
lendirme ve İstişare Toplantısının 
verimli ve geniş katılımlı olduğu-
nu ifade ederek emeği geçen her-
kese teşekkür ettiler.

ANKARA ŞUBE DENETİM KU-
RULU BAŞKANI YILDIRIM: “NE 
MUTLU Kİ İNSANLIĞA HİZMET 
YOLUNDA NEFES TÜKETİYO-
RUZ”
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Ankara Şube Denetim Kurulu 
Başkanı Recep Yıldırım da yaptı-
ğı değerlendirme konuşmasında: 
“Arkadaşlar 3 gündür toplantıyı 
takip ediyorum. Çok büyük keyif 
aldım. Hepinize de yüksek puan-
lar veriyorum. Artık Yeni Dünya 
Vakfı kabuğunu kırmış, marka-
laşma yolunda hızlı adımlarla 
ilerlemektedir. Bizi bu vakfı çalış-
malarıyla bütünleştiren Cenab-ı 
Hakk’a hamd ediyorum. Ne mut-
lu ki insanlığa hizmet yolunda 
nefes tüketiyoruz. Biz Ankara’da 
Ali Başkan’la ve diğer arkadaşla-
rımızla büyük gayret gösterirken 
merkez ve temsilciliklerden ge-
len arkadaşlarımızla da tanışma 
fırsatı bulduk. Hepimiz Hakk’ın 
rızasına erişmek için buradayız. 
Bu işlerde kızmak ve küsmek ol-
maz. Bu işlerde hesapta olmaz. 
Hasbilik olur. Tam emekliliğin 
tadını çıkartalım, dinlenmeye 
zaman ayıralım derken Mahmut 
Başkan bizi vakıf çalışmalarına 
davet etti. Allah ondan da razı 
olsun. Ben bu vakıf sayesinde te-
bessüm etmeyi, “Biz Bir Aileyiz” 
projemizle de kendi çocuklarım-

la daha yakından ilgilenmeyi öğ-
rendim. İnanıyorum ki bu vakıfla 
daha çok hizmete vesile olaca-
ğız. İnşaAllah bundan sonraki 
toplantılarımız daha coşkulu ve 
daha güzel olacaktır. Allah hepi-
mizin yar ve yardımcısı olsun.” 
diyerek sözlerini tamamladı.

ONURSAL BAŞKAN DEMİR: 
“GÖĞSÜM KABARDI, GÖZLERİM 
NEMLENDİ”

YDV Onursal Başkanı Halil İbra-
him Demir de program hakkında 
son değerlendirmeyi yaptı. “Ku-
rulduğu günden bugüne tama-
men şeffaf ve amacına yönelik 
çalışmalar yürüten Yeni Dünya 
Vakfı’nın bugünlere gelmesinde 
katkısı olanlara teşekkür eden 
Demir, özellikle yurtların hizme-

te açılmasından büyük mutluluk 
duyduğunu söyledi. Üç gündür 
devam eden bu toplantıda göğ-
süm kabardı, gözlerim nemlen-
di. Bir kez daha vakfımızla gurur 
duydum. 22 yıl önce yola çıktığı-
mızda sağımızda ve solumuzda 
3-5 kişi varken bugün yüzlerce 
arkadaşlarla salonlara sığmayan 
toplantılar yapıyoruz. Rabbim bu 
vakıf çalışmalarımızı daha güzel, 
kalıcı hizmetlerle taçlandırsın, 
ahiret azığı yapsın. Yürekten size 
teşekkür ediyorum, kutluyorum, 
kucaklıyorum. Hepinizi Allah’a 
emanet ediyorum.” dedi.

Genel Başkan Mahmut Göksu, 
vakıf meclisinin düzenlenmesin-
de yoğun gayretleri bulunan An-
talya Temsilciliği ve diğer temsil-
cilikleri, kadın ve gençlik kollarını, 
genel merkez ve Ankara çalışan-
larını sahneye davet ederek te-
şekkür etti. Fotoğraf çektirdi.

Topluca çekilen aile fotoğrafıyla 
22. Vakıf Meclisi toplantısı son 
buldu.
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Vakfımızın Ankara Şube Gençlik 
Merkezi olarak hizmet veren tarihi 

dokudaki binasında açılan Kitap Kahve, 
gençlerin ve vakıf dostlarının büyük be-
ğenisini topladı.

Özenle seçilen kitaplardan oluşan ki-
taplığı ve sakin ortamı ile gençlerin kitap 
okuma alışkanlıklarını pekiştirmelerine 
ve boş zamanlarını değerlendirebilecek-
leri kafe ortamını sağlama amacıyla ha-
yata geçirilen mekan çok sayıda siyaset-

çi ve yerel yönetici tarafından da ziyaret 
edildi.

Üniversitelerin ve Ankara’nın tarihi 
bölgesi Hamamönü’nün merkezinde bu-
lunan Kitap Kahve’nin faaliyete geçme-
sinde katkısı ve desteği olan herkese 
teşekkür eden YDV Ankara Şube Başkanı 
Ali Toköz, Yeni Dünya Vakfı’nın tüm çalış-
malarının merkezinde gençlerin olduğu-
nu söyledi.

Yeni Dünya 
Vakfı 

tarafından 
gençlerin 

gelişimine ve 
sağlıklı bir 

sosyal ortam 
edinmelerine 

yönelik 
planlanan Kitap 

Kahve, Ankara 
Hamamönü’nde 
hizmete açıldı.

KİTAP KAHVE AÇILDI
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YDV Kültür Sanat Danışmanların-
dan Mehmet Önder tarafından 

eğitim yılı boyunca her hafta Cuma ve 
Cumartesi günleri devam eden eğitim ve 
faaliyetler, yeni dönemin başlamasıyla 
birlikte Ekim ayından itibaren devam ede-
cek. 

Tarihi genel merkez binamızın sanat 
galerisi olarak ayrılan mahzeninde de-
vam eden eğitimlere istikrarlı bir şekilde 
katılan herkese teşekkür eden Önder, 
destek ve katkılarından ötürü Genel Baş-
kan Mahmut Göksu ve vakıf çalışanlarına 
da teşekkür etti.

Yeni Dünya 
Vakfı Genel 

Merkezinde yıl 
boyunca devam 

eden; Sinema, 
diksiyon ve 

diğer kültürel 
eğitimler ve 

seminerler 
tamamlandı.

KÜLTÜR SANAT 
FAALİYETLERİNDE YIL SONU
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Romanya’da dini eğitim alan 20 öğ-
renci, ülkede MEB’e bağlı olarak 

görev yapan soydaş öğretmenler Yeni 
Dünya Vakfı Genel Merkezini ziyaret et-
tiler. 

YDV Genel Koordinatörü Özbay Yağ-
murkaya tarafından karşılanan heyete 
vakıf çalışmaları da anlatıldı. Türkiye ile 
Balkan ülkelerinin beş yüzyıl boyunca 
kardeşlik hukuku içerisinde çok şey pay-
laştığını ifade eden Yağmurkaya, Türk 

milletinin en az Anadolu kadar Rumeli ve 
Balkanları da gönlünde önemli bir yere 
koyduğunu vurguladı.

Akşam vakıf çalışanları ile birlikte iftar 
yapan misafirler, daha sonra tarihi Sultan 
Ahmet Meydanını dolaştılar.

Romanya’da görev yapan öğretmen 
Kenan Yeniaşçı mihmandarlığında ül-
kemize gelen konuklar, üç gün boyunca 
İstanbul’da tarihi camiler ve türbeleri gez-
diler. 

Balkan 
ülkelerinden 

çok sayıda STK 
ve gönüllünün 

ziyaret ettiği 
vakfımız, 

son olarak 
Romanya’nın 

Köstence 
bölgesinde 

İslam dini 
derslerine giren 

öğrenciler 
ve soydaş 

öğretmenleri 
misafir etti. 

VAKFIMIZA, BALKANLAR’DAN 
ZİYARETLER DEVAM EDİYOR
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YDV Ankara Şube Denetim Kurulu Başkanı Recep Yıldırım, 
Kamu Denetçiliği Kurumu Başkanı Şeref Malkoç ve Kamu 

Denetçisi Sadettin Kalkanı ziyaret etti.

GSB Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Tayyip 
Kahyaoğlu, GSB Gençlik Kampları Daire Başkanı Sezai 
Zorba ve Uzman Hasan Gönültaş, genel merkezimizi 

ziyaret ederek vakıf ve gençlik çalışmaları ile ilgili vakıf 
yöneticilerimiz ile görüştüler.

YDV Genel Başkanı Mahmut Göksu, Kağıthane Belediye 
Başkanı Fazlı Kılıç ve vakıf yöneticilerimiz ile birlikte yeni 

eğitim dönemi için hazırlıklarını tamamladığımız Çağlayan 
Erkek Öğrenci Yurdumuzda incelemelerde bulundu.

Mili Emlak Genel Müdürü Tufan Büyükuzun’u ziyaret eden 
vakıf yöneticilerimiz, çalışma ve faaliyetlerimiz hakkında 

görüştüler.

“11. Uluslararası Öğrenci Buluşmaları”nda stant açan YDV 
Giresun Temsilciliği, AK Parti Giresun Milletvekili ve YDV 

Giresun Temsil Heyeti Kurucu Başkanı Sabri Öztürk ziyaret etti. 
Etkinlik boyunca diğer ülkelerin stantlarını ziyaret eden 
YDV Giresun Gençlik Kolları Başkanı Cihat Akgüre, vakıf 

çalışmalarımızdan kısaca bahsederek yayınlarımızı dağıttı.

KYK Genel Müdürü Sinan Aksu’yu; Genel Başkan Mahmut 
Göksu, Genel Merkez İstişare Kurulu Başkanı Cüneyt Yüksel, 

Ankara Şube Denetim Kurulu Başkanı Recep Yıldırım ve 
Ankara Şube Yönetim Kurulu Üyesi Hacı Çağatay ziyaret 

ettiler.
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YDV Ankara Şube Yönetimi ve YDV Kırıkkale Temsil Heyeti, 
Kırıkkale Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı ve 

Vakfımız Ankara Şube İstişare Kurulu Üyesi Prof. Dr. Eyup 
Baş’ı ziyaret ettiler.

YDV Genel Başkanı Mahmut Göksu ve Ankara Şube 
yöneticileri, SGK Başkanı Selim Bağlı, Başkan Yardımcıları 

Selim Çelenk ve Lütfi Aydın’ı ziyaret ettiler.

Adıyaman’daki çadırkentte yaşayan Suriyeli çocuklara Yeni Dünya Vakfı olarak bayramlık giysiler armağan ettik.

Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ve Ak Parti 
Maltepe Eski İlçe Başkanı Ümit Çoban, vakfımızı ziyaret 

etti. Vakıf çalışmalarının öneminin konuşulduğu sohbetin 
ardından Genel Başkanımız Mahmut Göksu’ya hediye 

takdim edildi.

Ankara Şube Yönetim Kurulu üyemiz Mahmut Sami Mallı, 
vakıf çalışmaları kapsamında ATO Başkan Yardımcısı Halil 

İbrahim Yılmaz’ı ziyaret etti.
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Tarım Kredi Yem A.Ş. Genel Müdürü Hasan Fehmi Kinay’ı 
ziyaret...

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel 
Müdürü Fahrettin Poyrazı ziyaret...

Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluğu Başkanlığı görevine 
atanan Abdullah Eren’i ziyaret…

Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Daire Başkanlığı’nın 
düzenlemiş olduğu mezunlar iftar yemeğine, vakfımızın 

iki mezun öğrencisi ile Ankara Şube Başkanı Ali Toköz ve 
Komisyon Başkanı Mehmet Tellioğlu da katıldılar.

YDV Ankara Şube Başkanı Ali Toköz, komisyon başkanları 
ile birlikte YDV Kırıkkale Temsil Heyeti Başkanı Mustafa 

Murat Batman’ı ziyaret ederek, yeni yapılan yurt inşaatında 
incelemelerde bulundular.

AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Şükrü Özek’i ziyaret...
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Adıyamanlılar Vakfı Başkanı Şevket Gürsoy, Ankara 
şubemizi ziyaret etti.

AK Parti Ankara İl Başkanlığının düzenlemiş olduğu Sivil 
Toplum Kuruluşları İstişare Toplantısına vakfımızı temsilen 

YDV Ankara Şube yönetim kurulu üyesi Emin Kırbayır 
katıldı.

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen ve partililer, Bursa 
temsilciliğimizi ziyaret ederek vakıf çalışmaları hakkında 

Başkan Tahsin Kara’dan bilgi aldılar.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Bakan Yardımcısı 
Mehmet Karabay’ı ziyaret...

AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç ve 
beraberindeki heyet, Bursa Temsilciliğimizi ziyaret ederek 

Temsil Heyeti Başkanımız Tahsin Kara ile görüştüler.

YDV Ankara Şube Başkanı Ali Toköz, komisyon başkanları 
ile birlikte YDV Kırıkkale Temsil Heyeti Başkanı Mustafa 

Murat Batman’ı ziyaret ederek, yeni yapılan yurt inşaatında 
incelemelerde bulundular.
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Ankara Vali Yardımcısı Recep Erkılıç, Ankara Şubemizi 
ziyaret etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel 
Müdür Yardımcısı Hacı Abdullah Uçan’ı ziyaret..

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik, 
Ankara şubemizi ziyaret etti.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı 
Mustafa Yılmaz’ı ziyaret..

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı Adıyaman’da YDV Genel Başkanı Mahmut Göksu,  Sakarya’da ise YDV Ankara Şube 
Denetim Kurulu Başkanı Recep Yıldırım karşıladılar.
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Esteworld Plastik Cerrahi Sağlık Grubu Yönetim Kurulu 
Başkanı Dr. Mustafa Tuncer’i ziyaret...

Genel Başkan Mahmut Göksu ve Ankara Şube yöneticileri, 
geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Gelir İdaresi 

Başkanı Adnan Ertürk için kuruma taziye ziyaretinde 
bulundular.

İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya’yı ziyaret..

Gaziantep’te Yeni Dünya Vakfı Temsil Heyeti Başkanı Ahmet 
Çelik tarafından yetim çocuklara iftar yemeği verildi.

Hayatboyu Öğrenme Genel Müdürü 
Mehmet Nezir Gül’ü ziyaret...

İzmir Katip Çelebi Üniversitesinde düzenlenen ‘Uluslararası 
Öğrenci Buluşması’nda Yeni Dünya Vakfı İzmir Temsilciliği 

de stant açarak vakfımızın tanıtımını yaptı.
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Keçiören Belediye Başkanı Mustafa AK, Keçiören’e 2.’sini 
kazandırdığımız kız öğrenci yurdumuzda devam eden 

çalışmaları inceledi.

Keçiören Belediyesi’nin misafiri olarak ülkemize gelen 
Azerbaycan Cumhuriyeti Belediye Başkanlarını vakfımız 

Ankara Şubesinde misafir ettik.

Nepal Eğitim Yardımlaşma Derneği Başkanı Muhammed 
Qalamuddin Qasmi, Ankara şubemizi ziyaret etti.

Keçiören Belediyesinin daveti üzere Ankara’ya ziyarete 
gelen KKTC Güzelyurt Atatürk Maarif Anaokulu öğrencileri 

ve öğretmenlerini Yeni Dünya Vakfı Ankara Şubemizde 
misafir ettik.

Keçiören Kalaba kent meydanındaki standımızda Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroglu, Keçiören 
Belediye Başkanı Mustafa Ak, Ak Parti Keçiören İlçe 

Başkanı Şükrü Özek’i misafir 

Orman ve Su işleri Bakan Yardımcısı Harun Tüfekçi ve 
Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak Hamamönü’ndeki 

Yeni Dünya Vakfı Kitap Kahve’yi ziyaret ettiler.
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YDV GM Mezunlar Komisyonu ve Gençlik Kolları, Siyer Vakfı 
tarafından düzenlenen Kadir Gecesi programına katılarak, 

vakfın kurucusu Muhammed Emin Yıldırım ile bir araya 
geldfiler.

YDV İzmir Temsil Heyeti Başkanı Hayrettin Aydın ve 
yönetimi, Katip ÇElebi Üniversitesi Rektörlüğüne atanan 

Prof. Dr. Saffet Köse’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Yeni Dünya Vakfı Adıyaman Kahta Temsil Heyeti 
Başkanlığına getirilen Sırrı Öztürk, genel merkezimizi ziyaret 

ederek Başkan Mahmut Göksu ile görüştü. 

YDV Iğdır Yönetim Kurulu Başkanı Reşat Başkara’nın 
düzenlemiş olduğu iftar programına; Vali Enver Ünlü, AK 
Parti Milletvekili Adayı Ahmet Tutulmaz ile vakıf üye ve 

gönüllüleri katıldılar.

YDV Kırşehir Temsil Heyeti Başkanı Ali Kaygısız, Ankara 
Şubenin ardından Şube Başkanı Ali Toköz ile birlikte 

Mamak Erkek öğrenci yurdunu ziyaret ederek incelemelerde 
bulundu.

Yeni Dünya Vakfı Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı İlyas 
Yamak, TGSP Üniversiteler Komisyonu’nun aylık olağan 

toplantısına katılarak, istişarelerde bulundu.
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Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Kemal Şamlıoğlu, 
Ankara şubemizi ziyaret ederek vakıf çalışmaları hakkında 
Genel Başkan Mahmut Göksu ve Ankara Şube Başkanı Ali 

Toköz ile görüştü.

Vakıf yöneticilerimiz, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı 
Müşaviri ve YDV Ankara Şube Başkan Yardımcısı Abdullah 

Güven’in kızının nikah törenine katıldılar.

YDV Bursa Kadın Kolları tarafından temsilciliğimizde yıl 
boyu devam eden derslere katılanlara yönelik yıl sonu 

etkinliği düzenlendi.

TPIC (Turkish Petroleum International Company) Genel 
Müdürü, Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Türkoğlu’nu 

ziyaret..

YDV Ankara Şube eski personeli Cafer Yakınoğlu dünya 
evine girdi. Ankara şube yöneticilerimiz düğün merasimine 

katılarak genç çifte mutluluklar dilediler.

YDV Bursa Temsil Heyeti himayesinde, Sönmez İmam Hatip 
Ortaokulunda öğretmen, öğrenci ve veliler ile birlikte iftar 

gerçekleştirildi.
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YDV Genel Başkanı Mahmut Göksu, Borsa İstanbul’un 
düzenlemiş olduğu iftar programına katıldı

YDV Genel Başkanı Mahmut Göksu, yönetim kurulu üyeleri 
ve gençlik kolları ile birlikte Fatih Belediye Başkanı Hasan 

Suver’i ziyaret etti.

YDV Genel Merkez Gençlik Kolları, Dünya Etnospor 
Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan’ın da katıldığı 

gençlik buluşmasında yer aldılar.

YDV Genel Başkanı Mahmut Göksu, Esenler ve Sultanbeyli 
Belediyeleri tarafından düzenlenen ‘Unutulan Zafer Kutü’l 

Amare’nin Ardından’ paneline katıldı.

YDV Genel Merkez Gençlik Kolları ve Mezunlar Komisyonu, 
Yenikapı’da düzenlenen ‘Zulme Lanet, Kudüs’e Destek’ 

mitingine katıldılar.

YDV Giresun Temsil Heyetinden Zeki Çakır, Nuri Karaman 
ve Duroğlu Belediye Başkanı Murat Kılıçarslan’ın 

katkıları ile Giresun Bektaş ve Kulakkaya Yaylaları gezisi 
gerçekleştirildi.
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