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konuklar ile çevrim içi programlar düzenlendi

YENİ DÜNYA’DA RAMAZAN
Yardımlaşma, çevrim içi buluşmalar

KİTAP TAHLİLİ, FİLM ANALİZİ 
ve daha fazlası





Türkiye, koronavirüs salgınına karşı dünyada en 
başarılı ve örnek mücadeleyi veren ülkelerden biri 
oldu. 11 Mart’ta ilk vakanın görülmesi ile başlayan 
koronovirüs salgını mücadelesi tüm dünyanın dikkatini 
çekti. Başarı öyküsünde konu olan önemli nokta hiç 
şüphesiz Türkiye’nin emin ellerde olduğu ve sürecin 
başından beri isabetli karar ve tedbirler alındığı 
gerçeğidir. 

Dünyada, ekonomisi ve siyasi etkisinin büyük 
olduğunu düşündüğümüz başta ABD ve İngiltere olmak 
üzere birçok ülkenin ne yapacağı hususunda şaşkın 
ve çaresiz halleri dikkat çekti. Öyle ki maske ve diğer 
sağlık malzemesi bulmakta zorluk çeken ekonomisi 
gelişmiş ülkeler hasta seçerken, genç yaşlı, zengin 
fakir, ayrımı yaptıklarına dünya şahit oldu. O günlerde 
dünya medyasından öne çıkmış birçok yayın kuruluşu 
Türkiye’nin pandemiyle başarılı bir şekilde mücadele 
ettiğini ve çok daha büyük bir felaketi önleyerek örnek 
bir ülke olduğunu belirtti.

Türkiye’de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Sağlık Bakanı Fahrettin 
Koca’nın koordinasyonunda sürdürülen koronavirüs ile 
mücadele kapsamında, birçok sağlık tesisinin çok kısa 
sürede hizmete açılması başarıda önemli rol oynadı. 
Ayrıca pandemi ile mücadele sürecinde yurtdışında 
olan onbinlerce vatandaşını gerektiğinde özel uçak 
tahsis ederek ülkeye getirmesi, hasta olanları tedavi 
etmesi, binlerce sağlık ve kamu çalışanının gece 
gündüz demeden fedakarca görev yapmaları aziz 
milletin zor zamanlarda birbirine kenetlenme ruhunu 
ve devletimizin vatandaşına nasıl sahip çıktığının açık 
bir göstergesi oldu.

Dünyada sağlık sorunları ve tıbbi malzeme 
yetersizliği yaşanırken, koronavirüs salgınının 
başlamasıyla birlikte Türkiye pek çok ülkeye kişisel 
koruyucu ekipmanların da aralarında bulunduğu 
yardım malzemeleri gönderdi. Bu kapsamda Türkiye 
pandemi sürecinde talepte bulunan 116 ülkenin 93’üne 
yardım gönderdi. Yardım gönderdiği ülkelerden bazıları 
ise; İtalya, İspanya, ABD, Çin, İran, Irak, Gürcistan, 

Kolambiya, Pakistan, Bosna Hersek, Sırbistan ve 
Çin’dir.

Korona Sürecinde Yeni Dünya Vakfı

Bu süreçte Yeni Dünya Vakfı diğer sivil toplum 
kuruluşları gibi yüz yüze yapılan tüm eğitim, kültür 
ve sanat faaliyetlerine ara verdi. Neredeyse tüm 
kurumların çalışmalarını sanal ortamda yürüttüğü 
bu günlerde Yeni Dünya Vakfı’da aynı şekilde 
işlerini ağırlıklı olarak sanal ortama taşıdı. Yeni 
Dünya Sohbetleri başlığıyla birçok donanımlı insanı 
gençlerle buluşturdu. Yurtlarımızda kalan ve bursiyer 
öğrencilerimizle vakıf yöneticilerimiz telefon veya 
görüntülü görüşmeler yaparak onlarla yakinen ilgilendi 
ve bu zor günlerde vakıf olarak yanlarında olduğumuzu 
ve yalnız olmadıklarını hissettirmeye çalıştı. Vakfımız, 
yurtlarda kalan ağırlıklı uluslararası öğrencilerin sağlıklı 
bir şekilde kalabilmeleri için tedbirler alarak güzel 
bir Ramazan geçirmelerine vesile oldu. Yurtlarımızı 
yeni döneme hazırlamak amacıyla her türlü bakım 
onarım çalışmalarımızı bu süreçte sürdürdük. Ayrıca 
bursiyerlerimize 8 ay olarak taahhüt etmiş olduğumuz 
bursları da imkanlar ölçüsünde dönem sonuna dek 
vererek öğrencilerimizin yanında olduk.

Eyüpsultan‘da vakfımıza ait yerin 2 yıl süren 
hukuki ve imar çalışmalarının ardından bu süreçte 
inşasına başlandı. Vakıf çalışanlarının da bu 
süreçten etkilenmemesi için devletin de sunduğu 
imkanlar değerlendirilerek hamdolsun bir mağduriyet 
yaşatmamanın mutluluğu içerisinde olduk. Yeni 
döneme en iyi şekilde hazırlığımızı yaparken bu süreçte 
vakıf çalışmalarımıza maddi manevi destek veren 
vakıf dostlarına, yöneticilerimize, öğrencilerimize ve 
çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Bu süreçleri 
iyi değerlendirerek yeni döneme en iyi şekilde girmenin 
çaba ve gayreti içerisindeyiz. 

Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Bu 
musibetten tüm insanlığı, ülkemizi ve bizleri korusun. 
Daha sağlıklı günlerde birlikte olmak dileğiyle.. 

KORONADA TÜRKİYE’NİN 
ÖRNEK MÜCADELESİ MAHMUT GÖKSU

GENEL BAŞKAN
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‘‘Yeni bir dünya için çalışıyoruz’’

Pandemİ Sürecİnde 
Psİkolojİk İyİ Oluş İnstagram 

yayınlarının ilki 
Genel Merkezde 
yoğun bir ilgiyle 

programları takip 
edilen Uzm. 

Psk. Danışman 
Hilal Alkan ile 

gerçekleştirildi.

Yeni Dünya Vakfı Resmi Instagram hesabından 
gerçekleştirilen Çevrim İçi Programlarda ilk konuk 
Uzm. Psikolojik Danışman Hilal Alkan oldu. Alkan 
ile Pandemi Süreci ve bunun psikolojik etkileri 
değerlendirildi. 4 Nisan Cumartesi Instagram 
üzerinden yapılan canlı yayında yaşanılan kaygı 
durumlarının ve davranış değişikliklerinin normal 
olduğunu ifade eden Alkan, hangi durumların 
şiddetli ve destek alınması gerektiğini ifade etti. 

Alkan, Dünya’da ve Türkiye’de 
yaşanılan Koronovirüsün etkileri 

üzerinde durdu. Tam da bu noktada 
bireylerin baş etme becerilerine, 

baş etme çeşitliliğine vurgu 
yaptı, özellikle beslenme ve 
uykunun süreçte çok önemli 

olduğu üzerine yapılan 
bilimsel araştırmalarla ışık tuttu.  

 
Hilal Alkan, bu süreçte evde kalmanın 

önemini vurgularken etkinliklerle 
katılımcıların hem teknoloji kullanımı ve 

sosyal medya takiplerinin sınırlı olmasını ve 
izlenilen haberlerin sık olmaması gerektiğini 

belirtti. Rafa kaldırılan, ötelenen ev içi etkinlikleri 
ve geleceğe dair kurulacak hayalleri, planlamaları 
“umut” kavramı ile birleştirerek katılımcılarımıza 
çeşitli perspektifler sundu. Özellikle bireylerin 
normal dönemdeki gibi rutinlerini korumaları 
hususununa dikkat etmeleri gerektiğini ifade etti. 
 
Bunun yanı sıra öğrenci ve katılımcılardan gelen 
soruları yanıtlayan Hilal alkan; “Unutulmamalıdır 
ki yaşadığımız bu günler bizleri aynı zamanda 
kendi içsel dinamiklerimize dönmeyi, kendi 
içsel âlemimizde duygularımızı yaşayıp 
değerlendirmemiz için bir fırsat niteliğinde 
olduğunu görebilmeliyiz.” dedi.

Hilal ALKAN
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Mehmet Önder ile Film Analizle-
rinin ilk yayını “I, Daniel Blake” (Ben 
Daniel Blake) filminin analiziyle ger-
çekleşti. 9 Mayıs Cumartesi Günü 
gerçekleşen yayına ilgi yoğundu.

Film, Batı’da sıradan bir vatan-
daşın, hakkı olan sosyal güvence-
den mahrum bırakılması karşısında 
vermiş olduğu mücadeleyi anlatıyor. 
Filmi seyrederken, son aylarda ülke 
ve dünya gündeminin merkezinden 
olan Pandemi sürecinde sınıfta ka-
lan Batı’nın içinde bulunduğu durumu 
tekrar sorgulayacaksınız. 

Film analizi yaparken filmin yönet-
menini de tanımak gerektiğini, yönet-
menlerin filmlerde hangi temaları kul-
landığının iyi gözlenmesi gerektiğinin 
önemli olduğunu dile getiren Mehmet 
Önder, film yönetmeni Ken Loach’un 
kariyer yolculuğundan bahsetti. “Ken 
Loach, her türlü haksızlık ve hukuk-
suzluğu karşı çıkmış ve filmlerinden 
bu konulara odaklanmıştır.” dedi. 
Filmlerinin her zaman düşük bütçeli 
filmler olduğunu söylerken “Her za-
man paranın, iyi film yapmanın aracı 
olduğu düşünülür ama bu tek yönlü 

değildir. Bu yönetmenin filmleri buna 
örnektir.” dedi. 

Film izlerken Türkçe dublajlı değil 
orijinal diliyle Türkçe alt yazılı seyre-
dilmesi gerektiğine değinen Önder, 
“Bir filmi dublajlı seyretmek bir gülü 
oksijen maskesiyle koklamaya ben-
zer” dedi. O dili, karakterlerin gerçek 
sesi ve aksanını, filmin tınısı ve gerçek 
acıları duymadan o hayata tanık ol-
manın tadının alınmadığını ifade etti. 
Sanat filmlerini yavaş olduğu eleştiri-
sini yapan kişilere de şu cevabı verdi: 
“Bu filmler yavaş değil, hayat hızın-
dadır. Popüler filmler yapay olduğu 
için hiç olmayacak kadar hızlıdır ama 
sanat filmlerinden bunu beklememe-
liyiz.” dedi.

Gençlere dünya sinemasından 
filmler izlemelerini tavsiye eden Ön-
der, “Dünya sineması izlerseniz baş-
ka ülkelere seyahat etmenize büyük 
oranda gerek kalmaz. Her ülkenin si-
neması, başyapıtları ve önemli yönet-
menleri mevcut. Bunları bulup seyret-
meniz evrensel bakış açısına sahip 
olmanızı kolaylaştıracaktır.” dedi.

  

Mehmet önder İle 
fİlm tahlİlİ

Mehmet ÖNDER
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M.Sabrİ Akgönül İle 
kİtap tahlİllerİ Devam Edİyor

Mehmet Sabri Akgönül Koordi-
natörlüğünde başlatılan Kitap Tahlili 
oturumları, pandemi sürecinde YDV 
Resmî Instagram sayfasında hafta-
lık canlı dersler şeklinde devam etti. 
Lisans öğrencileriyle başlayan bu 
oturumlar, Instagram platformunda 
daha geniş bir kitleye hitap etti.

Kitap okuma pratiğini özgürleş-
tirme ve bir kitabı yazıldığı dönem-
mekân bağlamı içinde değerlendir-
me yetisini geliştirmeyi hedefleyen 
bu oturumların esas sorusu “Kitap-
ları Nasıl Okumalı?” değil, “Kitaplarla 
Ne Yapmalı?” oldu.

Yapılan tahlillerde, incelenen her 
kitabın kendi içsel örüntüsü ve me-
ramı aktarıldıktan sonra kitabın “Tür-
kiye için” hangi anlamları ifade ettiği 
ve kitabın hâlihazırda “Türkiye’de” ne 
anlam ifade ettiği sorularını sorarak 
analizler yapıldı. Kitapların soyut ve 
teorik içerikleri Türkiye’nin somut ve 
ampirik bağlamında bir sınamaya 
tâbi tutuldu.

Derslerde incelenen ilk kitap Sey-
yid Kutub’un 1964 tarihinde yayım-
lanan ve Türkçede mebzul miktarda 
çevirisi bulunan Yoldaki İşaretler 
isimli eseri oldu. Bu oturumda Sey-

M.Sabri AKGÖNÜL
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yid Kutub, İhvan-ı Müslimin ve hassaten Yoldaki İşaretler’in 
önerdiği ideolojik yol haritasına dair bir tartışma yürütüldü. 
Kutub’un bir lider ve bir teşkilatçı değil güçlü bir edip ve ide-
olog olduğunun altı çizildi.

Ele alınan ikinci kitap Cemil Meriç’in 1974 yılında basılan 
Bu Ülke başlıklı eseri oldu. Doğu-Batı çatışması, sağ-sol ge-
rilimi, hasbî tefekkür gibi meselelerin ele alındığı kitap Tür-
kiye’deki edebiyat ve siyaset arenasındaki isimlere ve Doğu 
fikir dünyasının Hint kesitine dair görüşler ihtiva ediyor. Bu 
Ülke kitabının gecikmiş bir eser olduğu tespiti yapıldı.

Üçüncü haftada incelenen kitap Aliya İzzetbegoviç’in 
1980 yılında kaleme alınmış Doğu Batı Arasında İslâm ese-
riydi. Doğu Batı Arasında İslâm kitabı İslâmî görüşü, Hris-
tiyan maneviyatçı görüşün ve Batılı materyalist görüşün 
karşısına değil arasına oturtur. İki görüşün altın ortasının ve 
vasatının İslâmî görüş olduğunu söyler. Ayrıca derste, Aliya 
İzzetbegoviç’in Türkiye’de alımlanma biçiminin hümanist 
ve romantik niteliği üzerine uzun uzun tartışmalar yapıldı.

Dördüncü derste incelenen kitap ise İsmet Özel’in 1978 
tarihli Üç Mesele eseri oldu. Yazıldığında “Müslümanca 

Düşünmeye Başlangıç” başlığıyla basılması düşünülen 
bu kitap Özel’in teknik, medeniyet ve yabancılaşma te-
malarını mesele etmesinden ötürü “Üç Mesele” başlığıy-
la çıktı. Derste ayrıca, Üç Mesele eserinin ötesine geçildi 
ve 60’lardan günümüze İsmet Özel’in düşüncesindeki 
sürekliliklere ve kırılmalara değinildi. Özel düşüncesinin 
temel karakterinin ne olduğu ve Türkiye için anlamı hak-
kında yoğun bir tartışma yapıldı.

Beşinci derste ele alınan kitap İsmail Raci Farukî’nin 
1982 yılında yayınlanan Bilginin İslâmileştirilmesi isimli 
eseriydi. Bilginin İslâmileştirilmesi sadece bir kitap değil 
bir eğitim projesi olarak da ele alındı.

2 hafta zaman ayrılan dersin temel kitabı Lan Morris 
tarafından 2010 yılında kaleme alınan Dünyaya Neden 
Batı Hükmediyor (Şimdilik) idi. Oturumların gündemi “Ba-
tının Egemenliği” değil “Batının Zayıflayan Egemenliği” 
iken cevabının arandığı temel soru: Batı dünyaya nasıl 
egemen oldu ve bu egemenlik neden şimdi çatırdıyor? Bu 
soruya cevap vermek için öncelikle dünya tarihinin yapı-
sının hangi mekanizmalarla ve ne tür tazyiklerle işlediği 
tartışıldı. Ardından Batı’nın nasıl oldu da dünyanın geri 
kalanına boyun eğdirdiği ve zaman içinde gücünü yitir-
meye başlamasının sebepleri üzerinde duruldu.

Yapılan son iki derste tartışılan kitap ise François Ca-
diou, Clarisse Coulomb, Anne Lemonde ve Yves Santa-
maria ortaklığında hazırlanan Tarih Nasıl Yapılır? Serlev-
halı eser oldu. Derslerde haddinden fazla tarihe maruz 
kaldığımız ve şimdiyi unutacak kadar tarihe yöneldiğimiz 
tespiti yapıldıktan sonra artık tarih okumanın/yazmanın 
değil tarih yapmanın gerekliliğine işaret edildi.

*Metin, M. Sabri Akgönül’ün Kitap Tahlilleri derslerinin 
raporu niteliğinde hazırlamış olduğu yazısından sadeleş-
tirilerek oluşturulmuştur.
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BKM ortaklığında 
Kİtap ÇEkİlİşİ

Ankara Şube

kİtap hedİyesİ
Yeni Dünya Vakfı Ankara Şube Gençlik 

Kolları, katılım sağladığı “Çevrimiçi Gençlik 
Buluşmaları”na özel 5 farklı kişiye kitap hediye 
etti.

Ankara Şube Gençlik Kolları Instagram he-
sabı üzerinden yapılan bilgi yarışması sonucu 

kazananlara 5 önemli eser armağan edildi. Bu 
kapsamda hediye edilen kitaplar; Necip Fazıl 
Kısakürek’in Çile, İlber Ortaylı’nın Bir Ömür Na-
sıl Yaşanır?, Dostoyevski’nin Yeraltından Notlar, 
Amin Maalouf’un Semerkant ve Gogol’un Ölü 
Canlar adlı kitapları oldu.

Yeni Dünya Vakfı, içinde bulunulan bu 
Pandemi sürecinde gençleri kitap okuma-
ya teşvik etmek ve evde kalınan bu süreyi 
verimli geçirmeleri adına BKM ile ortak bir 
projeye imza attı.  

Gençlik Haftasına ve Ramazan Bayramı-
na özel iki farklı organizasyon ile toplamda 
10 kişiye 500 TL değerinde hediye çeki da-
ğıtıldı.
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#Koronavirüs ile mücadele ettiğimiz şu 
günlerde zorunlu durumlar dışında evimiz-
den ayrılmayıp, virüs tehlikesine karşı mü-
cadelemizde birbirimize destek olalım!

Yeni Dünya Vakfı ailesi olarak Sağlık Ba-
kanlığımızın belirlediği 14 kural doğrultu-
sunda bizlerin de sizlere 14 mesajı var.

Yenİ Dünya Vakfı #hayatevesığar
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Yeni Dünya 
Sohbetleri
Yeni Dünya Vakfı Pandemi sürecinde eğitim süreçlerini 
aksatmamak adına birbirinden önemli konu ve konuklarla 
Çevrimiçi Programlar gerçekleştirdi. 

Resmî Instagram hesabı üzerinden gerçekleşen ve canlı olarak 
izleyicilere ulaşan Yeni Dünya Sohbetleri’nde farklı konuklarla 
gençlere bilgi ve tecrübe paylaşımı amaçlandı.
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‘‘Yeni bir dünya için çalışıyoruz’’

Vakıf Medenİyetİ ve 

Gönüllülük 

Kudüs: 21. Yüzyılİn Dİlİ 
Müslümanlar Bu Çağa Cevap Verebİlİr mİ? 

Yeni Dünya Sohbetleri’nin ikin-
ci konuğu Süleyman Gündüz oldu. 
Yeni Dünya Vakfı Yönetim Kurulu 
Üyesi Halil İbrahim Erbay’ın mo-
deratörlüğünü yaptığı programda, 
fotoğraf sanatçılığı, gazetecilik, diş 
hekimliği gibi birçok alana hâkim 
olan Gündüz, gençlerle bir araya 
geldi. 

“Müslümanların kendine bir 
sorun olarak gördükleri Kudüs 
meselesi üzerinden bizler bu 
çağa bir cevap verebilir miyiz? Bir 
dil geliştirebilir miyiz? Kudüs bu-
nun neresinden olur?” soruları ek-
seninde gerçekleşen programda 
“Ey Kudüs! Allah’ın seçtiği toprak 
ve onun kullarının vatanı! Senin 
duvarlarından dünya, dünya oldu. 
Ey Kudüs! Sana doğru inen çiğ 
taneleri bütün hastalıklara şifa 

getiriyor. Çünkü geldiği yer, Cen-
netin bahçeleri.” hadisi şerifinin 
önemini vurgularken medeniyet-
lerin Kudüs’ün duvarlarından doğ-
duğunun altını çizdi. 

Kudüs’ün bütün insanlığa ait 
olduğunu ve Kudüs’e ait kararı bü-
tün insanlığın vereceğini söyleyen 
Gündüz sözlerine şöyle devam 
etti; “Bütün evrene yönelik bir 
kültürü ihya edebileceğimiz, ba-
ğımsız bir aklın ölçüsünü ortaya 
koyabileceğimiz, müslümanca 
bir düşüncenin bütün insanlığa 
ne olduğunu gösterebileceğimiz 
bir dil ortaya koymalıyız. Burada 
dil olarak ifade ettiğimiz bir kül-
türün ifade etme biçimidir. Bu dili 
geliştirmek için Kudüs’e gitmek 
bir adımdır.” dedi.

Resmî Instagram hesabı 
üzerinden gerçekleşen ve canlı 
olarak izleyicilere ulaşan Yeni 
Dünya Sohbetleri’nin ilk ko-
nuğu Genel Başkan Mahmut 
Göksu oldu.

Moderatörlüğünü Yeni 
Dünya Vakfı Öğrenci İşleri 
Sorumlusu Rabianur Ergin’in 
üstlendiği canlı yayında Genel 
Başkan ile Yeni Dünya Vakfı 
ekseninde vakıf medeniyeti ve 
gönüllülük üzerine bir sohbet 
gerçekleşti. Geçmişten günü-
müze vakıfların görev ve so-

rumlulukları ile toplum nezdin-
de önemi üzerine duruldu. 

Mahmut Göksu; “Vakıflar, 
insana sosyal çevre kazandı-
ran, kişisel gelişimi sürdüren 
ve her daim dinç kalmasını 
sağlayan kurumlardır. Sivil 
toplum çalışmalarının özellik-
le üniversite yıllarında kazan-
dırdığı edinimler insana hayat 
boyu yarıyor ve birçok artısı 
oluyor.” sözleriyle gönüllülük 
sürecinin öğrencilik dönemin-
deki yeri ve öneminin altını çiz-
di.

Genel Başkan mahmut Göksu 
ile yapılan canlı yayın
Yeni Dünya Vakfı Resmi 
Instagram Hesabı üzerinden 
18 Nisan Cumartesi 
günü gerçekleşti.

Süleyma Gündüz ile yapılan 
canlı yayın Yeni Dünya Vakfı 
Resmi Instagram Hesabı 
üzerinden 26 Nisan Pazar 
günü gerçekleşti.
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Ramazanda

beslenme

İslamın 

Emİr ve Buyrukları 

Yeni Dünya Sohbetleri’nde 
Diyetisyen Nida Doğan ile 
“Ramazan’da Beslenme” başlığı 
altında Ramazan ayındaki beslen-
me alışkanlıkları ve dikkat edilmesi 
gereken konular üzerine bir sohbet 
gerçekleşti. 

Oruç tutanlar için beslenme ve 
yaşam şeklinin değiştiği bir ay olan 
Ramazan ayında beslenme tarzı-
nın öneminin vurgulandığı progra-
mın moderatörlüğünü Genç Dün-
ya Dergisi Genel Yayın Yönetmeni 
Buse Elif Özçırpıcı üstlendi.

Nida Doğan, oruç tutmanın ba-
ğışıklık sistemine olan etkisini şu 
sözlerle ifade etti; “Gün içinde den-
geli beslenildiği takdirde herhangi 
olumsuz etkisi yoktur. Burada asıl 
önemli olan vücuttaki su, karbon-
hidrat ve yağ dengesidir.” dedi ve 
şunları ekledi; “Orucun, uzun süre 
aç kalan vücudun dinlenmeye ve 
kendini yenilenmeye vakti kalmış 
olduğu için bağışıklık sistemimize 
ekstra bir avantajı mevcut.” Di-
yetisyen Doğan, “İftar ve sahurda 
nasıl beslenmeliyiz?” sorusunu da 
cevaplayarak dinleyicilere tavsiye-
lerde bulundu.  

Diyetisyen Nida Doğan ile 
yapılan canlı yayın 
Yeni Dünya Vakfı Resmi 
Instagram Hesabı üzerinden 
2 Mayıs Cumartesi 
günü gerçekleşti.

İlahiyatçı Sami Yıldız ile 
yapılan canlı yayın 
Yeni Dünya Vakfı Resmi 
Instagram Hesabı üzerinden 
7 Mayıs Perşembe 
günü gerçekleşti.

Yeni Dünya Sohbetleri’nde İlahi-
yatçı Sami Yıldız ile “İslam’ın Emir ve 
Buyrukları” başlığı üzerine bir soh-
bet gerçekleşti. Gençlik Kolları Baş-
kanı Bayram Karaağaç’ın modera-
törlüğünü yaptığı programda Sami 
Yıldız “Müslüman her zaman genç 
ve dinç olacak, ümitsiz olmayacak, 
enerjisini her zaman hak yolunda 
sarf edecek.” diyerek gençlere tav-
siyelerle giriş yaptı. 

İlahiyatçı, vaiz ve hatip olan Sami 
Yıldız, vakıf insanı olmanın İslam’ın 
emir buyruklarıyla nasıl kesiştiğini 
anlatırken “Vakıf insanı olmak, nef-
sini ve kendini Allah için veren insan 
demektir.” dedi. Vakıf insanının her 
şeye vâkıf olması gerektiğini, yapı-
lacak işlere ve Allah’ın buyruklarına 
hâkim olması gerektiğinin altını çizdi. 

Sahabelerin kıssalarının da 
anlatıldığı yayında Sami Yıldız, 
“Biz Allah’ı tanımalıyız. Esma-ül 
Hüsna’sını çok iyi öğrenmeliyiz. 
O Rahmandır, o Rahimdir, o Me-
liktir, o Kuddüstür. Biz Allah-u 
Teâlâ’nın 99 sıfatını öğrenmeli-
yiz. Onu tanıyarak, onu zikretme-
liyiz. Bunu gençlere ödev olarak 
veriyorum.” dedi. Her ismi düşü-
nerek, tefekkür ederek öğrenme-
lerini tavsiye etti.

Sahabeleri tanımanın önemin-
den bahseden Yıldız “Hz. Ali, Hz. 
Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ebube-
kir Sıddık gibi bir imana sahip 
olma mecburiyetindeyiz.  Önce 
rabbimizi ve resulünü sonra da 
bu önemli isimleri tanımalıyız.” 
dedi
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Enderun ve 
İstanbul 

hayata daİr
Yeni Dünya Sohbetleri’nde Yeni 

Dünya Vakfı Mütevelli Heyet Üye-
si Prof. Dr. Ayşen Gürcan ile “Ha-
yata Dair” bir sohbet gerçekleşti. 
YDV İdari Koordinatörü Serhat 
Yılmaz’ın moderatörlüğünü yaptığı 
programda, Ayşen Gürcan genç-
lerden gelen soruları yanıtlayarak 
hayatına dair bilinmeyen anılarını 
paylaştı.

“Vakıflar çok büyük bir açığı 
kapatan vazgeçilmez kurumlar-
dır. Kamunun ve özel sektörün 
yetmediği alanlarda bir köprü 
görevi kurmaktadır.” diyerek şu 
sözleri ekledi; “Aktif bir öğrencilik 
dönemi yaşadım ancak sivil top-
lumda direk yer almadım. İçinde 
bulunduğum ilk STK Yeni Dünya 
Vakfı’dır. YDV benim ilk vakfımdır 
ve yeri bende ayrıdır.” dedi. Ayşen 
Gürcan’ın gençlik anıları ve tec-
rübelerinin konuşulduğu yayında 

okuduğu kitapların çoğunun üni-
versite yıllarında olduğunu söy-
leyen Gürcan, “Çocuklarıma ve 
gençlere hep şunu önerdim. İn-
sanın bir mesleği olmalı, onun 
yanı sıra kendisini iyi hissettiren 
hobileri olmalı.” diyerek gençlere 
mutlaka bir hobi sahibi olmalı ge-
rektiğinin vurgusunu yaptı. 

“Maddi değer paylaşılmaz-
sa artar. Bir tek bilgi paylaşınca 
çoğalır ve değeri artar. Özel bilgi 
sizde kaldıkça bir önemi yoktur. 
Başkaları tarafından kullanılmış-
sa değeri artar. Ben buna hep 
inandım ve karşılığını da manevi 
olarak gördüm. Bugün bir konuda 
bir ehliyetim varsa bunu karşılık-
sız bilgi alışverişlerinde ve eğitim 
süreçlerinde gönüllü yer almam-
dan dolayı olduğunu söylemeli-
yim.” diyerek gençlere tavsiyede 
bulundu.

Yeni Dünya Sohbetleri’nde Ma-
yıs ayının üçüncü konuğu Araştır-
macı-Yazar Hasan Eren Ulu oldu. 
Yeni Dünya Vakfı Yönetim Kurulu 
Üyesi Halil İbrahim Erbay’ın mo-
deratörlüğünü yaptığı programda, 
“Enderun ve İstanbul” üzerine bir 
sohbet gerçekleşti.

Enderun birçok kişi tarafından 
zikredilen ama detaylarına vakıf 
olunmayan bir konu başlığı oldu-
ğunu söyleyen Hasan Eren Ulu, 
Enderun’un temelinin yönetici 
yetiştirme programı niteliğinde 
olduğunu ve geniş kapsam-
lı bir eğitim verildiğini dile getir-
di. Enderun’da siyaset, askerlik, 

dil, müzik, tarih gibi birçok alana 
hâkim devlet adamı yetiştirilmiştir. 

Programda dinleyicilerin soru-
larını da yanıtlayan tarihçi-yazar, 
Hz. Peygamber’in (sav) hırkasını 
ziyaret etmenin 18.yy’da bir dev-
let geleneği olduğunu dile getirdi. 
Hırkanın, Mukaddes Emanetler 
Dairesi’nde Hırkayı Saadet bölü-
münde yer aldığını ve Ramazan’ın 
15’inde yapılan törenle Enderun’da 
bulunan sadrazam, şeyhülislam 
gibi önemli devlet adamlarının 
davet edildiğini anlattı. Ulu, birçok 
sadrazam ve veziriazamın yanın-
da Evliya Çelebi gibi birçok ismin-
de bu tedrisattan geçtiğini söyledi.

Hasan Eren Ulu ile yapılan 
canlı yayın Yeni Dünya Vakfı 
Resmi Instagram Hesabı 
üzerinden 10 Mayıs Pazar 
günü gerçekleşti.

Ayşen Gürcan ile yapılan 
canlı yayın Yeni Dünya Vakfı 
Resmi Instagram Hesabı 
üzerinden 11 Mayıs Pazartesi 
günü gerçekleşti.
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Can veren
pervaneler

Aİle İçİ İletİşİm

Yeni Dünya Sohbetleri’nde 
uzun zamandır heyecanla bek-
lenen konuk Hayati İnanç ağır-
landı. Eğitim Kültür Sanat Ko-
misyon Üyesi Mahmut Erbay’ın 
moderatörlüğünü yaptığı prog-
ram yoğun bir katılım ile gerçek-
leşti. Hayati İnanç Yeni Dünya 
Vakfı’nın çalışmalarını takip ve 
takdir ettiğini ifade etti.

 
Usta şairlerin şiir ve gazel-

lerini dile getiren Hayati İnanç 
eserlerin verdiği mesajları genç-
lere aktardı. Dünyanın gelip ge-
çici olduğunu ve gönül verme-
mek gerektiğini söyleyen İnanç, 

herkesin mutluluğun formülünü 
aradığını ama bunun yolunun 
başka birini mutlu etmekten 
geçtiğini vurguladı. 

Gençlik hatıralarından bah-
seden Hayati İnanç programın 
son kısmında gençlere seslendi. 
“Vasiyetime işaret etmek iste-
rim. 3 temel eseri vasiyetime 
ve web siteme ekledim. Tavsiye 
ettiğim kitapları ihmal etmeyin, 
bir göz atın ve bir program çer-
çevesinde okuyun. Eğer edebi-
yata merak salarsanız esaslı bir 
lügat eşliğinde bu güzel eser-
lerle gününüzü gün edin.” dedi.

Hayati İnanç ile yapılan 
canlı yayın Yeni Dünya Vakfı 
Resmi Instagram Hesabı 
üzerinden 16 Mayıs Cumartesi 
günü gerçekleşti.

Dr. Figen Üzer ile yapılan 
canlı yayın Yeni Dünya Vakfı 
Resmi Instagram Hesabı 
üzerinden 21 Mayıs Perşembe 
günü gerçekleşti.

Yeni Dünya Sohbetleri’nde Psi-
koterapist Dr. Figen Üzer ile “Aile 
içi İletişim” üzerine bir canlı yayın 
düzenlendi. Aylin Üzal’ın modera-
törlüğünü yaptığı programda, ile-
tişimin temelden tanımı yapılarak, 
aile içinde iletişimin en önemli ko-
nulardan biri olduğu vurgulandı.

Aile içi iletişimde anne baba-
nın tutumlarının önemini vurgula-
yan Figen Üzer, ergenliğin aşıldığı 
yetişkin olduğu zamanda dahi 
ailedeki iletişimin, sosyal hayat, 
iş hayatı, evlilik hayatı ve kişilerle 
ilişki kurma biçimini önemli ölçüde 
etkilediğini söyledi.

Etkin dinlemenin öneminde söz 
eden Dr. Üzer, “Empati içerisinde 
karşı tarafa jest ve mimiğin yanı 
sıra duygu ve düşüncelerinizi de 
iletirseniz bu geri bildirimlerle 

karşı taraf daha çok anlaşıldığı-
nı hissedecektir. Bu da iletişimi 
kolaylaştıran ögelerden biridir.” 
dedi. Ayrıca önyargısız, eleştirisiz, 
karşıdaki kişiyi olduğu gibi kabul 
ederek dinlemenin de büyük bir 
önem taşıdığının altını çizdi.

Ergen iletişimine de değinen 
Dr. Figen Üzer, “Ergenler, hem öz-
gür olup kendi kararlarını almak 
isteyen, aynı zamanda ebeveyn-
lerinin düşüncelerini önemseyip 
onlardan etkilenen ve ihtiyaç du-
yan bireylerdir.” dedi. Üzer, bu dö-
nemde iletişim bağının korunması 
gerektiğini vurgularken kontrollü 
serbestliği sağlayarak bir iletişim 
kurulması gerektiğini dile getirdi. 

Dinleyicilerin sorularının da ce-
vaplandığı yayında yanlış iletişim 
şekilleri de anlatıldı.
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Modern Zamanda 
Müslüman Genç 

Yeni Dünya Sohbetleri’nde Ha-
ziran ayının ilk konuğu Enerji Ter-
zisi Dr. Cihad Terzioğlu oldu. Av. 
Fatih Göksu’nun moderatörlüğünü 
yaptığı programda, “Milli Enerji Po-
litikaları ve Doğu Akdeniz” üzerine 
konuşuldu.

Milli Enerji Politikalarının 4 
ana başlık üzerinden konuşul-
ması gerektiğini söyleyen Dr. 
Terzioğlu, “Türkiye’nin enerji is-
tatistiği, Türkiye’nin enerji ihti-
yacı, Türkiye’nin enerji karnesi 
ve Türkiye’nin hali hazırda uy-
gulanan enerji politikası ile bunu 
yansıması olan Doğu Akdeniz ile 
bugünü konuştuktan sonra bir de 
enerji politikalarımızın geleceğini 
konuşmamız lazım.” dedi. 

Türkiye’nin enerji resmine ba-
kıldığında 15 yıl öncesine göre cid-
di bir fark olduğunu söyleyen Dr. 
Terzioğlu, “Son 15 yıl özel sektö-
rün eliyle Türkiye’de birçok alter-
natif enerji yatırım fırsatı oluştu.” 
dedi. Milli maden ve enerji politi-
kasının bütün basamak ve hedef-
lerine dikkat edilerek yatırımların 
devam ettiğini söyleyen Cihad 
Terzioğlu, bugün Türkiye’nin 90 
Gigawatt kurulu gücü olduğunu 
vurguladı. “Milli enerji politikaların-
da 3 sacayağı vardır. Birinci ayağı, 
enerji arz ve güvenliğini sağlamak, 
kaynak çeşitliliğini sağlamak ve alt 
yapıya yatırım sağlamaktır. İkinci 
aşama milli kaynak, yerli mühen-
dis ve teknoloji ile yerlileştirmektir. 
Son aşama ise şeffaf bir piyasa 
oluşturmaktır.” dedi.

Yeni Dünya Sohbetleri’nde 
Ramazan’ın son günü gerçekle-
şen programda konuk, TV Sunu-
cusu Bekir Köse oldu. YDV Yeni 
Dünya Sadası Koordinatörü Mus-
tafa Çakmakçı’nın moderatörlü-
ğünü yaptığı sohbette “Modern 
Zamanda Müslüman Genç” üzeri-
ne konuşuldu. 

Sahur programlarıyla izleyici-
leri ile bir araya gelen Bekir Köse 
yayında gençlerin sorularını da 
yanıtladı. Kur’an’ı Kerim tilavetiyle 
başlayan programda Bekir Köse, 
zamanın gençlerinin eski insan-
lardan iman olarak daha kuvvetli 
olduğunu düşündüğünü ifade etti. 

“Eski insanlarda teslimiyet vardı. 
Zamanın gençlerinden aynı du-
rumu bekleyemeyiz. Biz sosyal 
medya kullanan popüler kültürün 
esiri olmuş insanlarız. Gençlerimiz 
şu anda araştırıyor. “Kur’an’da 
felsefe, sosyoloji nerede?” tar-
zında sorular sorup hadislerin 
kaynaklarını sorgulayabiliyor. 
Araştırmanın sonucunda kendine 
bir yol çiziyor. Bu yolu çizerken bi-
rileri negatif yönde etkilememeli. 
Burada kapsül değil içindeki ilaç 
önemlidir. Dış görünüşe bakma-
dan gencin kalbine bakmak la-
zım.” diyerek gençleri teşvik ede-
rek uygun bir üslupla değişeme 
alıştırılması gerektiğini vurguladı.

Bekir Köse ile yapılan 
canlı yayın Yeni Dünya 
Vakfı Resmi Instagram 
Hesabı üzerinden 23 Mayıs 
Cumartesi günü gerçekleşti.

Dr. Cihad Terzioğlu ile yapılan 
canlı yayın Yeni Dünya 
Vakfı Resmi Instagram 
Hesabı üzerinden 6 Haziran 
Cumartesi günü gerçekleşti.

Mİllİ Enerjİ Polİtİkaları ve 

Doğu Akdenİz 
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Günümüz Medyasına Daİr 

Çöl Kaplanı Fahreddİn Paşa 

ve Medİne Müdafaası

Yeni Dünya Sohbetleri’nde 
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ile 
“Günümüz Medyasına Dair” konu-
şuldu. Sunucu Mehmet Önder’in 
moderatörlüğünü yaptığı, akıllar-
daki birçok sorunun cevap buldu-
ğu yayın yoğun katılım ile gerçek-
leşti.

RTÜK’ün görev ve sorumluluk-
larından da bahsedilen canlı ya-
yında Ebubekir Şahin, yayınlarda 
uygun olmayan içeriklere rastlan-
dığında RTÜK aracılığıyla yapılan 
şikâyetin aşamalarını açıklarken 
şikâyetin hangi süreçlerden geçe-

cek nasıl değerlendirildiğini anlattı. 

Son zamanlarda ebeveynlerin 
kaygılandığı ve tereddüt yaşadığı 
internet üzerinden yapan Netf-
lix ve Youtube gibi küresel yayın 
yapan platformlar ile ilgili görüş-
lerini ifade eden RTÜK Başkanı 
Şahin, konu ile ilgili tavsiyelerini 
ve koruma önlemlerini dile getir-
di. Ayrıca Şahin, televizyonda halk 
sağlığıyla oynayan, sahte ürün 
satan yayıncılar ile fal ve benzeri 
işlerle duygu istismarı gerçekleşti-
ren kişilere uygulanan yaptırımları 
açıkladı. 

Ebubekir Şahin ile yapılan 
canlı yayın Yeni Dünya Vakfı 
Resmi Instagram Hesabı 
üzerinden 17 Haziran 
Çarşamba günü gerçekleşti.

Ozan Bodur ile yapılan 
canlı yayın Yeni Dünya Vakfı 
Resmi Instagram Hesabı 
üzerinden 27 Haziran 
Cumartesi günü gerçekleşti.

Yeni Dünya Sohbetleri’nde 
Haziran ayının son konuğu 
Tarihçi-Yazar Ozan Bodur 
oldu. Yeni Dünya Vakfı Yöne-
tim Kurulu Üyesi Halil İbrahim 
Erbay’ın moderatörlüğünü yap-
tığı programda, “Çöl Kapla-
nı Fahreddin Paşa ve Medine 
Müdafaası” üzerine bir sohbet 
gerçekleşti.

624 yıl boyunca hüküm sü-
ren Osmanlı Devleti’nde 4 esas 
üzerinde durulduğunu söyleyen 
Ozan Bodur, “Payitaht İstan-
bul, Hanedanı Osmanlı, Hükü-
meti Türkiye ile Haremeyn ve 
Kudüs Osmanlı’nın çok kıymet 
verdiği esaslardandır.” dedi. 
Tarihçi Bodur, Medine’de ya-

pılan müdafaanın 2 senelik bir 
savunma olarak değil, 600 yıl-
lık bir mesele olarak görülmesi 
ve direnişin öneminin kavran-
ması gerektiğini vurguladı.

İngilizlere ve ayrılıkçı Arap-
lara karşı bir mücadele veril-
diğini dile getiren Ozan Bodur, 
müdafaayı gerçekleştiren as-
kerlerin hatıratlarından bahse-
derek, direnişin ruhunu aktar-
maya çalıştı.

Dinleyicilerin sorularının da 
cevaplandığı yayında katılım-
cılara sorulan soru ardından 
Ozan Bodur’un imzalı “Gök 
Sultan” kitabı armağan edildi. 
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ankara şubesİ
çevrİmİçİ Gençlİk buluşmaları

Yeni Dünya Vakfı Ankara Şube’sinin her yıl ka-
tılımcısı olduğumuz Diyanet Vakfı ve KAGEM tara-
fından düzenlenen Kocatepe Gençlik Fuarı bu yıl 
“Çevrimiçi Gençlik Buluşmaları” olarak gerçekleş-
ti. 

Bu program çerçevesinde Ankara Şubesi de 
“Ramazan ve Sorumluluk Bilinci” ve “Müslüman-
ca Düşünme Üzerine Temel Kavramlar” temaları 
çerçevesinde yayınlar gerçekleştirdi.

Ankara Şubesi “Çevrimiçi 
Gençlik Buluşmaları” kapsamın-
da Şube Resmî Instagram hesa-
bı üzerinden yaptığı yayında MEB 
AR-GE Kalite ve İzleme Daire 
Başkanı Mehmet Baki Öztürk’ü 
konuk etti. 

M. Sefa Ekinci’nin modera-
törlüğünü yaptığı programda 
Öztürk, sorumluluk bilincinin ina-

nan insan üzerindeki öneminden 
bahsetti. Bu bilincin Dünya im-
tihanına tâbi tutulmamızın asıl 
nedenlerinden olan önemli bir 
nokta olduğuna dikkat çeken Öz-
türk, inanan bireyin sorumluluk 
alanlarına, niteliklerine, sorumlu-
luk kavramının çocukluk çağında 
insanda edinilmesinin gereklilik-
lerine değindi.

Ramazan 
ve Sorumluluk Bİlİncİ

Ankara Şubesi “Çevrimiçi 
Gençlik Buluşmaları” kapsa-
mında Şube Resmî Instagram 
hesabı üzerinden yaptığı ikinci 
yayında konuk Araştırmacı-Ya-
zar Tarık Sezai Karatepe oldu.

Ankara Şube Gençlik Kolla-
rı Başkanı Muhammed Furkan 
Atcı’nın moderatörlüğünü yap-

tığı programda, günümüzde is-
lam ve gençlik ile tarihi süreç-
te önem taşıyan temel İslami 
meseleler üzerine konuşuldu. 
Canlı yayında, gençlerin islam 
üzerine merak ettikleri temel 
sorular da cevaplandı.

Müslümanca Düşünme Üzerİne 

Temel Kavramlar

Mehmet Baki Öztürk ile 
yapılan canlı yayın Ankara 
Şube Resmi Instagram Hesabı 
üzerinden 17 Mayıs Pazar 
günü gerçekleşti.

Tarık Sezai Karatepe ile 
yapılan canlı yayın Ankara 
Şube Resmi Instagram Hesabı 
üzerinden 21 Mayıs Perşembe 
günü gerçekleşti.
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Yeni Dünya 
Ramazan
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vakıf
paylaşmaktır 

11 ayın sultanı Ramazan ayı dini 
açıdan taşıdığı önemin yanı sıra sosyal 
açıdan da dayanışmanın ve yardımlaş-
manın da en yüksek olduğu aydır. İs-
lam dininin en kutsal ayı olan Ramazan 
ayında paylaşmanın, yardımlaşmanın 
ve fakiri gözetmenin de vaktidir.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ko-
ronavirüs salgınının bir an önce sona 
ermesini ve normal hayata dönmeyi 
beklerken ‘Vakıf Paylaşmaktır’ sözünü 
şiar edinen hayırseverlerin destekleriy-
le her yıl olduğu gibi bu yılda rahmet, 
bereket ve mağfiret ayı Ramazan-ı 
Şerif‘de sosyal ve ekonomik destekle-
rimiz artarak sürdü.

Bu kapsamda başta İstanbul, An-
kara, Samsun, Hakkari, Adıyaman ve 
Giresun gibi şubelerimizin bulunduğu 
şehirlerde yüzlerce aileye gıda kolisi, 
nakdi ve ayni yardımlarla birlikte zekat, 
iftar, sahur, fitre ve bayramlık giysi yar-
dımları ulaştırmanın sevinci yaşandı..

Yeni Dünya Vakfı Hakkari Şube

Yeni Dünya Vakfı Adıyaman Gölbaşı Şube

Yeni Dünya Vakfı Samsun Gölbaşı Şube
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RAMAZAN AYINDA 
HATİMLER 

Yeni Dünya Vakfı,
Yönetim Kurulu 

Üyeleri, Şube 
Başkanları, Genel 

Merkez ve Şube 
Yöneticileri ile 

öğrencilerin dahil 
olduğu yoğun katılımlı 

Zoom toplantısı ile 
Ramazan  Bayramın 
ikinci günü bir araya 

geldi.

vakıf aİlesİ

Bayramlaşma 

vakıf aİlesİ

Bayramlaşma 

Salgın ortaya çıktığı ilk günden iti-
baren insanlık için büyük bir tehlike arz 
ederken, Türkiye’de de görüldüğü gün-
den itibaren hızlı bir şekilde yayılan bu 
hastalık, ülkemiz için ciddi bir sağlık teh-
didi haline gelmiştir.

Tüm Türkiye’de koronavirüs salgını 
sebebiyle hayatını kaybeden vatandaş-
larımız ve virüsten tüm insanlığın kurtul-
ması için, hayat ve şifa kaynağımız olan 

yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’i okuya-
rak tüm vakıf dostlarımızla birlikte hatim 
çalışması ve mukabeleler başlattık.

Bu çalışma kapsamında ülke gene-
linde onlarca hatim duası yaparak ve 
mukabeleler organize ederek bu hasta-
lığın bir an önce bitmesini başta ülkemiz 
olmak üzere tüm insanlığın bu hastalık-
tan kurtulmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz 
ettik.
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Faaliyetlerimiz

Yeni bir dünya için çalışıyoruz...
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Yeni Dunya Vakfı Genel Başkanı Mahmut Göksu, 
Ege TV’de Mehmet ERDAĞI ile gündemi değerlendrdi.

Genel Başkan Mahmut Göksu ve Ankara Şube Yönetim 
Kurulu Üyesi Ejder Kındıra, Radyo Televizyon Üst Kurulu 

Başkanı (RTÜK) Ebubekir Şahin’i vakıf çalışmaları 
kapsamında ziyaret etti.

Ankara Şubesi, Gaziantep Şube Başkan Yardımcısı 
Dr. Öğr. Üyesi M. Alper Kanmaz’ı misafir etti

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü  Prof. Dr. Musa Kazım 
Arıcan’ı, Ankara Şube Başkanı Ali Toköz, Genel Başkan Yardımcısı 

Recep Yıldırım, İstişare Kurulu Başkanı Mustafa Ak, Ankara 
Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Gökhan Yılmaz ziyaret etti.

Genel Başkan Mahmut Göksu, 23. Dönem AK Parti 
Karabük Milletvekili Mustafa Ünal ile Beraberindeki heyet  

Vali YakupCanbolat’ı makamında ziyaret etti.

Genel Başkan Mahmut Göksu, Eyüpsultan Eğitim ve 
Kültür Merkezimizin kuyu temel aşamasındaki inşaatını 

ziyaret etti. Çalışmalar hakkında bilgi alan Göksu, işçilere 
teşekkür ederek Ramazan aylarını kutladı.
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Vakıflar Genel Müdür’ü Burhan Ersoy‘u, Genel Başkan 
Yardımcısı Recep Yıldırım, Ankara Şube Başkanı Ali Toköz,  

Ankara İstişare Kurulu Başkanı Mustafa Ak ve Ankara 
Komisyon Başkanı Mehmet Tellioğlu ziyaret etti.

Ankara Şube, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, 
pandemi sürecinde gecelerini gündüzüne katarak çalışan 
kahraman sağlık çalışanları için iftar yemeği organize etti.

Ankara Şube Başkanı Ali Toköz ve Ankara Yönetim Kurulu 
Üyesi Mehmet Baki Öztürk, Kon TV’de Olcay Eşgi ile ‘Ankara 

Konuşuyor’ Programına canlı yayınına katılarak 
vakıf faaliyetlerini anlattılar.

Ankara Şube, Serik Belediye eski başkanı Prof. Dr. Ramazan 
Çalık ve AK Parti Çorum İskilip İlçe Başkanı Mustafa Lek’i 

vakıf merkezinde misafir etti.

Genel Başkan Yardımcısı Recep Yıldırım ve Ankara Şube Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fahrettin Çiçek, Sağlık Bakanlığı 
Personel Daire Başkanı Ertan Yılmaz ve Daire Başkanı Avşar Aslan’ı vakıf çalışmaları kapsamında ziyaret etti.
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TCDD Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı 
Metin Akbaş‘ı, Ankara Şube Başkanı Ali Toköz, Genel 

Başkan Yardımcısı Recep Yıldırım, Ankara Şube Yönetim 
Kurulu Üyesi Mahmut Daloğlu ziyarette bulundu. 

Eyüpsultan Eğitim ve Kültür Merkezimizin kuyu temel 
aşamasındaki inşaatını Genel Başkan Mahmut Göksu 

ziyaret etti. Çalışmalar hakkında bilgi alan Göksu, işçilere 
teşekkür ederek Ramazan aylarını kutladı.

Iğdır Şubesi ve Milli İrade Platformu ortaklığından pandemi dönemi toplantısı gerçekleşti. 
Toplantı sonrası Iğdır’a atanan Vali H.Engin Sarıibrahim ziyaret edildi.

Genel Başkan Mahmut Göksu, Türkiye Finans Fatih Şubesi 
Vakıf İnsanı Bilal Sağır’ı emekliliğinden dolayı 

hayırlı olsun ziyaretinde bulunurken, 
yeni kariyer yolculuğunda başarılar diledi.

Pandemi döneminde yurtlarımızda kalan uluslararası  
öğrencilerimizle birlikte Ramazan ayının rahmeti ve 

bereketi yaşandı.
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