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Yeni Dünya Vakfı, kurulduğu günden bugüne birçok 
hizmeti hayata geçirmiş, 22 yıllık geçmişi ile ülkemizin 
nadide vakıfları arasında yerini almıştır. Vakfımız son 

dönemde faaliyet alanına yenilerini katarak daha geniş kitlelere 
ulaşmak ve kalıcı hizmetler yapabilmek için hız kesmeden ça-
lışmalarını sürdürmektedir. Bu çalışmalardan bazılarını ara baş-
lıklar ile sizlerle paylaşmak istiyorum.

Yeni Eğitim-Öğretim Yılı
3 aylık yaz tatilinin ardından yeni eğitim öğretim yılının baş-

lamasıyla gençlerle kavuşmanın heyecanını yaşamaktayız. Yeni 
eğitim-öğretim yılının gençlerimize ve ülkemize hayırlı olmasını 
diliyorum. İnsanoğlu yeryüzüne ilk ayak bastığı andan itibaren 
araştırmak ve öğrenmek istemiştir. Bu, onu insan yapan en 
temel özelliklerden birisidir. Eğitim hayat boyu devam eden ve 
sürekli ilerleyen ucu açık bir süreçtir. Bunun içindir ki Kur’an-ı 
Kerim’in ilk emri ‘Yaratan Rabbinin adıyla oku!’ (Alak suresi 1. 
Ayet) ile başlamaktadır. Peygamber Efendimiz (s.a.v)’de: “Be-
şikten mezara kadar ilim talep ediniz.” buyurarak bu sürecin 
sonsuzluğunu işaret etmiştir. 

Eğitimli insan kendine ve yaşadığı topluma önemli katkılar 
verir. Bugün kalkınmış ve gelişmiş ülkerlerle diğer ülkeler ara-
sında en temel fark yetişmiş insan gücüdür. Çünkü yetişmiş in-
san toplumun ilerlemesinde ulusal kalkınmada ekonomik refah 
ve özgüvende motor gücü oluşturmaktadır. Dileriz ülkemizde 
verilen eğitim tüm bu artı değerleri kapsayacak bir altyapıya ve 
vizyona ulaşır. 

Kamplar
Gençlerle yaptığımız toplantılarda sık sık belirttiğimiz bir 

husus vardır. Üniversite eğitimi önemlidir, onsuz olmaz ama 
hayatta her şey diplomadan ibaret değildir. Eğitiminiz boyunca 
sosyal çevrenizi, yani bir anlamda sosyal sermayenizi arttırma-
lısınız diye gençlerimize sık sık tavsiyelerde bulunuyoruz. Çün-
kü sosyal insanların hayatta daha başarılı olduğu bir gerçektir. 
İşte gençlerimize bu sosyaliteyi kazandırabilmek adına yaptı-
ğımız birçok etkinliğin başında kamplar gelmektedir. Gençler-
le yemekte, yürüyüşte, mescidde, sahada, sporda, sohbette 
onlarla beraber olabilmek, onlara gönül diliyle dokunabilmek 
için kız ve erkek öğrencilerimize ayrı ayrı deniz ve dağ kamp-
ları düzenlemekteyiz. Bu kampları daha çok Gençlik ve Spor 
Bakanlığı ve diğer kamu kurumlarının kamp merkezlerinde icra 
etmekteyiz. 

Bu yıl da Gençlik ve Spor Bakanlığı’na ait Mersin Silifke’de 
bulunan ve oldukça güzel imkanlara sahip tesiste bu dönemin 
ilk yaz kampını gerçekleştirdik. Ardından gelenekselleşen erkek 
ve kız öğrenciler ayrı ayrı katıldığı 4’er günlük Kefken kampımı-
zı düzenledik. Türkiye’nin en genç milletvekili olan 22 yaşındaki 
İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, vakfımız Giresun Kurucu 
Başkanı, Giresun Milletvekili Av. Sabri Öztürk ve youtube feno-
meni Abdurrahman Uzun gibi önemli isimler kamplarımıza ko-
nuşmacı olarak katılarak öğrencilerimizin keyifli ve verimli za-
man geçirmelerine katkı sağladılar.  

Burs Faaliyetleri 
Hamdolsun verimli bir şekilde tamamlanan kamplarımızın 

ardından şimdi vakfımızın kuruluşundan bu yana yapageldiği 
burs çalışmalarını sürdürüyoruz. Bir yandan burs verecek ha-
miyetperver insanlarımızla yeniden iletişime geçerek onlardan 

bu dönem için destek istiyor diğer yandan da burs müracatın-
dan bulunan öğrencilerimizin mülakatlarını yapıyoruz. Son dö-
nemde ortalama 1.500 öğrenciye burs veren vakfımızın şube 
ve temsilciliklerinin bu çalışmalarda büyük bir payı vardır. Bu yıl 
önemli ekonomik ve sorunlar olmasına rağmen inşallah yine en 
iyi şekilde ümmetin gençlerine katkı ve destek vermenin gayre-
tindeyiz. 

Burs çalışmaları hemen her vakfın yapageldiği hizmet ala-
nıdır. Ne var ki her vakfın da ortak serzenişi burs verdiği öğren-
cilerin vakfa geri dönüşümünün olmamasıdır. Yeni Dünya Vakfı 
olarak bizler de burs verdiğimiz arkadaşlara şunu net bir şekilde 
ifade ediyoruz: “Bugün burs alarak vakıfla bağın başlıyor ama 
yarın mezun olup hayata atıldıktan sonra burs vererek vakıfla 
beraberliğini sürdürmeni istiyoruz. Çünkü bu kurumlar genç 
kuşakların bu ulvi çalışmaları sahiplenmesi ile yürüyecek ve 
büyüyecektir.” Bu nedenle bursiyerlerimize sadece ekonomik 
destek değil onları yerli ve milli düşüncelerle ailesine, ülkesine 
ve ümmete faydalı bir genç olabilmesi için çeşitli sosyal kültürel 
etkinliklerle daha donanımlı hale getirmenin çabası içerisinde-
yiz. 

Yurt Çalışmaları
Vakfımızın son dönemde büyük bir çabayla ortaya koymuş 

olduğu yurt çalışmaları semeresini vermeye başlamış ve dolu-
luk oranları Elhamdülillah %90’ları aşmıştır. Türkiye genelinde 6 
ilde 15 yurdumuzun toplam öğrenci kontenjanı 1.600 dolayın-
dadır.

Yurtlarımızın fiziki yapısının modern ve güzel olması için 
büyük çabalar ortaya koymaktayız. Ancak binalarımız ne kadar 
güzel ne kadar kullanışlı olursa olsun ona anlam veren orada 
bulunan orada görev yapan insanlardır. Mekanlar ancak bünye-
sinde barındırdığı insanlarla şeref kazanır ruh kazanır. Ne kadar 
muhteşem bina yaparsanız yapın şayet içinde insan yoksa ora-
sı bir beton ve demir yığını olarak kalmaya mahkumdur. Vakıf 
merkezlerini ve yurtlarını bir beton yığınına dönüşmekten kur-
taracak olan da öncelikle Yeni Dünya Vakfı’na gönül vermiş bu 
çatı altında gençliğe hizmet etmeye kendini vakfetmiş arkadaş-
larımızdır. Gençlerimizin bu mekanları burası benim vakfım, 
benim yuvam diyerek sahiplendiği zaman aidiyetleri artacak 
ve sıcak bir yuvaya dönüşecektir

Eyüpsultan’da Yeni Merkez
Milli Emlak tarafından Eyüpsultan Camii’ne yakın bir yerde 

vakfımıza 49 yıllığına tahsis edilen mekanın, imar işleri ve inşa-
at hazırlıkları bir yılı aşkın zamandır devam etmektedir. 3 katlı 
bu merkez bittiğinde ofislerin ve çalışma mekanlarının olduğu, 
Eyüpsultan’ın ruhaniyetine uygun vakıf çalışmalarının yapıldığı, 
öğrencilere Kur’an ve Kur’an ilimlerinin öğretildiği akıllı sınıfların 
bulunduğu, sohbet, seminer ve konferansların daha manevi bir 
atmosferde gerçekleştirildiği, yurtlarımızdan ve temsilcilikleri-
mizden gelen gençlerimizi ve vakıf insanlarını rahatlıkla ağırla-
yabileceğimiz örnek bir merkezi inşallah vakfımıza kazandırmış 
olacağız.

Rabbim Yeni Dünya Vakfı yönetimine burada istikbalimize 
damga vuracak hayırlı nesiller yetiştirmeyi ve güzel hizmetler 
yapmayı nasip eylesin.

MAHMUT GÖKSU
GENEL BAŞKAN

“HIZ KESMEDEN 
ÇALIŞMALARA DEVAM!”
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‘‘Yeni bir dünya için çalışıyoruz’’

ÖĞRENCİLERİMİZ TEKNOFEST’E 

DAMGA VURDULAR
Aylardır üzerinde çalıştık-

ları TEKOS projeleriyle 
TEKNOFEST’te yarışan 

Yeni Dünya Vakfı öğrencileri, sağ-
lık alanında dünya üçüncülüğü elde 
ederek büyük bir başarıya imza at-
tılar.

20-23 Eylül tarihleri arasında 3. 
Havalimanında  düzenlenen ve Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
da ziyaret ettiği TEKNOFEST’e Yeni 
Dünya Vakfı öğrencileri damga vur-
dular.  Türkiye ve farklı ülkelerden 
2000 yarışmacının kendi uzmanlık 
alanında 4 gün boyunca kıyasıya 
yarıştığı teknoloji festivalinde, vakfı-
mızın ana sponsorluğunu üstlendiği 
teknoloji ekibi öğrencilerimiz TEKOS 
(Teknolojik Eklem Kas Otomasyon 
Sistemi) projeleriyle üniversite ka-
tegorisinde dünya sağlık projeleri 
arasında üçüncülük elde ettiler. Fes-
tivalde hem ürünü sergileyen hem de 
yarışan TEKOS ekibi, müşteri adayla-
rı ve ziyaretçilere ürün hakkında de-
taylı bilgi sunma imkanı da elde etti.
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TEKOS ekibinin kurucusu ve tasarımcısı Yeni Dünya 
Vakfı bursiyer öğrencisi Yunus Kaleli, festival ve proje hak-
kında yaptığı açıklamada; “Biz uzun yıllardır beklediğimiz 
bir etkinliğe kavuştuk. TEKNOFEST,  teknolojiyle iç içe bir 
nesil için çok önemli bir organizasyon. Bizde bu etkinlik-
te kısmi felçlilere umut olacak ve daha sağlam adımlarla 
yürüyebilmelerine olanak sağlayacak bir ürünle katıldık. 
Tamamen  milli tasarıma sahip olan bu ürün vasıtasıyla 
kısmi felçli hastalar evde fizyoterapi görecek ve iyileşebi-
lecek. Sağlık alanında dünya klasmanında 3. olmak hem 
bizi hem de sponsorlarımızı oldukça memnun etti. Artık 
daha iyisini yapmak için daha azimli ve çok çalışacağız. 
Tüm bu araştırma geliştirme ve tanıtım sürecinde ihtiyaç 
duyduğumuz her hususta ana sponsorumuz olarak des-
tek sağlayan Yeni Dünya Vakfı’na da şahsım ve arkadaş-
larım adına teşekkür ediyorum. Projemizi ayrıca  İBB Ze-
min İstanbul, Yıldız Teknopark ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ 
de destekliyor. Bu kurumlarımıza da teşekkür ediyorum.” 
Diye konuştu. 

Ürünün ilk testlerini kısmi felçli bir hastada yapacak ve 
geliştirecek olan ekip her şeyin başarılı geçmesinin ardın-
dan ilk üretim ve satışını yapma planındalar.

TEKOS NEDİR, NASIL ÇALIŞIR?

Teknolojik Eklem Kas Otomasyon Sistemi yani kısa TE-
KOS, diğer ülkelerdeki adı ile exoskeleton, engelli bireylerin 

zihin ve kas hareketlerini algılayarak vücudundaki körelen 
uzuvların yerine çalışan bir yapay iskelet sistemidir.

Cihaz, EEG ve EMG denilen beyin sinyalleri ve kas sin-
yallerini algılayan sensörler ile engelli kişinin yapmak iste-
diği hareketi dalga boyundan sayısal işleme dönüştürerek 
cihazdaki kartın üzerine aktarıp sayısal veriye dönüştürü-
yor. Elde edilen sayısal veri ile TEKOS üzerinde bulunan 
servo motorlar kişinin istediği konuma giderek hareket 
sağlıyor. 

TEKOS 4 adet 380 kg taşıyabilecek kapasitede bulu-
nan servo motor ile çalışıyor. 4 motordan ikisi kalça hare-
keti geri kalan ikisi ise diz ekleminin hareketini gerçekleş-
tiriyor. Bilek hareketi ve bacak yön hareketini ise electronic 
muscle stimulator ile kasları kontrol ederek sağlıyor.

ELECTRONİC MUSCLE STİMULATOR NEDİR ?

Tens Cihazı olarakta anılan bu cihaz, içerisinde bulu-
nan 9V pilin voltajını düşürüp akımını yükselterek, cihaza 
bağlı olan elektrotların vücuttaki bölgesine göre isteğe 
bağlı olarak uyarıcı elektrik akımı yollayarak kas veya siniri 
uyaran bir sistem. Yan etkisi ve zararı bulunmayan stimu-
lator, TEKOS ile bağlı olan TENS cihazı kişinin ağrı veya 
sızı duymadan kaslarını kontrol ederek kişiyi istediği yere 
yönlendiriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TEKNOFEST’te yaptığı konuşmasında “Ülkemizin milli tek-
noloji hamlesinin başarıya ulaşması, teknoloji üreten bir toplum haline dönüşmemizle mümkündür. 
Teknoloji konusunda sadece kullanıcı olarak kaldığımız sürece hiçbir alanda özgürlüğümüzü garanti 
altına alamayız. Günümüz dünyasında gerçek anlamda bağımsızlığın birinci şartı; teknolojiyi tasarla-
yan, üreten ve ihraç eden ülke konumuna ulaşmaktır’’ dedi.

T3 Vakfı tarafından gerçekleştirilen 
TEKNOFEST’te T3 Vakfı Başkanı Selçuk 
Bayraktar tarafından, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’a plaket takdim edildi.
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Baykar Makina Genel Müdürü Ha-
luk Bayraktar  ve Teknik Müdür 
Selçuk Bayraktar ile de görüşen 

YDV Genel Başkanı Mahmut Göksu, o es-
nada fabrikayı ziyaret eden Cumhurbaşka-
nı Yardımcısı Fuat Oktay ile bir süre sohbet 
etti. Dünya’da az sayıda ülke tarafından 
üretilebilen ve Türkiye’nin milli gururu olan 
yerli İHA ve SİHA’lar hakkında Özdemir 
Bayraktar ve oğlu Selçuk Bayraktar’dan 

bilgi alan Göksu, Baykar Makina’yı başa-
rılı çalışmalarından ötürü tebrik etti. Daha 
sonra makam odasına geçerek yakın dos-
tu Özdemir Bayraktar ile genel konular ve 
vakıf çalışmaları hakkında görüş alışver-
şinde bulundu.

Ziyarette Başkan Göksu’ya YDV Genel 
Merkez Öğrenci Evleri ve Yurtlar Komisyon 
Başkanı Hamit Öncü de eşlik etti.

YDV Genel 
Başkanı Mahmut 
Göksu, ülkemizin 

uluslararası 
arenadaki en prestijli 

projelerinden 
İHA ve SİHA’ların 

mimarı olan yakın 
dostu Özdemir 

Bayraktar ve oğlu 
Selçuk Bayraktar’ı 

ziyaret etti. Ziyaret 
esnasında projenin 

mimarı Yüksek 
Makina Mühendisi 
Özdemir Bayraktar 
ile birlikte yerli İHA 

ve SİHA’ların üretim 
aşamalarını yerinde 

gördü.

YDV BAŞKANı GÖKSU, MİLLİ GURURUMUZ 
İHA’LARI İNCELEDİ

Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı 
Fuat Oktay

YDV Genel 
Başkanı
Mahmut Göksu

Baykar Makina
Yön. Krl. Başkanı
Özdemir 
Bayraktar
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‘‘Yeni bir dünya için çalışıyoruz’’

MİNİKLER 
‘YENİ DÜNYA’ İLE TANIŞTILAR

Yeni Dünya Vakfı 
Küçükçekmece 

Erkek Öğrenci 
Yurdu’nda, yaz tatili 

dolayısıyla 6-13 
yaş grubu arası 

çocuklara yönelik 
8 günlük yaz okulu 

düzenlendi.

02-10 Temmuz tarihleri arasında dü-
zenlenen yaz okulunda; kitap okuma saati, 
zeka geliştirme oyunları, yüzme seansları, 
hikaye anlatımı, film izleme, spor müsa-
bakaları, geziler ve pikniklerden oluşan bir 
program uygulandı.

İki belletmen eğitimci gözetiminde uy-
gulanan yaz okulu programlarında ayrıca 
temel din dersi ve sohbetleri de yer alırken, 
çocukların hitabet kabiliyetlerinin geliştiril-
mesine yönelik hikaye anlatımı da yapıldı.

Küçükçekmece yurdundaki eğitim ve 
ders programlarının yanı sıra İstanbul 
genelinde geziler düzenlendi. Yurt Müdü-

rü Emrah Sevinç, öğretmenler ve öğrenci 
velilerinin katılımıyla gerçekleşen gezi ve 
pikniklerin ardından son gün Yeni Dünya 
Vakfı Genel Merkez binasında kahvaltı dü-
zenlendi.

Kurumsal İletişim Sorumlumuz Ab-
dullah Yılmaz’dan vakfımızın tarihini ve 
faaliyetlerini dinleyen çocuklar, merak et-
tikleri konuları da sorma fırsatı buldular. 
Vakfımızın çalışmalarından ve tarihi genel 
merkez binamızdan oldukça etkilenen ço-
cuklar ve veliler, Yeni Dünya Vakfı ve çalı-
şanları ile tanışmaktan duydukları mem-
nuniyeti dile getirdiler.

Yurdumuzda verilen dersler

Şehir gezisi

Spor aktiviteleri
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YENİ DÖNEM 
BURS BAŞVURULARI TAMAMLANDI

Yeni Dünya Vakfı 
2018-2019 Genel 

Merkez, şube ve 
temsilciliklerde 

burs mülakatları 
tamamlandı.   

Türkiye genelinde 
binlerce öğrencinin 
burs başvurusunda 

bulunduğu Yeni 
Dünya Vakfı’nda, 

genel merkez 
mülakatları; 11 

oturumda, dörder 
üyeden oluşan 
4 komisyon ile 

gerçekleştirildi. 
Aralarında Türkiye’de 
eğitimlerini sürdüren 

uluslararası 
öğrencilerin de 

yer aldığı yaklaşık 
10.000 başvuru 

arasından yapılacak 
değerlendirme 

sonrası burs almaya 
hak kazananlar 

belirlenecek.

Mütevelli Heyet Üyeleri ve Yö-
netim Kurulu Üyelerinin de yer 
aldığı mülakat komisyon üye-

leri tarafından, 29 Eylül tarihine kadar ger-
çekleştirilen 11 mülakat oturumunda tek 
tek komisyonlara alınan öğrenciler, titizlikle 
mülakata tabi tutuldular.

Çeşitli ikramlar ile kitap ve dergi gibi 
yayınların da öğrencilere ücretsiz dağıtıldı-
ğı mülakatlar esnasında, Yeni Dünya Vakfı 
Genel Başkanı Mahmut Göksu da komis-
yonlara ve öğrencilere başarılar diledi.

Mülakatlar esnasında birbirleriyle ve va-
kıf üye ve gönüllüleri ile de tanışma imkanı 
elde eden öğrenciler, eğitim ve ilgi alanları-
na göre vakfımız bünyesinde yer alan ko-
misyonlar hakkında da bilgiler aldılar. Va-
kıf çalışma ve faaliyetlerinde görev almak 
isteyen isimlerin heyecana şahit olmaktan 
büyük mutluluk duyduğunu ifade eden YDV 
Genel Başkanı Mahmut Göksu, “Temelinde 
gençlik ve gençliğe hizmet olan vakfımı-

zın pırıl pırıl ve heyecanlı gençlerle dolup 
taşması çok büyük bir mutluluk. Eğitimin 
uzun bir serüven olduğunu düşünürsek, 
alanlarında kendilerini geliştirdikleri kadar 
sosyal anlamda da kendilerini geliştirmeye 
çalışan gençlerimizin sayılarının böylesine 
çok olması gelecek adına bir umuttur. Ül-
kemizin ve insanlığın her anlamda kendini 
eğitmiş, gelişime ve bilgiye açık, vicdanlı 
ve şuurlu gençlere ihtiyacı var. Vakıf ola-
rak bizim gayemiz de bu bilinçte yetişecek 
gençlerimize yardımcı olmak. Bu vesile ile 
vakfımızın çalışmalarına maddi ve manevi 
katkısı bulunan tüm kişi ve kuruluşlara da 
teşekkür ediyorum” dedi.

Mülakatı tamamlanan öğrenciler ara-
sından burs almaya hak kazananların lis-
tesi ise Ekim ayı içerisinde açıklanacak. 
Vakfımızın diğer şube ve temsilciliklerinde 
gerçekleşen burs mülakatları ve sonuçları 
da yine resmi internet sayfamız ve sosyal 
medya hesaplarımızdan ilan edilecek.

Mülakat Komisyonu

Iğdır Temsilciliğimizde 
mülakat heyeti

Iğdır Temsilciliğimizde 
mülakatlar
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KÜLTÜR-SANAT ETKİNLİKLERİMİZ 
DEVAM EDİYOR

Yeni Dünya Vakfı 
Genel Merkezi 

tarafından 
ülkemizin farklı 

kentlerinden 
İstanbul’a eğitim 
almak için gelen 
gençlere yönelik 

düzenlenen kültür-
sanat etkinlikleri 

kapsamında; 
Konser, tiyatro 

ve sinemaları 
gençlerin ücretsiz 

katılımları 
sağlanıyor. 

Dünyaca ünlü Ney Sanatçısı 
Ömer Faruk Tekbilek’in CRR 
Salonundaki konseri
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Yeni Dünya Vakfı Kurumsal 
İletişim Sorumlumuz Ab-

dullah Yılmaz’ın koordinesi ile 
İBB Cemal Reşit Rey Konser 
Salonu ve İBB Kültür Merkez-
lerinde düzenlenen konser 
ve diğer sanatsal etkinliklere, 
Yeni Dünya Vakfı bursiyer öğ-
rencileri ve yurt öğrencileri 
ücretsiz olarak katılıyorlar.

İBB Kültür A.Ş. tarafından her 
ay farklı salonlarda düzenle-
nen etkinliklere toplu halde 
katılan gençler, dünyanın kül-
tür ve sanat başkentlerinden 
olan İstanbul’da okumanın 
avantajlarından istifade etme 
imkanı buluyorlar.
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YAZ
KAMPLARI

SİLİFKE
KEFKEN
OVACIK
ÇAMKORU
BOLU
ŞİLE
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Her yıl çok sayıda 
yaz ve kış kampı 
düzenleyen Yeni 
Dünya Vakfı’nın 

2018/2019 Eğitim 
Öğretim Dönemi 

ilk kampı, Mersin 
Silifke’de Gençlik 
ve Spor Bakanlığı 

Kampı’nda 
gerçekleşti.

YENİ DÖNEMİN İLK KAMPI 
SİLİFKE’DE

İstanbul, Ankara, Adıyaman, Gaziantep 
ve Konya’dan toplam 100 öğrencinin 

katıldığı kamp, 2-6 Eylül tarihleri arasında 
erkek öğrencilere yönelik düzenlendi. Ül-
kemizde eğitim gören farklı ülkelerden üni-
versite öğrencilerinin de katıldıkları kamp, 
birçok sportif, kültürel aktivite ile dolu dolu 
geçti.

Akdeniz’in deniz ve güneşinden faz-
lasıyla faydalanan gençler, kampın son 
gecesi ise düzenlenen mini futbol turnu-
vasında mücadele ettiler. 3 takımı eleye-
rek finale yükselen İstanbul ekibi, finalde 
Ankara’yı 3-0’lık skorla geçerek turnuva 
birincisi oldu. 

Kamptan Takım Oyunları

YDV Genel Merkez spor ve sosyal 
işler komisyon başkanı Ahmet 
Köksal Tekçam silifke kampında 
gençlere hitab ederken.
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Kamp hakkında kısa bir değerlendirmede bulu-
nan Yeni Dünya Vakfı Genel Merkez Spor ve Sos-
yal İşler Komisyon Başkanı A.Köksal Tekçam, 
“Bu kamplar ülkemizin ve dünyanın değişik coğ-
rafyalarından gelen üniversiteli kardeşlerimizin 
kaynaşması ve yeni arkadaşlıklar kurması için 
mükemmel bir ortam. Gençlerimizin yıl boyu ya-
şadıkları yorucu çalışma günlerinden sonra on-
lara dinlenebilecekleri bir kamp imkanı sunmak 
bizleri mutlu ediyor. Kardeşlik ve paylaşma duy-
gularının ön planda olduğu ve farklı söyleşiler, et-
kinlikler, müzik ve sahne performanslarıyla kendi-
lerini ifade edebildikleri, her şeyden öte kardeşlik 
duygusunu yaşayıp pekiştirdikleri bir ortamda 
uzun yıllar unutamayacakları anılar biriktirdiler. 

Kamplarımız devam etmekte olup 10-13 Eylül ta-
rihlerinde Kefken Erkek Kampı,  

13-16 Eylül Kefken kız kamplarımızı da gerçek-
leştireceğiz.  

Milli ve manevi değerlerine bağlı, çalışkan ve 
faydalı bireyler yetiştirmeyi amaç edinen Yeni 
Dünya Vakfı kamplarımıza, sosyal, spor ve sanat 
faaliyetlerimize tüm gençlerimizi davet ediyoruz.

Ayrıca bu güzel kamp imkanlarını bize sağla-
yan Gençlik ve Spor Bakanlığımıza ve ulaşım ko-
nusunda desteklerinden ötürü Metro Turizm fir-
masına vakfımız adına teşekkür ediyorum” diye 
konuştu.

Kampta düzenlenen futbol turnuvası

Şehitlik Ziyareti
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Yeni Dünya Vakfı 
Yaz Kampları, 

Ankara Çamkoru 
Kampı ile devam 

etti. 

İstanbul’un 
Beşiktaş, 

Eyüpsultan ve 
Gaziosmanpaşa 

ilçelerinden   
gençler,  Gençlik ve 
Spor Bakanlığı’nın 

Ankara 
Çamkoru’daki 

sosyal tesislerinde 
kamp yaptılar.

Yeni Dünya Vakfı yöneticileri tarafından İstanbul’dan uğurlanan 
gençler, 16-18 Temmuz tarihleri arasında iki gün süreyle kamp yap-
tılar. Kamp boyunca; okçuluk, paintball, voleybol gibi birçok sportif 
faaliyetin yanı sıra, söyleşi ve etkinliğe katılan gençler, kamp sonrası 
vakfımızın Hacıbayram’daki Ankara şubesini de ziyaret ettiler.

YAZ KAMPLARIMIZ 
ANKARA’DA DEVAM ETTİ



YDV Ankara Şube Başkanı Ali Toköz ve şube 
yöneticileri tarafından karşılanan gençler, çay 
sohbetinin ardından vakfımızın Ankara’daki çalış-
maları hakkında bilgi aldılar.

Ziyaretin sonunda YDV Ankara Şube Başkanı 
Ali Toköz tarafından gençlere plaket takdim edildi.

Kampta: Paintball ve Voleybol 
Turnuvaları düzenlendi

Ankara Şube Başkanı Ali Toköz Öğrenci Evleri ve Yurtlar Komisyon 
Başkanı Mehmet Tellioğlu Ve Gençlik Kolları Başkanı Zeyd Korkmaz 

İstanbul’dan gelen heyeti karşıladılar.
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6-15 Temmuz tarih-
leri arasında düzenlenen 
kamp boyunca her gün; 
Kuran-ı Kerim, değerler 
eğitimi, tarih bilinci, te-
mel sağlık, bilişim ders-
leri ile sportif faaliyetler 
işlendi. Geçtiğimiz aylar-
da açılan Yeni Dünya Vak-
fı Kırşehir Temsilciliği’nin 
ilk kampını gerçekleştir-
diklerini ifade eden Kırşe-
hir Temsil Heyeti Başkanı 
Ali Kaygısız, şunları söy-
ledi; “Kırşehir’de büyük bir 
genç nüfus var. Hizmet 

anlayışının temeline gençliği oturtan Yeni Dünya Vakfı’nın 
Kırşehir’de de temsilciliğini açmış olmaktan memnuniyet 
duyuyoruz. Bu anlamda hızlıca gençlerimize ulaştık ve 100 
öğrencimizle oldukça keyifli ve verimli bir kamp gerçekleş-
tirdik. Kamp süresince bir gün şehrin tarihi ve manevi yerle-
rini ziyaret ettik. İstanbul’un manevi Fatih’i, Bolu Göynük’te 

KIRŞEHİRLİ GENÇLER, 
BOLU’DA KAMP YAPTILAR

Yeni Dünya 
Vakfı Kırşehir 

Temsilciliği 
tarafından Bolu’da 

100 öğrencinin 
katılımıyla 10 

gün süren kamp 
düzenlendi. 
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medfun bulunan Akşemseddin Hazretlerini de ziyaret 
ettik.  Çubuk tabiat gölünde piknik ve çeşitli yarışma-
lar yaptık. Kamp süresince futbol, voleybol, basketbol 
futsal, masa tenisi gibi etkinlikler gençlerin yoğun 
katılımıyla gerçekleşti. Bununla birlikte birçok alanda 
hızlı ve temel eğitimler verildi. Yıl boyunca eğitimleri-
miz, kamplarımız ve diğer faaliyetlerimiz devam ede-
cek. Bu çalışmalarımıza destek veren herkese teşek-
kür ediyoruz.” 

Kampta düzenlenen spor aktiviteleri

Kırşehirli YDV’li Gençler Değerler Eğitiminde
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GELENEKSEL KEFKEN KAMPI 
SONA ERDİ

Her yıl yeni 
eğitim döneminin 

başlangıcında 
düzenlenen Yeni 

Dünya Vakfı 
Geleneksel Kefken 

Kampı, bu sene 10-
13 Eylül tarihleri 

arasında erkek 
öğrenciler, 13-

16 Eylül tarihleri 
arasında ise kız 

öğrencilere yönelik 
düzenlendi. Kampa 

Türkiye’nin en 
genç milletvekili 

Rümeysa Kadak da 
katıldı.

Her yıl farklı bir konsept ile gerçekleşti-
rilen Kefken kampımızda 2018-2019 döne-
mi için kamp teması oluşturulmadı ve öğ-
rencilerin kısa bir tatil yapmalarına imkan 
sağlandı. Yoğun ve stresli geçen bir yılın 
ardından havaların sıcak olmasını da fırsat 
bilen gençler bol bol denize girdiler, doğa 
yürüyüşleri, oryantiring ve spor müsaba-
kaları yaptılar.

10-13 Eylül tarihleri arasında İstanbul, 
Giresun, Kırıkkale, Kocaeli Başiskele ve 
Iğdır’dan gelen erkek öğrenciler 3 gece 4 
gün kamp yaptılar. Her gün sabah namazı-
nın ardından doğa yürüyüşü ve kahvaltı ile 
güne başlayan gençler, sosyal aktivitelerin 
yanı sıra Araştırmacı Yazar Abdurrahman 
Uzun ile 12 Eylül’ün yıl dönümünde dar-
beler konulu bir söyleşi gerçekleştirdiler. 
Ankara Şube Denetim Kurulu Başkanı ve 
22.23 Dönem Sakarya Milletvekili Recep 
Yıldırım’dan ise “Türkiye-Dünya ve Yeni 
Türkiye-Dünya” üzerine açıklamalarını din-
lediler. Ayrıca Yeni Dünya Vakfı Giresun 
Temsil Heyeti Kurucu Başkanı ve AK Parti 
Giresun Milletvekili Sabri Öztürk de kam-
pımıza katılarak “Siyaset ve Sanat” konulu 
bir söyleşi gerçekleştirdi. Milletvekilliğinin 
yanı sıra ressamlığı ile de dikkatleri çeken 
Öztürk’e söyleşinin ardından YDV Genel 
Başkanı Mahmut Göksu tarafından plaket 
takdim edildi.
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Gelenekselleşen Kefken kamplarında gençlerle bir 
araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade eden 
YDV Genel Başkanı Mahmut Göksu, “Burada farklı şehir-
lerden, ülkelerden, din ve renkten kardeşlerinizle bir araya 
gelerek güzel arkadaşlıkları başlatmış oldunuz. Biz çalış-
malarının merkezinde gençliğin olduğu bir vakıfız. Sizler 
olduğunuz sürece bu vakıf var. O yüzden vakıf faaliyet ve 
çalışmalarımıza, kamplarımıza katıldığınız için hepinize 
tek tek teşekkür ediyor, bu çalışmaların gerçekleşmesi 
için gayret gösteren vakıf yöneticisi ve çalışanlarımızın 
çabalarını da takdir ediyorum. Ayrıca katkı ve destekleri 
için Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Bağcılar Belediyesi’ne de 
teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kampta ayrıca uluslararası öğrenciler kendi ülkele-
rini ve kültürlerini tanıtma fırsatı buldular. Düzenlenen 
futbol turnuvasında ise temsilcilikleri eleyen genel mer-
kez gençlik kolları şampiyon oldu. Vakıf yöneticilerimiz 
de ara ara gençlerle futbol ve basketbol maçları yaptılar. 
Erkek kampına Başkan Göksu’nun yanı sıra YDV Genel 
Başkan Yardımcısı Mustafa Üçüncü, Ankara Şube Dene-
tim Kurulu Başkanı Recep Yıldırım, Sakarya Temsil Heyeti 
Başkanı Osman Aydın ve komisyon başkanları da katıl-
dılar.

Matrak nedir?
Matrak, Osmanlı’ya Matrak-

çı Nasuh tarafından 1500’lü yıl-
larda ortaya çıkarılan bir savaş 
oyunu... Kanuni döneminde Ye-
niçeriler ve sipahilere kılıç-kal-
kan eğitimi öğretmek amacıyla 
başlıyor ve yayılıyor.

Matrak, Arapça’da değnek 
ve sopa anlamına geliyor. Biz 
“matrak” kelimesini daha çok 
“komik” anlamında biliyoruz. 
Çünkü matrak oyunu yasaklan-
dıktan sonra, bize sadece sözü 
gelmiş: Matrak ya da matrak 
geçmek şeklinde...
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ÜLKEMİZİN EN GENÇ 
MİLLETVEKİLİ, KIZ KAMPIMIZI ZİYARET ETTİ 

13-16 Eylül tarihleri arasında ise kız öğrencilerimiz 
Kefken’de kamp yaptılar. İstanbul, Bursa ve Kırıkkale’den 
kampa katılan öğrenciler, birinci gün düzenlenen tanışma 
toplantısının ardından paintball oynadılar. Akşam yemeği-
nin ardından sahil yürüyüşüne çıkan kız öğrenciler, ikinci 
gün ise kampı ziyaret eden Türkiye’nin en genç milletvekili 
Rümeysa Kadak ile bir araya geldiler. 22 yaşında AK Parti 
İstanbul Milletvekili olan Rümeyse Kadak, kız öğrenciler 
ile oldukça keyifli bir sohbetin ardından “Yardım Projeleri” 
üzerine bir konuşma yaptı. 

SİYASET, GENÇLİK VE SOSYAL YARDIM PROJELERİ 
ÜZERİNE HASBİHAL

Kadak, Yeni Dünya Vakfı Kefken Gençlik Kampında; 
“Ben bir şeyler yapmak istiyorum ama nereden başlaya-
cağım emin değilim” diyen gençlere seslenerek; “Nereden 
başlayacağınızı bilmediğiniz noktada aslında bir şeye sa-
hipsiniz, isteğe bir derde! 10 tane sivil toplum kuruluşu-
na giden arkadaşlar var bunun için. Önemli olan bu değil.  
Önemli olan bir tane sivil toplum kuruluşuna giden ama 
10 proje üretmek, içerisinde yer almak” ifadelerini kullandı.

Yer aldığı projelerden bahseden Rümeysa Kadak, öğ-
rencilerin de yer aldığı projeleri dinleyerek onlara tecrübe-

lerini aktardı. Beraber projelerde yer alabileceklerini söy-
leyen Kadak, “Bunun için aynı derde sahip insanların bir 
arada yer alması yeterli. Buraya gelmiş insanlarda dertli 
olmalı. Bulunduğunuz vakfın çatısı da bunun için en güzel 
ortamlardan.

Sivil toplumda insanların yüzünü güldürmek için çalı-
şıyoruz. Gönüllü çalışıyoruz, bir karşılık beklemeden. AK 
Parti dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşu. Çünkü sa-
dece Türkiye’nin değil dünyanın da mazlumlarına önem 
veren, onlar için de düşünen bir partiden, liderden bahse-
diyoruz. Son olarak diyoruz ki selamı aranızda yayın genç-
ler!” diye konuştu.

Türkiye’nin en büyük sermayesi ve gücünün genç nesil 
olduğunu ifade eden Kadak, gençliğe yönelik çalışmalar-
da bulunan Yeni Dünya Vakfı’na teşekkür etti ve gençlerle 
hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kampta gençlik kolları toplantısı da gerçekleştiren öğ-
renciler, daha önce vakıf merkezimizde de düzenlenen 
ebru sanatı üzerine kampta kısa çalışmalar da yaparlar-
ken, düzenlenen matrak spor turnuvasına da katılarak ke-
yifli saatler geçirdiler.

3. gün İzmit kent gezisine katılan gençler, SEKA Bilim 
ve Kağıt Müzesini de gezdiler. Kefken’de bulunan tarihi 
pembe kayalıklar bölgesine de uğradıktan sonra kapanış 
etkinliği ile kamp son buldu.

Rümeysa Kadak öğrencilerimizle
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ANKARA ŞUBE 
OVACIK DOĞA KAMPI’NDA

Yeni Dünya Vakfı 
Ankara Şube 

Gençlik Kollarındaki 
kız öğrenciler 

ve Hanımlar 
Komisyonu üyeleri, 

Karabük’te doğa 
kampına katıldılar.

Temmuz ayının ikinci kampı, An-
kara Şube tarafından Gençlik ve Spor 
Bakanlığı’na ait Karabük Ovacık’taki doğa 
kampında gerçekleşti.

3 gün boyunca çeşitli sportif faaliyetlere 
katılan kampçılar, ayrıca Ovacık ve Kara-
bük kent merkezlerini de gezdiler. Kampın 
son günü ise YDV Ankara Şube Başkanı 
Ali Toköz ve Şube Yönetim Kurulu Üye-
si Mustafa Yılmaz eşiyle kampa katıldı. 
Konferans salonunda kısa bir konuşma 
yapan Toköz, kampa katılan herkese te-

şekkür etti. Yeni Dünya Vakfı’nın geniş bir 
aile olduğunu ifade eden Başkan Toköz, 
kampın tahsisi ve desteklerinden ötürü 
Gençlik ve Spor Bakanlığı’na teşekkür etti.

Ovacık Kaymakamı Mehmet Zahid 
Doğu,  22-24. dönem Ağrı Milletvekili Meh-
met Kerim Yıldız da kampı ziyaret ederek, 
gençlerimizi Kaymakamlık tarafından dü-
zenlenen 15 Temmuz etkinliklerine davet 
ettiler. Gençler de hep birlikte kamptan ay-
rılarak 15 Temmuz yürüyüşüne katıldılar.

Kız öğrencilerimiz Paintball oynadılar
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VAKIF YÖNETİCİLERİMİZ 
ŞİLE’DE İSTİŞARE KAMPINA KATILDILAR 

Yeni Dünya Vakfı 
Yönetim Kurulu 
Üyeleri ve genel 

merkez komisyon 
başkanları, vakıf 

çalışmalarını 
değerlendirmek 

ve yeni dönem 
faaliyetlerini 

istişare etmek 
üzere, YDV Onursal 
Başkanı H.İbrahim 
Demir’in vakfımıza 

bağışladığı 
Şile’deki otelde 

düzenlenen 3 
günlük kampa 

katıldılar.

Cuma günü aileleri ile birlikte ote-
le giriş yapmaya başlayan vakıf 
yöneticilerimize yönelik bir hoş-

geldiniz konuşması yapan Halil İbrahim 
Demir, Yeni Dünya Vakfı’nın 22 yıldır genç-
lere yönelik önemli çalışmalar ortaya koyan 
ve hasbi insanları bünyesinde bulunduran 
bir vakıf olduğuna dikkat çekti. 60 yıldır iş 
hayatının içerisinde olmasına rağmen hayır 
işlerini hep çalışmalarının merkezine aldı-
ğını ifade eden Demir, Yeni Dünya Vakfı’nın 
bir parçası olmaktan onur duyduğunu söy-
ledi. YDV Ankara Şube Denetim Kurulu 
Başkanı Recep Yıldırım’ın da katıldığı is-
tişare kampına Onursal Başkan H.İbrahim 
Demir ev sahipliği yaptı.

İlk günü hasbihal ile geçiren vakıf yö-
neticileri, Cumartesi günü sabah namazı 
ve sabah yürüyüşünün ardından hep bir-
likte kahvaltı yaptılar. Saat 10.30’da top-
lantı salonuna geçen vakıf yöneticilerimiz; 
2017-2018 dönemi değerlendirmesi, yurt 

çalışmaları, kaynak geliştirme ve mali 
koordinasyon, inşaat ve emlak konuları, 
kurumsal kimlik çalışmaları, düzenlenen 
kamplar ve son olarak 2018-2019 eğitim 
dönemi değerlendirmesini yaptılar.

Aranın ardından burs çalışmalarını gö-
rüşmek üzere tekrar toplanan vakıf yöne-
ticileri, akşam yemeğinin ardından ise özel 
görüşmeler gerçekleştirdiler.

Pazar günü kahvaltının ardından dü-
zenlenen toplantıda genel bir değerlendir-
me yapıldı. Toplantıya Şile Belediye Baş-
kanı Can Tabakoğlu da katıldı. Yeni Dünya 
Vakfı’nın çalışmalarını yakından takip ettik-
lerini ve Şile Belediyesi olarak destek olma-
ya çalıştıklarını ifade eden Tabakoğlu’na 
YDV Genel Başkanı Mahmut Göksu tara-
fından plaket takdim edildi.

Program öğle namazının ardından aile 
fotoğrafı çektirilmesiyle son buldu.

Şile Belediye Başkanı Can Tabakoğlu’na plaket takdimi Vakıf yöneticileri istişare toplantısında
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VAKFIMIZ UGANDA’YI UNUTMUYOR

2017 yılından 
itibaren Uganda’da 

birçok yardım 
ve kurban 

organizasyonu 
düzenleyen Yeni 

Dünya Vakfı, 
bu Kurban 

Bayramı’nda da 
toplanan bağışların 
karşılığı olarak 107 

kurban kestirip, 
ihtiyaç sahiplerine 

dağıttı. Uganda 
İçişleri Bakanı 
organizasyon 

alanını ziyaret 
ederek, vakıf 

yetkililerimizden 
bilgi aldı.

Uganda’da 400’ün üzerinde yetim 
çocuğun barındığı yetimhanenin 
aylık masraflarını karşılayan Yeni 

Dünya Vakfı, Uganda’ya yönelik yardımları-
nı artırarak devam ettiriyor. Geçtiğimiz yıl iki 
kez tırlarla yardım paketleri gönderilirken, 
birçok kez de büyükbaş hayvan yardımında 
bulunan vakfımız, Kurban Bayramı’nda da 
kestirilen kurbanları Ugandalılar’a dağıttı.

Yeni Dünya Vakfı Sakarya Temsil He-
yeti Başkanı Osman Aydın’ın öncülük ettiği 
yardım kampanyalarına; İstanbul, Ankara, 
Gaziantep ve Gümüşhane’deki vakıf üye ve 
gönüllüleri katkıda bulundular.

Kurban bağış kampanyasında YDV 
Sakarya Temsilciliği Yönetim Kurulu Üye-
si ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi Des-
tek Hizmetleri Daire Başkanı Recep Ören, 
gözlemci olarak Uganda’ya gitti. Berabe-
rinde birçok hediye ve yardım paketini de 

Uganda’ya götüren Ören, vakfımızın ve ül-
kemizin selamlarını ileterek hediyeleri da-
ğıttı.

Uganda İçişleri Bakanı Hon. Gen Jeje 
Odongo da kurban kesim mahallini geze-
rek, vakıf temsilcilerimizden ve denetim 
yapan veterinerlerden bilgi aldı. 

Konuyla ilgili açıklama yapan YDV 
Sakarya Temsil Heyeti Başkanı Osman 
Aydın, “Hamdolsun halkı mazlum ve zor 
durumda olan Uganda’ya vakfımızın giri-
şimleri ve hayırsever kardeşlerimizin des-
tekleriyle sık sık yardım etme mutluluğunu 
yaşıyoruz. Artık o kadar çok gider gelir ol-
duk ki, burası bizim bir parçamız diyebi-
lirim. Sayın Recep Ören, Ayhan Kocacık, 
Mehmet Polater başta olmak üzere destek 
ve emeğini esirgemeyen tüm hayırsever 
dostlarımıza teşekkür ediyor, Allah onlar-
dan razı olsun diyorum.” Dedi.

YDV Sakarya Temsil Heyeti Baş-
kanı Osman Aydın, hayırseverlere 

teşekkür plaketi takdim etti
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PANEL: KARİYER BASAMAKLARINDAKİ 
ÇAKIL TAŞLARI

Yeni Dünya Vakfı 
Genel Merkez 

Gençlik Kolları 
tarafından 

Dolmabahçe 
Sarayı’nda 

düzenlenen 
panelde; Prof. 

Dr. Abdülhamit 
Kırmızı, 

Cumhurbaşkanı 
Başdanışmanı 

Prof. Dr. Ayşen 
Gürcan, İstanbul 

Bölge İdare 
Mahkemesi 

Başkanı Ahmet 
Cüneyt Yılmaz ve 

THY Teknik A.Ş 
Eğitim Başkanı Dr. 

Mahmut Demirkan, 
üniversite 

çağındaki gençlere 
kendi hayat 

serüvenlerinde 
karşılaştıkları 

engeller ve 
zorlukları anlatarak 

gençleri daha 
cesur ve azimli 

olmaya davet etti.

Dolmabahçe Sarayı Milli Saraylar, 
Saray Koleksiyonları Müzesi’nde 
gerçekleştirilen “Kariyer Basa-

maklarındaki Çakıl Taşları” paneli, Akif 
Acar’ın Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı. 
Daha sonra kürsüye çıkan Genel Mer-
kez Gençlik Kolları Başkanı İlyas Yamak, 
herkesin hata yapma hakkının olduğunu, 
gençlerin bu noktada cesur olması gerekti-
ğini vurgulayıp Panel Koordinatörü ve YDV 
Genel Merkez Gençlik Kolları Başkan Yar-
dımcısı olan Mehmet Akif Özcan’a ve ekip 
arkadaşlarına teşekkür etti. Selamlama 
konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıkan 
Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanı Mahmut 
Göksu ise, gençlerin programa göstermiş 
olduğu ilgi ve alakadan duyduğu memnu-
niyeti dile getirip, mekanın tahsisi nokta-
sında desteklerini esirgemeyen TBMM Milli 

Saraylar Müzecilik ve Tanıtım Başkan Yar-
dımcısı Dr.Halil İbrahim Erbay’a teşekkür-
lerini iletti.

Konuşmaların ardından Moderatör 
Av.Fatih Göksu, paneli başlattı. İlk olarak 
söz alan Prof.Dr. Abdülhamit Kırmızı: 
“Başarının çok yüceltildiği ve sulandırıldığı, 
emeksiz bir başarının peşinde koşulduğu 
bir dönemden geçiyoruz. Biz başarma değil 
gayret kültüründen geliyoruz. Gayret biz-
den tevfik Allah’tan. Başarının çalışmak-
tan önce geldiği tek yer sözlüktür. Allah 
dilediğine verir elbette ama; dilediği de ge-
nellikle çalışanlardır, çokça çakıl taşlarına 
takılanlardır.” ifadelerini kullandı.

Prof.Dr. 
Abdülhamit 
Kırmızı

İlyas Yamak
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Prof.Dr. Ayşen Gürcan ise “Size uykusuzluğunu-
zu ve açlığınızı hissettirmeyecek bir hayaliniz olma-
lı. Hayal etmeden asla kendinizi gerçekleştiremezsiniz, 
dolayısıyla hayal etmekten korkmayın. Hayatın koşulları, 
denizin dalgası gibidir, o dalga sizi başta üzer ama daha 
sonra daha yükseklere taşır. İşte çakıl taşları da hayatın 
koşullarıdır ve kişiyi yükseklere taşıyacak süreçlerdir.” 
açıklamasında bulundu.

Gürcan’ın ardından Ahmet Cüneyt Yılmaz, büyüklerin 
dualarının, çakıl taşlarına karşı en güçlü sermaye 
olduğunu vurgulayarak “Ben nenemin duasını aldım. Ne-
nem “Paşa olasın Ahmet, Vali olasın Ahmet” diye çokça 
dua ederdi. O yüzden çokça dua alın, işinizi hakkıyla yapın, 
Allah’ın ipine sarılın ve asla devletinize, milletinize ve ken-
dinize küsmeyin.” diye konuştu.

Son olarak söz alan Dr.Mahmut Demirkan ise “Yüce 
Allah, Kuran-ı Kerim’de şöyle buyuruyor: “Biz her insanın 
kaderini kendi çabasına bağlı kıldık”. İşte bizler bu aye-
tin tavsiyesine uyarak, bolca çaba harcamalı, bolca hata 
yapmalı, hata yapmaktan korkmamalı, tecrübe edinmek-
ten geri durmamalıyız. Mesela, iş değiştirmekten çekin-
memeliyiz. Ünlü bir düşünür en az altı kere iş değiştirmeyi 
tavsiye eder. Çünkü, başarısızlık gibi duran iş değiştirmek, 
insana yeni yeni tecrübeler katar, vizyonunu geliştirir.” 
dedi.

Gençlerin ve vakıf üye ve gönüllülerinin dikkatle takip 
ettikleri panel sonunda YDV Genel Başkanı Mahmut Gök-
su, konuşmacılara teşekkür ederek plaket takdim etti.

Ahmet Cüneyt Yılmaz Mahmut Göksu

Dr.Mahmut DemirkanProf.Dr. Ayşen Gürcan
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BASIN VE KÜLTÜR DÜNYASININ MERKEZİ

Basın, yayın ve 
kültür dünyasının 

ilk merkezi olan 
ve ‘Babıali’ olarak 
bilinen Cağaloğlu 
bölgesinde bulu-

nan Yeni Dünya 
Vakfı’nda düzen-

lenen ‘Enderun 
Sohbetleri’nde, bir-

birinden kıymetli 
isimler konuk edi-
lirken, Türk kültür 
ve edebiyatında iz 
bırakmış kişiler de 

yad ediliyor.

Basın, yayın ve kültür dünyasına 
dair birbirinden kıymetli isimleri 
ele alan ve bu konuda markalaşan 

Babıali Enderun Sohbetleri, her hafta Yeni 
Dünya Vakfı tarihi genel merkez binasında 
gerçekleşiyor. Edebiyatçı Yazar Mehmet 
Nuri Yardım koordinesinde gerçekleşen 
toplantılarda Prof. Dr. İhsan Süreyya Sır-
ma, Prof. Dr. Zeki Kuşoğlu, Prof. Dr. Ziya 
Kazıcı ve Sanat insanı Haldun Hürel, Ebu-
bekir Eroğlu, Prof. Dr. Ahmet Akgündüz,  
Prof. Dr. Hüsrev Hatemi, gibi birbirinden 
kıymetli kişiler konuk oldu. 

İHSAN SÜREYYA SIRMA YENİ DÜNYA 
VAKFI’NDA

İlim dünyamızın mümtaz ismi, İslam 
tarihçisi ve Siirt İlahiyat Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma, “Bâbıâli 
Enderun Sohbetleri”nde çocukluk yılla-
rından başlayarak hayatını anlattı, ömrü 
boyunca unutamadığı hatıralarını dinleyi-
cileriyle paylaştı. Programı; İhsan Süreyya 
Sırma’nın Pervari’den Paris’e kitabını ha-
zırlayan Prof. Dr. Adnan  Demircan yönetti. 
YDV Genel Başkanı Mahmut Göksu ve vakıf 
yöneticilerimizin de katıldıkları program 
sonunda katılımcılar sohbet ettiler.

MEHMET ZEKİ KUŞOĞLU: “SANAT 
KORUYUCU HEKİMLİKTİR”

Klasik Türk İslam sanatlarının yaşayan 
temsilcilerinden Prof. Dr. Mehmet Zeki Ku-
şoğlu, Bâbıâli’de yaptığı konuşmada “Sa-
nat koruyucu hekimliktir.” dedi. Toplantının 

açış konuşmasını yapan edebiyatçı yazar 
Mehmet Nuri Yardım, Prof. Kuşoğlu’nun 
sanatın bir çok dalıyla ilgilendiğini hatırla-
tarak, “Biz ona ‘hezarfen’ diyoruz. Taştan 
madene, kâğıttan gümüşe kadar bir çok 
sanat dalı hakkında kıymetli çalışmaları ol-
muştur. Ebru, minyatür, tezhip ve hat sana-
tıyla da yakından alakadar olmuştur. Üni-
versitede yetiştirdiği talebeleriyle, verdiği 
konferanslarla bilhassa kaleme aldığı eser-
lerle klasik sanatlarımızın tanıtılmasına çok 
büyük hizmetlerde bulunmuştur.” dedi.

“ÜÇ NESİL VE ÜÇ TEKNOLOJİ”
Yeni Dünya Vakfı’nda devam eden kül-

tür programı ‘’Babıali Enderun Sohbetleri’’ 
ne konuk olan, Araştırmacı Psikolog M. 
Bayram Ayaz; ‘’ Üç Nesil ve Üç Teknoloji: 
Radyo, Televizyon ve İnternet’’ başlıklı bir 
konuşma yaptı. 

Benlik tasarımı nedir, teknolojinin benlik 
tasarımı üzerinde ne denli etkiye yol açtığı 
ve giderek nasıl bir sarmal içerisinde top-
lumu çevrelediğine dair bilgi veren Ayaz, 2. 
Dünya Savaşından sonra neler değiştiğine 
dikkat çekilmesi gerektiğini belirtti. Ayaz 
ayrıca, savaş yılları, pozitivizm, kapitalizm, 
1956’da hayata geçen Disneyland Projesi 
ne de değinerek insanlığın geçirdiği radyo, 
televizyon, telefon, internete geçiş sürecini 
bilim adamlarının düşünceleri, bilimsel is-
tatistik, verilerle destekli olarak kronolojik 
sıralama ile paylaştı. 
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BÂB-I ÂLİ’de Enderun sohbetlerİ

HALDUN HÜREL: “TARİHİ YARIMADA DÜNYANIN EN-
DEĞERLİ TARİH ALANI” 

“Bâbıâli Enderun Sohbetleri” bu hafta  müzisyen, sa-
nat tarihçisi ve İstanbul araştırmacısı, öğretim görevlisi 
Haldun Hürel’i konuk etti.  TRT Radyolarında bir yıl süre-
since her Pazar “İstanbul Masalları” programında birlikte 
İstanbul, kültür, edebiyat üzerine program yapan Mehmet 
Nuri Yardım, Hürel’e “Hafız-ı İstanbul” diye hitap ederek 
sunuma başladı. Aralarında tatlı mizah ve atıflar ile radyo 
günlerini yâd ettiler.

EYÜP GÜZEL: 
“OKUMADAN KUDÜS KURTARILAMAZ” 
“Bâbıâli Enderun Sohbetleri”ne Filistin coğrafyası ve 

özellikle Kudüs hakkındaki çalışmalarıyla tanınan gaze-
teci yazar Eyüp Güzel konuk oldu. Güzel’in Kudüs bilinci 
ile yetiştirmeye çalıştığı iki kız evladının da iştirak ettiği  
“Sevdiğim Kudüs” isimli toplantı, Mehmet Nuri Yardım’ın 
takdimi ile başladı. Yardım konuşmasında, Eyüp Güzel’in 
idealist bir insan olduğunu belirterek, “İslam dünyasındaki 
mazlum coğrafyaya ömrünü adayan Eyüp Güzel, yaptığı 
çalışmalarla, yazdığı eserle, çektiği belgesel filmle hem 
Kudüs davasınına ciddi katkılarda bulunmuş hem de her-
kese örnek olmuştur.” dedi. 

PROF. DR. ZİYA KAZICI, HAYATINI YENİ DÜNYA 
VAKFI’NDA ANLATTI

İslam medeniyetine ömrünü adamış bulunan, ilim 
dünyasının mümtaz simalarından Prof. Dr. Ziya Kazıcı, 
“Bâbıâli Enderun Sohbetleri”nin konuğu oldu ve dinleyici-
lerine hitap etti. Prof. Dr. Ziya Kazıcı, çocukluğundan itiba-
ren hayatını ve hatıralarını anlattıktan sonra dinleyicilerin 
sorularına da cevap verdi.

TARİHİMİZİ SEVDİREN MEHMED NİYAZİ, VEFATININ 
40. GÜNÜNDE YÂD EDİLDİ

Milletimize tarih şuuru ve ecdad muhabbeti aşılayan 
eserleriyle bir neslin ‘ağabeyi’ ve ‘sözcüsü’ olan mütefek-
kir yazar Mehmed Niyazi Özdemir, vefatının 40. Günü’nde 
“Bâbıâli Enderun Sohbetleri”nde rahmetle ve şükranla 
yâd edildi. Merhum Mehmed Niyazi’nin yakın dostlarının 
ve okuyucularının iştirak ettiği anma toplantısında ya-
zarımızla ilgili hatıralar da nakledildi.  Meşhur Marmara 
Kıraathanesi müdavimi “Marmaratörler”in de katıldıkları 
toplantıda, yazarın hayatı, fikirleri, idealleri ve hizmetleri 
anlatıldı. 
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KEKEMELİKTEN HİTABET USTALIĞINA...
Türkçeye dair kaleme aldığı eserlerle tanınan yazar, ha-

tip ve seyyah Nejat Muallimoğlu, vefatının 15. yıldönümü 
münasebetiyle yâd edildi. “Bâbıâli Enderun Sohbetleri”nin 
31’incisinde “Ömrünü Türkçeye Adamış Bir Münnever” 
başlığıyla Muallimoğlu’nun hayatı, eserleri ve fikirleri üze-
rinde duruldu. Mehmet Nuri Yardım’ın yönettiği toplantı-
da, Üstün İnanç, Harun Yöndem, Recep İncecik, Muhsin 
Karabay, Nurettin Taşkesen, Selahattin Uslucan ve diğer 
katılımcılar duygu ve düşüncelerini dile getirdiler. Üstün 
İnanç, yakın dostu olan Nejat Muallimoğlu’ndan bazı ha-
tıralar nakletti.

ROMANCI ŞERİF BENEKÇİ’Yİ SEVENLERİ UNUTMADI
Değerlerimizi anlattığı iyi romanların yazarı Şerif Be-

nekçi, vefatının 10. yıldönümünde rahmetle ve saygıy-
la hatırlandı. Mütebessim siması, idealizmi, romanları, 
çalışkanlığı ve nükteleriyle hafızalardaki müstesna yerini 
alan Benekçi hakkındaki anma programına yazarın yakın-
ları, dostları ve okuyucuları da katılarak hatıralarını dinle-
yicilerle paylaştılar.

DİVAN EDEBİYATINI ÖĞRETEN ADAM
Türk edebiyatının unutulmayan simalarından, Divan 

Edebiyatı ve Metinler Şerhi hocası Prof. Dr. Ali Nihad Tar-
lan, vefatının 40. Yılında Bâbıâli’de yâd edildi.

Yeni Dünya Vakfı’nda devam eden “Bâbıâli Enderun 
Sohbetleri” nin 37. Toplantısı’nda klasik Türk edebiyatının 
efsane adı Prof. Dr. Ali Nihad Tarlan yâd edildi. Tarlan’ın 
hayatı, edebiyat tarihçiliği, şairliği ve nesirleri üzerinde du-
ruldu. Mehmet Nuri Yardım’ın yönettiği toplantıya konuş-
macı olarak Prof. Dr. Kemal Eraslan ve Abdullah Uçman 
iştirak ettiler. Talebelerinden Şakir Diclehan, Nihat Çeçen, 
Muhammet Necdet Dursun’un yanı sıra çeşitli vesileler ile 
tanışma imkânı bulan Nurettin Taşkesen, Hayri Ataç gibi 
katılımcılar da hatıralarını aktardılar.

BÂB-I ÂLİ Enderun sohbetlerine katılan Üstün İnanç ile hatıra fotoğrafı
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REKTÖR KARADEMİR, 
BURSA YURDUMUZU ZİYARET ETTİ

Bursa Teknik 
Üniversitesi 

Rektörü Prof. Dr. 
Arif Karademir, 

Yıldırım Yüksek 
Öğretim 

Erkek Öğrenci 
Yurdumuzu ziyaret 

etti.

Yeni Dünya Vakfı Temsil Heyeti 
Başkanı Tahsin Kara ve yönetim 
kurulu üyeleri tarafından karşıla-

nan Rektör Karademir, yurt binasını gezdi. 
Yıldırım Belediyesi’nin de katkıları ile yeni 
eğitim döneminde hizmete açılan yurt 
hakkında YDV Bursa Temsil Heyeti Baş-
kanı Kara’dan bilgiler alan Rektör Karade-
mir, kendisine ve topluma faydalı bireyler 
yetiştirme hususunda üniversiteler kadar 
vakıflar ve diğer STK’ların da önemli ça-
lışmalara imza attıklarını belirterek, başarı 
dileklerini iletti.

Ziyaretinden ötürü Rektör Karademir’e 
teşekkür eden Kara ise, “Bursa bir ilim irfan 
kentidir. Tarihi başkent Bursa’nın bu irfanı-
nı besleyen en büyük kaynaklardan biri de 
vakıflardır. İnsan odaklı çalışan ve eğitsel, 
kültürel, sportif faaliyetler düzenleyen Yeni 
Dünya Vakfı, Bursa’daki hizmetlerine yurt 
çalışmalarını da ekleyerek şehrimizin kim-
liğine uygun bir alanda yerini almıştır. Bu 
anlamda bizden hiçbir zaman desteğini 
ve katkısını esirgemeyen yerel yöneticileri-
mize, akademik camiaya, yönetim kurulu-
muza ve Bursa halkına teşekkür ediyorum. 
İnşallah yurdumuz; milli ve manevi değer-
lerine bağlı, çalışan, üreten ve milletimize 
faydalı gençlerin yetişmesine katkı sağla-
yacaktır” diye konuştu.

YILDIRIM’IN İLK YÜKSEK 
ÖĞRETİM YURDU
Yıldırım ilçesinde yükseköğretim alanın-

da eğitim gören erkek öğrencilere hizmet 
verecek ilk yurt olma özelliğini taşıdığını 
vurgulayan Kara, “142 öğrenci kapasite-
siyle 2018-2019 eğitim öğretim dönemine 
hazır hale getiridiğimiz Yeni Dünya Vakfı 
Özel Yıldırım Yükseköğretim Erkek Öğrenci 
Yurdu, yeni dönemde öğrenci kardeşleri-
mize hizmet vermeye hazır. Bursa Teknik 
Üniversitesi kampüslerine ve metroya yü-
rüme mesafesinde olan yurdumuz, Uludağ 
Üniversitesi’ne de tek vasıta olarak metro 
ile gidebilme imkanına sahip” dedi.

Öğrenci kayıtlarına başladıklarını ifade 
eden Yurt Müdürü Sezai Çabuk ise, “Bursa 
Teknik Üniversitesi öncelikli olmak üzere 
Bursa’da yükseköğretimde öğrenim gö-
recek erkek öğrencilere hizmet vereceğiz. 
Kontenjanımız olduğu müddetçe, hem 
okulunda başarılı olacak, hem de milli ma-
nevi değerler konusunda donanım sağla-
ma arzusunda olacak, ülkesine faydalı iş-
ler yapma noktasında istekli her öğrenciye 
kapımız açık. İhtiyaç sahibi öğrencilerimize 
de hayırseverlerimiz yardımıyla hizmet ve-
receğiz” açıklamasında bulundu.

Daha sonra Bursa Teknik Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, vakıf ve 
yurt yöneticileri ile birlikte yemekhanede 
yemek yedi.

Bursa Yıldırım 
Erkek Öğrenci Yurdu
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YENİ DÜNYA VAKFI YURTLARI:
6 İlde 15 YURT

Yeni Dünya 
Vakfı’nın 

ülkemizin farklı 
şehirlerinde hizmet 

veren toplam 
15 yurdunda, 

öğrencilerin  
konaklama 

ihtiyaçlarının yanı 
sıra; eğitimlerini 

destekleyici ve 
kültürel fırsatlar 

oluşturmaya 
yönelik 

faaliyetler de 
gerçekleştiriliyor. 

Ankara Keçiören’de açılan ilk yur-
dun ardından 2018-2019  eğitim-
öğretim dönemine İstanbul’da 4, 

Ankara’da 7, Bursa, Gaziantep, Gümüşhane 
ve Kırıkkale’de 1’er öğrenci yurdu ile devam 
eden Yeni Dünya Vakfı, 15 yurt sayısına ulaş-
tı. Tamamı yüksek öğretim öğrencilerine hiz-
met veren 5  kız öğrenci yurdu ve 10 erkek 
öğrenci yurdunda ayrıca yaz aylarında civar-

daki 6-13 yaş arası çocuklara yaz kursları da 
veriliyor. 

Bir yıl içerisinde önemli bir sıçrama ya-
parak yurt sayısını 15’e ulaştırmanın mutlu-
luğunu yaşadıklarını ifade eden Yeni Dünya 
Vakfı Genel Merkez Öğrenci Evleri ve Yurtlar 
Komisyon Başkanı Hamit öncü, “Başta Anka-
ra ve İstanbul olmak üzere özellikle bu yıl ardı 
ardına yurtlarımızı öğrencilerimizin hizmetine 
açtık. Hepsi de güvenli ve merkezi lokasyon-
larda bulunan yurtlarımızda öğrencilerimizin 
ihtiyaç duyabilecekleri imkanları da sağlamış 
bulunuyoruz. Spor salonları, dinlenme oda-
ları, ders çalışma ve etüt odaları, konferans 
ve sinema salonu gibi birçok imkan mevcut. 
Ayrıca vakfımızın desteği ile şehir içi ve şehir 
dışı geziler, söyleşiler, spor turnuvaları, film 
gösterimleri, kahvaltı programları, kamplar, 
sanatsal etkinlik ve faaliyetler, değerler eğiti-
mi alanında derslerin yanı sıra eğitim aldıkları 
branşlara göre takviye dersler de veriyoruz” 
açıklamasında bulundu.

Hamit Öncü
YDV Genel Merkez Öğrenci 
Evleri ve Yurtlar Komisyon 

Başkanı
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YENİ DÜNYA VAKFI YURTLARI, ÖĞRENCİLERİN YENİ 
YUVASI OLDU

Özellikle 2017 yılında ivme kazanan yurt çalışmalarının 
oldukça başarılı neticeler verdiğine vurgu yapan Öncü, “Me-
sela geçen yıl açtığımız kız yurdumuzda kalan öğrenciler bu 
yaz arkadaşlarını da yurdumuza yönlendirip kaydolmalarına 
vesile oldular. Neredeyse hiç yeni kayıt alamadık ve Eylül ayı 
olmadan kayıtlar doldu. Yine diğer yurtlarımızda da kayıtla-
rın büyük çoğunluğu yurdumuzda kalan gençlerin, okuldan 
arkadaşlarından oluşuyor. Bu gösteriyor ki; Öğrencilerimiz 
yurtlarımızdan, yurt personeli ve vakfımızın yaklaşımından 
gayet memnunlar. Yurtlarımızı kendi yuvaları gibi görüyor, 
sevdikleri arkadaşlarını da görmek istiyorlar. Bu motivasyon-
la bizler de hem bu memnuniyet skalasını korumak ve müm-
kün olduğunca artırmak hem de öğrencilerin eğitim dışındaki 
zamanlarını çok almadan, onları yormayacak ve aksine mo-
tive edecek, rahatlatacak etkinlik ve faaliyet planları yaptık. 
Özellikle İstanbul gibi dünyanın önemli kültür ve sanat kent-
lerinden birinde okumanın avantajından istifade edebilmeleri 
için, konserler, tiyatrolar ve söyleşiler için İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı ile bir işbirliği yaptık. Artık 
öğrencilerimiz birçok kültürel ve sanatsal etkinliğe hiçbir üc-
ret ödemeden katılma imkanına sahipler. Tabi bu destek için 

de başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mev-
lüt Uysal ve Kültür A.Ş. yetkilerine de çok teşekkür ediyoruz” 
diye konuştu. 

FARKLI ÜLKELERDEN ÖĞRENCİLER YENİ DÜNYA’DA 
BULUŞTULAR

Yeni Dünya Vakfı yurtlarında çok sayıda uluslararası öğ-
rencinin de kaldığına değinen Öncü, “Dünyanın farklı coğ-
rafyalarından, farklı dil ve kültürden çok sayıda öğrenci de 
yurtlarımızda kalıyorlar. Özellikle Yurtdışı Türkler ve Akraba 
Topluluklar Başkanlığı tarafından lisans ve lisnasüstü eğitim 
almaları için ülkemize getirilen öğrenciler, yurtlarımızda diğer 
öğrencilerimizle birlikte kalıyorlar. Bu durum çok da güzel bir 
kültürel etkileşeme vesile oluyor. Türkiye’nin farklı bölgele-
rinden gençlerimiz ile dünyanın farklı ülkelerinden gençler, 
bir kültür mozaiği oluştururken, sosyal anlamda kendilerini 
geliştiriyor, bir vizyon kazanıyorlar. Aynı şekilde yabancı öğ-
rencilerimiz de toplumumuzu ve ülkemizi tanımak, adapte 
olmak konusunda avantaj elde ediyorlar. Bu durum iki tara-
fın yeni dil öğrenmeleri için de bir değer oluşturuyor. Ayrıca 
yurtlarımızda kalan öğrenciler, öğrenimlerini tamamladıktan 
sonra ülkelerine döndüklerinde güzel ülkemizin birer fahri el-
çisi oluyorlar ” Dedi.

Sinema Salonu

Etüt Salonu
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HER YURDA KENDİ 
BÖLGESİNDEN YÖNETİCİ
Yurt faaliyetleri ve öğrenci ilişkileri kadar, 

yurt yönetim kurullarının oluşturulmasında da 
hassas davranıldığının altını çizen Hamit Öncü, 
şöyle konuştu; “Her yurdumuzun bir yönetim 
kurulu mevcut. Bu yönetim kurulları, o bölgenin 
yerel ve mülki idarecileri, saygın iş adamları, es-
nafları, çeşitli kurum ve kuruluş çalışanlarından 
oluşuyor.  Hem aileler gönül rahatlığı ile evlatla-
rını yurtlarımıza teslim edebilsinler, hem de yurt-
larımız bulundukları il/ilçelere değer katabilsin 
diye böyle bir yol izledik. Allah razı olsun ki, bu 
oluşturulan yönetim kurulları da bu yükü omuz-
ladılar ve yurtlarımız bugünlere geldi. Çok zor bir 
işi gerçekleştirdiğimizi, birilerinin gözbebeği olan 
evlatlarını emanet ettikleri bir mecra da hizmet 
verdiğimizi göz önüne alırsak, yapılan işin ne de-
rece hayırlı olduğunu da görmüş oluruz. Bu ni-
yetle yurt ücretlerini de belli bir seviyenin üzerine 
asla çıkarmadan, yeme ve diğer imkanların da 
titizlik ve makul ölçülerde verilmesine de dikkat 
ediyoruz. Bunların hepsini bir bütün olarak koor-
dine eden, vaktini, nakdini esirgemeyen, bilgi ve 
birikimleri ile bu gençlerimize destek olan her-
kese teşekkür ediyor, Allah hepsinden razı olsun 
diyorum.”

Yemekhane
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Emniyetevler Kız Öğrenci Yurdu
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İSTANBUL

www.yenidunyavakfi.org



Bursa
 Yıld

ırım
 Erke

k Ö
ğren

ci 
Yurdu

Kırık
ka

le 
Erke

k Ö
ğren

ci 
Yurdu

Gaziantep Erkek Öğrenci Yurdu

Gümüşhane Erkek Öğrenci Yurdu

TEMSİLCİLİKLER

www.yenidunyavakfi.org
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Cebeci Kız Öğrenci Yurdu

Şehit Ahmet Özsoy Erkek Öğrenci Yurdu

ANKARA

Mamak Erkek Öğrenci Yurdu

Çubuk Kız Öğrenci Yurdu
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Yurtlarda hoşgeldİnİz 
programı yapıldı

Yeni eğitim öğretim yılının başla-
ması nedeni ile YDV yurtlarına  
yerleşen  öğrencilerimizle tanış-

mak, yurttaki sıcak ve samimi havayı bir-
likte teneffüs edebilmek adına vakıf yöne-
ticilerimiz yurtları ziyaret ederek gençlere 
hoşgeldiniz dediler. 

Kız yurtlarına eşleriyle birlikte giden 
yöneticilerimiz öğrenclerin hazırlamış 
oldukları sürprizlerle karşılaştılar.  Kendi 
elleriyle yaptıkları pastaları vakıf yöneti-
cilerimize ikram eden öğrenciler, “Kaldı-
ğımız bu yurdu kendi evimiz kadar sıcak, 
sizleri de babamız ve annemiz gibi sami-
mi görüyoruz. Bize bu imkanı hazırlayan 
vakıf yöneticilerimize sonsuz teşekkürler. 
Mutluluk fotoğraflarımızı gören ailelerimiz 
çocuklarının güvenilir yerlerde kalmala-
rından son derece mutlular.”  diyerek gö-
rüşlerini belirttiler.

Ankara’da programa katılan şube baş-
kanı Ali Toköz, “Sizler bizim manevi ev-
latlarımızsınız. Buraların gerçek sahibi 
sizlersiniz. Bizler sizlere hizmet etmenin 

erdemli bir görev olduğunu bilerek ibadet 
aşkıyla koşturuyoruz.  İnşallah sizler de 
yarın vakfımıza, ülkemize ve ümmete ha-
yırlı bir genç olarak okullarınızdan mezun 
olacaksınız. Mezun olduktan sonra bu sı-
cak yuvanızı asla unutmayacaksınız” diye 
konuştu.

Öğrenci Evleri ve Yurtlar Komisyon 
Başkanı Mehmet Tellioğlu da, “Ömrüm 
gençlik hareketleri içerisinde geçti. Bir-
çok faaliyetlerde bulundum ama ömrü-
mün en mutlu dönemini Yeni Dünya Vakfı 
çatısı altında geçiriyorum. Çünkü bura-
da doğrudan insana yatırım yapıyoruz . 
Yurtlarımızda sizlerin rahat bir ortamda 
kalabilmeniz için gece gündüz demeden 
gayret edip, ihtiyaç duyduğunuz her im-
kanı yurtlarımıza kazandırmaya çalışıyo-
ruz.  İnsanın olduğu her yerde sorunların 
olması doğaldır. Eğer yurtlarımızda kar-
şılaştığınız bir sorun var ise mutlaka biz-
lerle paylaşın, yurdumuzun güzelliklerini 
de arkadaşlarınız ve ailenizle paylaşın.’’ 
dedi.

YDV Çubuk Kız 
Öğrenci Yurdu 

yeni dönem açılış 
programında, YDV 

Ankara İstişare Kurul 
Üyesi ve Çubuk 

Belediye Başkanı 
Tuncay Acehan, 

Ankara Şube 
Başkanı Ali Toköz, 

Denetim Kurulu 
Başkanı Recep 

Yıldırım, Öğrenci 
Evleri ve Yurtlar 

Komisyon Başkanı 
Mehmet Tellioğlu ve 
Yurtlar Koordinatörü 

Abdullah Erken 
ve YDV Ankara 
Gençlik Kolları 

Başkanı Meltem 
Çatkın, hep birlikte 
yurt öğrencilerinin 

hazırladıkları pastayı 
kestiler.
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İstanbul’da yurtlarımıza yeni kayıt yaptıran 
öğrencilere yönelik hoşgeldiniz programla-
rımız devam ediyor. Küçükçekmece Erkek 
Öğrenci yurdumuzdaki hoşgeldiniz progra-
mına katılan YDV Genel Merkez Gençlik Kol-
ları Başkanı İlyas Yamak, YDV Genel Başka-
nı Mahmut Göksu, öğrencilerin yurtla alakalı 
görüşlerini aldı, sorularını cevapladı. Gençlere 
yurda sahip çıkmalarını tavsiye eden Başkan 
Göksu, programa katılan AK Parti İlçe Başka-
nı Av. Mustafa Korkut, Sivil Toplum ve Yerel 
Yönetimler Birim Başkanları, Küçükçekmece 
Belediye Başkan Yardımcısı ve YDV Küçük-
çekmece Yurt yönetim Kurulu Başkanı Ham-
za Gönenç ve yönetim kurulu üyeleri, öğrenci-
lerle sohbet ettiler. 

Ankara’da hoşgeldiniz programına katılan vakıf yöneticileri, yurt öğrencileri ile sohbet ettiler.
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Öğrencilerin bir 
kısmı yaz tatili için 

memleketlerine 
dönerlerken, 

İstanbul’da kalan 
ve yaşayan gençler 

ise yaz aylarında 
çeşitli aktivitelerde 

bir araya geldiler. 
YDV Genel Merkez 

Gençlik Kollarındaki 
öğrenciler Esenler’de 

piknik yaptılar.

İSTANBUL’DAKİ GENÇLER, 
PİKNİK YAPTILAR

Esenler 15 Temmuz Şehitler Parkı’nda bir araya gelen yaklaşık 
50 öğrenci ve genel merkez personeli, sabah kahvaltısıyla 
başladıkları güne, tanışma, voleybol ve futbol maçları ile devam 

ettiler. Gençlerimizin her etkinlikte gelenekselleştirdikleri vampir köylü 
oyunu ile keyifli dakikalar geçirirlerken, çuval yarışı, ney dinletisi ve bilgi 
yarışması da yapıldı. 

Öğleden sonra mangal keyfi ve semaver çayı ile dinlenip sohbet 
eden gençler, piknik sonunda hatıra fotoğrafı çektirdiler. 

Pikniğe uluslararası öğrenciler de katıldılar.
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Uluslararası öğrenciler ile çuval yarışı

Gençlerimizin 
her etkinlikteki 
vazgeçilmez 
oyunu olan 
vampir köylü 
oyunu, yine 
heyecanlı anlara 
sahne oldu



44

‘‘Yeni bir dünya için çalışıyoruz’’

GENÇLERİMİZDEN 
HAYVAN BARINAĞI ZİYARETİ

Yeni Dünya 
Vakfı Genel 

Merkez 
Gençlik 
Kolları, 

Yedikule 
Hayvan 

Barınağı’nı 
ziyaret 
ettiler.

Yeni eğitim döneminin başlamasıy-
la birlikte faaliyetlerine başlayan 
YDV Genel Merkez Gençlik Kolları, 

eğitim ve kültürel aktivitelerin yanı sıra çev-
re ve canlılara karşı duyarlılık kapsamında 
bir araya gelerek Fatih Belediyesi Yediku-
le Hayvan Barınağı’nı ziyaret ettiler. Barı-
nakta bakımları ve tedavileri yapılan sokak 
hayvanlarını severek yanlarında getirdikleri 
mamalarla besleyen gençler, belediye ve-
terinerleri ve hayvan barınağı yetkililerinden 
yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldılar.

Yetkililer tarafından gençlere, hayvan 
sevgisi, hayvanları korumanın ve bakımev-
lerinden hayvan sahiplenmenin önemi hak-
kında bilgiler verildi. 

Ziyarette kısa bir açıklama yapan YDV 
Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Büşra 
Cansız, yeryüzünde var olan tüm hayvanla-
rın da insanlar gibi yaşam haklarına sahip 
olduklarının hatırlanması açısından böyle 
bir etkinlik düzenlediklerini belirterek, “Sa-
dece bugün değil her gün bütün hayvanlara 
dostça elimizi uzatmalıyız. Hayvanların biz-
den istedikleri bir kap su, bir kap yiyecek ve 
sevgidir. Her canlının yaşamına saygı duy-
malıyız ve hayvanlara sahip çıkmalıyız. Her 
canlının bu dünyada bulunmasının bir se-
bebi, hikmeti bulunduğunu ve hayvanların 
korunmaya muhtaç canlılar olduğunu tüm 
toplumumuza anlatmalıyız” diye konuştu.
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Psikolojik Danışman 
Hilal Alkan, Yeni 
Dünya Vakfı’nın 

tarihi genel 
merkez binasında 

bulunan mahzende 
“Değişen Dünyada 
Başarının Yolları” 

konulu söyleşi 
gerçekleştirdi.

“DEĞİŞEN DÜNYA DÜZENİNDE 
BAŞARININ YOLLARI”

YDV Genel Merkez Mezunlar Komis-
yon üyesi olan Alkan, gençlere yeni dün-
ya düzeninde başarılı olmanın yollarından 
bahsetti. Artık “Başarı” kavramının yeni-
den ele alınması gerektiğine vurgu yapan 
Alkan, “Zira bilgi sahibi olup başarı sahibi 
olma dönemi değişti. Değişti; çünkü dün-
ya ve düzeni de değişti. Dünya artık bilgi-
ye kolayca ulaşabiliyor. Dert bu değil. Yeni 
dünya düzeninde başarı kavramı çok farklı 
istekleri barındırıyor. Bireyin bilgi sahibi 
olmasının yanı sıra, inovasyonu ve kişisel 
gelişimi sürekli olan, teknolojik, sosyal ba-
şarısı yüksek; ekip ruhuna uygun takımı 
yönlendirecek ve hareket verecek bireyler 
isteniyor. Özellikle sosyal başarı üzerinde 
durmak istiyorum. Birey bakıyorsunuz çok 

bilgili, en iyi akademik başarıyı yakalamış 
fakat sosyal değil. Çevre ile münasebetle-
ri, sosyal projelerde bulunmada zayıf. Yeni 
dünya düzenindeki başarı bu tip bireyleri 
pek tercih etmiyor. Dolayısıyla bizlerin 
hem akademik noktada hem de sosyal 
başarılar noktasında kendimizi geliştirip 
ona göre hareket etmemizde fayda var 
diye düşünüyorum. Yeni dünyanın inşa-
sında yeni dünyada olup gelişimleri ta-
kip edip değişimleri kendisiyle, çevresiyle 
entegre eden bireyler ona göre hareket 
edenler daha ön planda olacaklardır” diye 
konuştu.

Psikolojik Danışman Hilal Alkan, katı-
lımcıların sorularını da yanıtladı.

Hilal Alkan
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VAKIF YÖNETİCİLERİMİZ
ANKARA’DA ZİYARETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR 

Vakıf 
yöneticilerimiz, 

Ankara temasları 
kapsamında 

bakan ve bakan 
yardımcılarını 
ziyaret etmeyi 

sürdürüyor.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir 
Pakdemirli ve Bakan Yardımcısı 
Mustafa Aksu, Ulaştırma ve Alt-

yapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun, Aile 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yar-
dımcısı Ayşe Kardaş Ergezen, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah 
Tancan, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı İbra-

him Er, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı 
Dr. Nureddin Nebati, Aile Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet 
Koca, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı 
Hamza Yerlikaya’yı ziyaret eden Başkan 
Göksu ve beraberindeki heyet hayırlı olsun 
temennisinde bulunarak yeni görevlerinde 
başarı dilediler.

MEB Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Bülent Çiftci

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim DursunGençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yrd. Ayşe Kardaş Ergezen

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan
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Başkan Mahmut 
Göksu’ya; YDV 

Ankara Şube Başkanı 
Ali Toköz, Denetim 

Kurulu Başkanı Recep 
Yıldırım, Yönetim Kurulu 

Üyeleri Gönül Bekin 
Şahkulubey, M.Sami 
Mallı,  Hacı Çağatay, 

H. İlyas Aydoğan 
ve Enes Efendioğlu, 

Komisyon Başkanları 
Ejder Kındıra, Hüseyin 

Kazan, Mehmet Tellioğlu, 
Yunus Kocabıyık, 

YDV Hukuk Müşaviri 
Av. Abdurrahman 

Sacid Göksu, Yurtlar 
Koordinatörü Abdullah 

Erken, YDV Genel Başkan 
Asistanları Serhat Yılmaz 

ve Süleyman Dündar da 
eşlik ettiler. Ziyaretlerde 

Yeni Dünya Vakfı 
çalışmaları hakkında bilgi 

veren Başkan Göksu, 
kendilerini de vakfımızda 

ağırlamaktan memnun 
olacaklarını belirtti.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren’i ziyaret esnasında yurtlarımızda kalan uluslararası öğrencilerin 
durumu hakkında görüşen vakıf yöneticilerimiz, katkı ve desteklerinden dolayı kendisine teşekkür ettiler.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı İbrahim Er



Dışişleri Bakan Yardımcı-
sı Yavuz Selim Kıran’ı ziyaret 
eden Başkan Göksu, uluslara-
rası kapsamda yapılacak vakıf 
çalışmaları hakkında görüştü. 
Ankara Şube Başkanı Ali To-
köz, Denetim Kurulu Başkanı 
Recep Yıldırım ve Yönetim Ku-
rulu Üyesi Hacı Çağatay’ın da 
bulundukları ziyarette, farklı ül-
kelerden birçok öğrenciye burs 
ve yurt hizmeti veren vakfımızın 
projeleri anlatıldı.

Hacıbayram Veli Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Yusuf Tekin

Pınar Koleji Yönetim Kurulu Baş-
kanı Ali Bulut

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede’yi de ziyaret eden Başkan Göksu ve beraberindeki heyet, 
Büyükdede’ye yeni görevinde başarılar diledi.
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FATİH BELEDİYE BAŞKANI 
VAKFIMIZI ZİYARET ETTİ

Fatih Belediye 
Başkanı Hasan 

Suver, Yeni Dünya 
Vakfı genel 

merkezini ziyaret 
ederek vakıf 

yöneticilerimiz ile 
görüştü.

YDV Genel Başkan Yardımcısı 
Mustafa Üçüncü, YDV Genel Ko-
ordinatörü Özbay Yağmurkaya ve 

YDV Genel Merkez Öğrenci Evleri ve Yurtlar 
Komisyon Başkanı Hamit Öncü’den vakıf 
çalışmaları hakkında bilgiler alan Başkan 
Suver, vakfımızın tarihi binasını da dolaştı.

Değişimin temel unsurunun insan ol-
duğunu söyleyen Başkan Suver, “İnsan ise 
edindiği değerlere göre değişimi gerçek-
leştirir. Yeni bir dünya özlemi ancak yeni 
insan yetiştirmekle mümkün olabilir. Biz-
ler, mutlak hakikati değişen şartlar içinde 
aslına uygun olarak yeniden ihya etmekle 
görevliyiz. 

Bu şartlar bazen Cemil Meriç’in ifade 
ettiği gibi “lağımda gül yetiştirmek” gibi 
zor olsa da, olduğumuz gibi görünmek gö-
ründüğümüz gibi yaşamak zorundayız. Bu 
minvalde Yeni Dünya Vakfı’nın çalışmaları 
takdire şayandır” ifadelerini kullandı. 

Ziyaretten ötürü teşekkür eden YDV 
Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Üçün-
cü ise, Fatih Belediyesi’nin tarihi yarımada 
da ortaya koyduğu dikkat çekici çalışma-
larını yeni seçilen Belediye Başkanı Hasan 
Suver’in değer katarak artacağından emin 
olduklarını dile getirdi. 



YDV Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve TBMM Milli 
Saraylar Müzecilik ve Tanıtım Başkan Yardımcısı Dr. Halil 
İbrahim Erbay’ı ziyaret ededen Gençlik Kolları heyetimiz 
“Müze Müze Geziyoruz “ projemize ilişkin istişarelerde 

bulundular.

Adıyaman Valisi N. Naci Kalkancı, Adıyaman Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu, Adıyaman Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. M. Talha Gönüllü, Adıyamanlılar Vakfı Başkanı Sait Aybak ve birbirinden değerli 

misafirler, Ankara’daki Kitap Kahvemizi ziyaret etti.

25. Dönem Ankara Milletvekili ve YDV Ankara Şube Yönetim 
Kurulu Üyesi Mahmut Sami Mallı, yeni kitabı ‘Stratejik Güç 

Sistem 2023 - Yükseliş’ adlı kitabını Ankara Şube Başkanı Ali 
Toköz’e takdim etti.

Vakıf yöneticilerimiz, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü 
Levent Yazıcı’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, vakıf 

çalışmalarımız hakkında bilgi verdiler.

İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürü H. Mehmet Güner’i 
ziyaret esnasında Başkan Göksu, vakfımızın Milli Emlak Genel 

Müdürlüğü nezdinde götürülen projeleri değerlendirdiler.



Avrupa merkezli IGMG İslam Toplumu Milli Görüş 
Teşkilatı’ nın düzenlemiş olduğu İhsan Sohbetleri İstanbul 

Buluşmaları’nın “İslamda Ticaret Hukuku” konulu 
toplantısına katılan YDV Genel Merkez Gençlik Kolları, 

toplantı sonrası program koordinatörü Yunus Bostancı’yla 
bir araya geldiler.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan’ı ziyaret eden YDV Genel Başkanı Mahmut Göksu, YDV 
Antalya Temsil Heyeti Başkanı ve Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık ve YDV Ankara Şube yönetimi, bakan 

yardımcısına yeni görevinde başarılar dilediler. 

İlim Yayma Cemiyeti Genel Müdürü Mesut Tan, Ensar Vakfı Genel Müdürü Hüseyin Kader, Eğitim Platformu 
Genel Koordinatörü Zeynal Önal, Adıyamanlılar Vakfı eski Başkanı Ömer Özkartal, Yeni Dünya Vakfı Konya 

Temsil Heyeti Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin’in aralarında yer aldığı çok sayıda vakıf yöneticisi Ankara 
şubemizi ziyaret ettiler.

Adana 22. Dönem Milletvekili Recep Garip ve YDV Gaziantep 
Temsil Heyeti Başkanı Ahmet Çelik ile yönetimi Ankara 

Şubemizi ziyaret ettiler.
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Yeni dönemin ilk sabah namazı buluşması; Mezunlar Komisyonu ve Gençlik Kolları’nın yanı sıra YDV Genel 
Başkan Yardımcısı Mustafa Üçüncü, Mezunlar Komisyonu Başkanı Yavuz Çimen ve AK Parti İstanbul İl Gençlik 
Kolları Başkan Yardımcısı Sacid Göksu’nun da katılımıyla Edirnekapı Mihrimah Sultan Cami’nde gerçekleştirildi.

YDV Genel Başkanı Mahmut Göksu ve Ankara Şube yönetimi, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ömer Arısoy ve Sağlık Bakan 
Yardımcısı Halil Eldemir’i ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini ilettiler.

Serik Belediye Başkanı ve aynı zamanda YDV Antalya Temsil Heyeti Başkanı olan Prof. Dr. 
Ramazan Çalık, genel merkezimizi ziyaret etti.
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TFF Temsilciler Kurulu 
Başkanı Abdurrahman 
Arıcı’nın davetlisi olarak 
TFF’ye ait Riva Hasan Doğan 
Milli Takımlar Tesislerini 
ziyaret eden YDV Genel 
Başkanı Mahmut Göksu ve 
vakıf yöneticilerimiz, futbola 
ilgi duyan gençlere yönelik 
önemli kararlar alarak 
çalışmaları başlattılar.

YDV Genel Merkez Kaynak Geliştirme Komisyon Başkanı Prof. Dr. Abdullah Tümsek’i evinde ziyaret eden 
gençlerimiz, ticaret dünyası ve akademiye  ilişkin keyifli bir sohbet gerçekleştirdiler.

Temmuz ayı Genel Merkez Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantımız; Genel Başkan Mahmut Göksu, Yönetim Kurulu Üyeleri, 
Gençlik Kolları Başkanı ve Komisyon Başkanlarının katılımı ile Silivri Ebuzade Restoranda gerçekleştirildi.



54

‘‘Yeni bir dünya için çalışıyoruz’’

18-21 Ekim tarihleri arasında Yenikapı Etkinlik Alanında düzenlenen Adıyaman Tanıtım 
Günleri açılış programına katılan TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ı Adıyamanlılar Vakfı 

Başkanı Sait Aybak ile birlikte YDV Genel Başkanı Mahmut Göksu karşıladı.

Uganda İçişleri Bakanı Abubaker JJ Odongo tarafından vakfımızın Sakarya Temsilciliği önderliğinde 
Uganda’da yapmış olduğu kurban yardımlarına istinaden teşekkür plaketi gönderildi.
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Yeni eğitim öğretim dönemi öncesi; İstanbul’daki Küçükçekmece, Büyükçekmece, Çağlayan ve 
Emniyetevler yurtlarımızda yurt yönetim kurulu üyeleri ile toplantılar yapıldı.

AK Parti Ankara İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Büşra 
Coşkunoğlu ve yönetimi, Ankara Şubemizi ziyaret ettiler.

Yürütme kurulunda yer aldığımız 23 kadın STK üyeli KABİP 
(Kadın Birliği Platformu) bünyesinde; Nafaka Çalıştayı öncesi 
Ankara Şube Kadın Kolları Başkanı Meltem Çatkın vakfımızı 

temsilen ziyarette bulundu. Meltem Çatkın Vakfımızın 
tanıtımını ve çalışmalarını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 

Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a anlattı.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Ankara 
Milletvekili Lütfiye Selva Çam’ı ziyaret.

Ak Parti Parti içi Demokrasi ve Hakem Kurulu Başkanı, Ankara 
Milletvekili Yalçın Akdoğan’ı ziyaret.
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Erzurum Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, Ankara 
ziyareti kapsamında, Kitap Kahvemizi ve yurtlarımızı ziyaret 

etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ahmet 
Selamet’i ziyaret eden vakıf yöneticilerimiz, yeni dönemde 
İBB ile yapılacak ortak çalışmalar hususunda istişarelerde 

bulundular.

Ankara Keçiören’deki Lütfiye Hanım Kız Öğrenci 
Yurdumuzun açılışı, Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, 

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak,Keçiören,İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Ayhan Işık,YDV Ankara Şube Başkanı 
Ali Toköz, vakıf yöneticilerimiz ve yurt idarecilerimizin 

katılımıyla gerçekleşti.

İstanbul Üniversitesi’nin 2018-2019 Akademik Yılı Açılış 
Töreni’ne katılan YDV Genel Merkez Gençlik Kolları, tören 

sonrası stantları ziyaret ettiler.

Beyoğlu Müftüsü Aydın Yığman’ı, Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle ziyaret eden YDV Genel Merkez Gençlik Kolları 
heyeti, Genç Dünya dergimiz için kısa bir röportaj gerçekleştirdiler.
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İşkur Genel Müdürü Cafer Uzunkaya vakfımızı ziyaret etti.

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ı ziyaret...

İzmir Valisi Erol Ayyıldız’ı ziyaret eden YDV İzmir Temsil 
Heyeti ve öğrencilerimiz, vakıf çalışma ve faaliyetleri hakkında 

bilgi verip istişarelerde bulundular.

Çorum Osmancık Belediye Başkanı Hamza Karataş, vakfımızı 
ziyaret etti.

Erzurum Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, 
Ankara Şubemizi ziyaret etti.
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Sarıyer Marmaracık Gençlik Kampı’nda gerçekleştirilen TGSP 4. Olağan üye buluşmasına  katılan YDV Genel 
Merkez Gençlik Kolları Bilal Erdoğan’la birlikte

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ve AK Parti Keçiören 
İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Ankara Şubemizi ziyaret ettiler.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayatboyu Öğrenme Genel Müdürü 
Mehmet Nezir Gül, vakfımızı ziyaret etti.

Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ı ziyaret...

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Muammer Yıldız ve 
Daire Başkanı Hasan Öztürk’ü ziyaret
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YDV Ankara Şube Gençlik Kolları Başkanı Zeyd Korkmaz ve 
ekibi, STK ziyaretleri kapsamında MTTB Ankara Şubesini 

ziyaret ettiler.

YDV Ankara Şube Gençlik Kolları tarafından şube 
yöneticilerimizin de katıldıkları, yurt tanışma toplantısı 

düzenlendi.

Urfalı Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Ömer Faruk Bahçıvan ve yönetimi, genel merkezimizi ziyaret 
ederek Başkan Göksu ile görüştüler.

YDV Ankara Şubesi tarafından kentin farklı bölgelerinde 
açılan stantlar ile yurtlarımızın tanıtımı yapıldı.

YTB Müşaviri Enes Efendioğlu ve SİYAMDER Genel Başkanı 
Fatih Vardar genel merkezimizi ziyaret ettiler.
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TÜGVA Yaz Okulları kapanış törenine katılan katılan YDV Genel Başkanı Mahmut Göksu, tören öncesi İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve TÜGVA Genel Başkanı İsmail Emanet ile sohbet etti.

Yeni Dünya Vakı İstanbul Çağlayan Erkek Öğrenci Yurduna 
Önemli Katkıda Bulunan Sarılar İnşaat Yönetim Kurulu 

Başkanı Ahmet Sarı’ya teşekkür ziyareti..

Türkiye Diyanet Vakfı ev sahipliğinde düzenlenen  Ankara 
Gençlik STK’ları Platformu toplantısına vakfımızı temsilen 
YDV Ankara Şube Gençlik Kolları Başkanı Zeyd Korkmaz 

katıldı.

Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay’ı ziyaret...

Uluslararası Prof.Dr. Muhammed Hamidullah Anadolu İmam 
Hatip Lisesi Müdürü Hamza Yılmaz’ı,  Ankara Şube Komisyon 
Başkanları Hüseyin Kazan ve Hafijur Rahman ziyaret ettiler.
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YDV Genel Merkez Gençlik Kolları, AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Osman Tomakin ve  Başkan Yardımcısı 
Abdurrahman Sacid Göksu ile bir araya geldiler.

Samsun 22. Dönem Milletvekili Mustafa Çakır ve vakıf 
gönüllüleri, Ankara Şubemizi ziyaret ettiler.

YDV Genel Merkez İstişare Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cüneyt 
Yüksel, AK Parti İstanbul Güngören İlçe Başkanı Bünyamin Baş 

ve ilçe yönetim kurulu üyeleri Ankara Şubemizi ziyaret ettiler.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyeleri Ankara Şubemizi 
ziyaret ettiler.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Metin Doğan’ı 
ziyaret...
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YDV Çubuk Yurt Yönetim Kurulu üyeleri ve Ankara Şube 
yöneticilerimiz, Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan’ı 

ziyaret ederek, istişarede bulundular.

YDV Genel Başkanı Mahmut Göksu, Giresun ziyaretleri 
kapsamında Giresun Milletvekili ve YDV Giresun Temsil 

Heyeti Kurucu Başkanı Sabri Öztürk ile şehri gezdi.

YDV Genel Başkanı Mahmut Göksu ve Ankara Şube 
yöntecilerimiz, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet 

Hadi Tunç’u ziyaret ettiler.

YDV Genel Merkez Kaynak Geliştirme ve Stratejik Planlama 
Komisyon Başkanı Prof. Dr. Abdullah Tümsek,  Ankara’daki 

Kitap Kahve ve yurtlarımızı ziyaret etti.

Yeni kurulan Yeni Dünya Vakfı Kahta Temsil Heyeti, ilk toplantısını gerçekleştirdi.
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YDV Genel Merkez Kurumlar ve Uluslararası İlişkiler 
Komisyon Başkanı Mustafa Özkul, bünyesinde yer aldığımız 

TGSP’nin komisyon toplantısına katıldı.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Mehmet Ünal’ı ziyaret...

Yeni Dünya Vakfı Adıyaman Temsil Heyeti Başkanı Mahmut 
Eren, genel merkezimizi ziyaret ederek Genel Başkan Mahmut 

Göksu ile bir araya geldi.

Türkiye Ulusal Ajans tarafından desteklenen ve Malatya 
Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen ‘Yerel 

Yönetimlerde Gençlik Stratejisi’ programına vakfımızı 
temsilen YDV Genel Başkan Asistanı Serhat Yılmaz katıldı.

Adıyaman Gölbaşı Temsilciliğimiz, 6-16 yaş arası çocuklara futbol ve çeşitli spor turnuvaları düzenledi.
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YDV Genel Merkez Gençlik Kolları yönetimi; Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler İstanbul İl Müdürlüğü görevine getirilen 
Arzu Gür’ü, ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini ilettiler.

YDV Iğdır Gençlik Kolları, yeni dönemin ilk toplantısını  
gerçekleştirdi. Vakfımıza yeni katılan gençlerle tanışan YDV 

Iğdır Gençlik Kolları Halil İbrahim Yiğit ve ekibi, gençlerin öneri 
ve taleplerini dinlediler.

YDV Genel Merkez Gençlik Kolları yönetimi, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz’ı 
makamında ziyaret edip ‘Müze Müze Geziyoruz’ projemiz hakkında bilgilendirmelerde bulundular.

Genel Merkez Uluslararası Öğrenciler Komisyonu tarafından Dolmabahçe Sarayı’na gezi düzenlendi. Vak-
fımız Tarih Danışmanlarından olan ve sarayda tarihçi olarak görev yapan Ozan Bodur ile de bir araya gelen 

komisyon üyeleri, gezi sonrası boğaz kenarında çay içtiler.
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