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Başkan’dan,
2016 yılında Türk demokrasisi çok kritik dönemeçten 
geçti. Ülkenin birlik ve refahını, yükselişini ve güç-
lenmesini istemeyen şer odakları Fetullahçı Terör 
Örgütünü bir maşa gibi kullanarak 15 Temmuz gecesi 
kanlı bir darbe girişiminde bulundular.

Birçok darbe ve muhtıraya maruz kalan Türkiye insanı 
15 Temmuz 2016 tarihini Milletin İradesi’nin üzerinde 
hiçbir gücün olmadığı şekliye tarihe not olarak düştü. 

15 Temmuz gecesi sokaklarda Sünni-Alevi yoktu, Türk-
Kürt yoktu, Çerkez-Roman yoktu, o gece meydanlarda 
sağcı-solcu, zengin-fakir, iktidar-muhalefet yoktu. 15 
Temmuz’da tıpkı Çanakkale’de, İstiklal Harbimizde ol-
duğu gibi tüm fertleriyle tek yürek, tek bilek olmuş, ira-
desini bir avuç darbeciye çiğnetmeyen büyük Türkiye 
vardı, Türk Milleti vardı.

Bu nedenle FETÖ’nün bu hareketi alçakça bir girişim 
olarak kaldı.

Bu süreçte biz sivil toplum olarak güç birliğinde bulun-
duk. İnsanlarımızla ve diğer STK’lar ile darbeye karşı 
ayakta kalmaya, dik durmaya çaba gösterdik.  Çünkü 
darbecilerin ilk işi sivil toplumu susturmak olacaktı. Bu 

darbe girişimi başarılı olsaydı, sabahın ilk saatlerinde 
STK’lar kapatılacaktı. Başkanları ve yönetimleri derdest 
edilecekti. Yargılı ve yargısız şekilde infazlar sürecekti. 
Topluma canlılık veren, toplulukların yaşayan hücre-
leri olan STK’ları tek tek yok edeceklerdi. Ancak Türk 
Milletinin iradesine karşı bunu başaramadılar. 

Şehitlerimiz ve gazilerimiz, 15 Temmuz gecesi cesaret-
leriyle, dirayetleriyle, kararlı ve dik duruşlarıyla tarih 
yazdılar. Hiç şüphesiz şehitlerimiz kalplerimizdeki 
mümtaz yerlerini daima muhafaza edeceklerdir. 

Bültenimizde 15 Temmuz Darbe Girişimi sürecinde 
vakfımızın çalışmalarını ayrı bir bölüm olarak tanzim 
ettik.

38 yıllık vakıf hizmetinin her aşamasında Ensar Vakfı; 
sivil toplum olmanın getirdiği sorumluluk ile ülkemizin 
eğitim meselelerine çözüm üretmeye, din ve değerler 
eğitimi alanında nitelikli çalışmalarını arttırmaya de-
vam ediyor, yurt ve burs hizmetlerini genişletiyor ve 
teşkilatlanma atağıyla vakıf hizmetlerini insanlarımıza 
taşımaya gayret ediyoruz. 

Av. İsmail Cenk Dilberoğlu

Ensar Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı
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Değerli Ensarlılar,
Ülke çapında gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızı 
sizlerin takdirlerine sunmak amacıyla bir bülte-
nimizle daha karşınızdayız. Her geçen gün artan 
şubelerimizle birlikte, sizlerden aldığımız güçle, 
faaliyetlerimize aralıksız devam ediyoruz.

Geçtiğimiz dönemin ülkemize damga vuran en 
önemli olayı, şüphesiz FETÖ’nün teşebbüs ettiği 
15 Temmuz hain darbe girişimi olmuştur. Ensar 
camiası olarak, olayın başladığı andan itibaren 
Cumhurbaşkanımızın, hükümetimizin yanında 
olduk ve önemli çalışmalara imza attık.  Detaylı 
bilgileri bültenimizde bulabilirsiniz. Bütün bu ça-
lışmalarımız da gördük ki, ülkemiz ve milletimiz 
için en hayati ihtiyaç, birlik, beraberlik ve kardeş-
lik değerlerimize gönülden sahip çıkmaktır. 

Vakfımızın 37. Genel Kurulunu, 27 Şubat 2016 
Cumartesi günü, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle, Haliç Kongre 
Merkezi’nde yoğun bir katılımla gerçekleştirdik. 
Cumhurbaşkanımız yaptığı konuşmada, gündem-
le alakalı önemli açıklamalarda bulundu. Bir kez 
daha dindar bir nesil yetiştirme arzusunda ol-
duklarını söyledi. Genel Kurulumuzda, Mütevelli 
Heyeti Başkanımız İsmail Cenk Dilberoğlu, 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Milli Eğitim 

Bakanı Nabi Avcı, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da 
birer konuşma yaptılar.

Şubelerimiz yönetim kurulu üyeleri ve gönüllüleri-
mizin katılımlarıyla organize ettiğimiz şubeler top-
lantımızın beşincisi, “Ensar Vakfı 5. Büyük Türkiye 
Buluşması” üç günlük bir programla Antalya’da ya-
pıldı. Programın ev sahipliğini, Ensar Vakfı Antalya 
Şubesi, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve 
Serik Belediye Başkanlığı üstlendiler. Büyük bir 
katılımla gerçekleştirdiğimiz toplantımızda, yılın 
şube ödüllerinin sahiplerini bulmasının yanında, 
paneller ve eğitim seminerleriyle üyelerimiz çok 
önemli bilgilere sahip oldular.

Ensar gönüllülerini belirli periyotlarla bir araya 
getiren “Ensar Gönüllüleri Buluşması” toplantıla-
rımız da devam etmektedir. Cumhurbaşkanımızın 
Eşi Emine Erdoğan,  26 Şubat Cuma günü Ataşehir 
Sheraton Otel’de gerçekleştirdiğimiz toplantımıza 
iştirak ettiler.  Burada yaptığı konuşmada önemli 
açıklamalarda bulunan Emine Erdoğan, ülkemizin 
bugünlere gelmesinde, sivil toplum kuruluşlarının 
dayanışmasının büyük katkısı olduğunu ifade etti.

Ensar Vakfı, STK’lar, Üniversiteler ve Gençlik 
Kulüpleri ile iş birliği yaparak gençlerin kişisel 
gelişimlerini destekleyici seminer, çalıştay vb. pro-
jeler gerçekleştirmeye, Genel Müdür Yardımcımız 
Abdullah Serenli yönetiminde devam etmektedir. 
Geçtiğimiz dönem; ‘Her Anne Bir Okul’, ‘Hey Genç! 
Kendini Keşfet’, ‘Uluslararası Öğrenciler Akademisi 
İhtisas Programı’ ve ‘Yeni Sivil Toplumda 5N1K’ 
projeleri hayata geçirilmiştir.

Şubelerimiz, Değerler Eğitim Merkezimiz(DEM), 
İstanbul Tasarım Merkezimiz(İTM), Ensar Yayın 
Grubumuz, Ensar yurt ve eğitim kurumlarımız da 
çalışmalarını aralıksız sürdürmektedirler. Bu çalış-
malarla ilgili haberleri bültenimizde bulabilirsiniz. 

Daha bereketli çalışmalarda buluşmak temenni-
siyle, Allah’a emanet olunuz.

Hüseyin Kader

Ensar Vakfı Genel Müdürü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: ‘Vakit 
Ensar Olma Vakti’

Ensar Vakfı’nın 37. Olağan Genel Kurulu 27 Şubat 
Cumartesi günü Haliç Kongre Merkezi’nde yapıldı. 
“Vakit Ensar Olma Vakti” temalı Genel Kurul’un ilk bölü-
müne Türkiye’nin her yerinden katılmak isteyen Ensar 
Vakfı Gönüllüleri’nin sayısı on bini geçti. Ancak gönül-
lülerin sadece yarısı Kongre Merkezi’nde yer bulabildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğa’ın salona katılımı 
ile birlikte salonda coşkulu bir atmosfer oluştu. Ensar 
Vakfı faaliyetlerini özetleyen bir tanıtım filmi seyredildi.

Zor zamanlarda nerede olduğumuzu gösteriyoruz.

Sözlerin en güzeli olan Kuran- Kerim’in tilavetiyle baş-
layan Genel Kurul’da daha sonra İstiklal Marşı okundu. 
Vakıf gönüllülerini, davetlileri ve Genel Kurul Üyelerini 
sahnede selamlayan Ensar Vakfı Mütevelli Heyeti 
Başkanı İsmail Cenk Dilberoğlu, Ensar Vakfı’nın zor 
zamanlarda STK insiyatifini kullanarak nerede bulun-
duğunu, hangi tarafta olduğunu gösterdiğini söyledi ve 
Vakfın faaliyetlerini hangi amaçlarla yaptıklarını tek tek 
salonda bulunanlara özetledi. Dilberoğlu 165 şubeye 
ulaşan Vakfın iller bazında Şube çalışmalarını devam 
edeceğini ancak ilçeler bazında ayrıntılı bir şekilde 
çalışacaklarını ve Türkiye’nin her yerinde elini uzatan 
her insana Ensar olacaklarını belirtti.

Konuşmasına devam eden Dilberoğlu “Ben Ensar olmak 
istiyorum” diyen herkese kapılarını açtıklarını belirtti. 
Ensar Vakfı’na kurulduğu günden beri destek olan ve 
çalışmalarına katılan gönüldaşlarına teşekkür eden 
Mütevelli Heyeti Başkanı birlik ve beraberlik içinde 
Allah’ın rızası için hareket etmenin asıl olması gereken 
olduğunun altını çizdi ve vakfın faaliyetlerini ve hedef-
lerini anlattı.

Köklerimizden güç alıyoruz.

Söz verilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş, “ensar” ve “vakıf” kavramlarının, kendi-
leri için çok önemli olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

“İnsanlığın yok olduğu, öldüğü bir süreçte nerede, nasıl 
durduğunuz çok önemli. Bu ülke, birçok değerleriyle 
gelişmiş, önemli bir ülke. Bir toplumu yok etmeye 
çalışabilirsiniz. Bütün kaynaklarını alabilirsiniz ancak 
inancı hala devam ediyorsa yeniden ayağa kalkar. Bunu 
kimse engelleyemez. Bunu bize defalarca yapmaya 
çalıştılar ama başaramadılar. Türk Milletini ve değer-
lerini yok etmeye çalışanların tarih boyunca var oldu-
lar, ancak biz her seferinde köklerimizden güç alarak 
doğrulduk.”

6 ENSAR BÜLTENİ 2016



GENEL MERKEZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: ‘Vakit 
Ensar Olma Vakti’

Ensar Vakfı’nın 37. Olağan Genel Kurulu 27 Şubat 
Cumartesi günü Haliç Kongre Merkezi’nde yapıldı. 
“Vakit Ensar Olma Vakti” temalı Genel Kurul’un ilk bölü-
müne Türkiye’nin her yerinden katılmak isteyen Ensar 
Vakfı Gönüllüleri’nin sayısı on bini geçti. Ancak gönül-
lülerin sadece yarısı Kongre Merkezi’nde yer bulabildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğa’ın salona katılımı 
ile birlikte salonda coşkulu bir atmosfer oluştu. Ensar 
Vakfı faaliyetlerini özetleyen bir tanıtım filmi seyredildi.

Zor zamanlarda nerede olduğumuzu gösteriyoruz.

Sözlerin en güzeli olan Kuran- Kerim’in tilavetiyle baş-
layan Genel Kurul’da daha sonra İstiklal Marşı okundu. 
Vakıf gönüllülerini, davetlileri ve Genel Kurul Üyelerini 
sahnede selamlayan Ensar Vakfı Mütevelli Heyeti 
Başkanı İsmail Cenk Dilberoğlu, Ensar Vakfı’nın zor 
zamanlarda STK insiyatifini kullanarak nerede bulun-
duğunu, hangi tarafta olduğunu gösterdiğini söyledi ve 
Vakfın faaliyetlerini hangi amaçlarla yaptıklarını tek tek 
salonda bulunanlara özetledi. Dilberoğlu 165 şubeye 
ulaşan Vakfın iller bazında Şube çalışmalarını devam 
edeceğini ancak ilçeler bazında ayrıntılı bir şekilde 
çalışacaklarını ve Türkiye’nin her yerinde elini uzatan 
her insana Ensar olacaklarını belirtti.

Konuşmasına devam eden Dilberoğlu “Ben Ensar olmak 
istiyorum” diyen herkese kapılarını açtıklarını belirtti. 
Ensar Vakfı’na kurulduğu günden beri destek olan ve 
çalışmalarına katılan gönüldaşlarına teşekkür eden 
Mütevelli Heyeti Başkanı birlik ve beraberlik içinde 
Allah’ın rızası için hareket etmenin asıl olması gereken 
olduğunun altını çizdi ve vakfın faaliyetlerini ve hedef-
lerini anlattı.

Köklerimizden güç alıyoruz.

Söz verilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş, “ensar” ve “vakıf” kavramlarının, kendi-
leri için çok önemli olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

“İnsanlığın yok olduğu, öldüğü bir süreçte nerede, nasıl 
durduğunuz çok önemli. Bu ülke, birçok değerleriyle 
gelişmiş, önemli bir ülke. Bir toplumu yok etmeye 
çalışabilirsiniz. Bütün kaynaklarını alabilirsiniz ancak 
inancı hala devam ediyorsa yeniden ayağa kalkar. Bunu 
kimse engelleyemez. Bunu bize defalarca yapmaya 
çalıştılar ama başaramadılar. Türk Milletini ve değer-
lerini yok etmeye çalışanların tarih boyunca var oldu-
lar, ancak biz her seferinde köklerimizden güç alarak 
doğrulduk.”

6 ENSAR BÜLTENİ 2016 GENEL MERKEZ

İrademiz ve gücümüz: varlığımızı borçlu olduğumuz 
değerlerimizdir.

İstanbul Valisi Vasip Şahin ise “Azdık, çok olduk, za-
yıftık güçlü olduk. Bugün bu noktalara geldik. Bu neslin 
bu nimete karşı şükür zamanıdır. Ülkemiz, milletimiz 
ve gönül coğrafyamız için çok çalışmalıyız. Kendimizi 
iyi yetiştirmeliyiz. Bu şükrü ancak böyle ifa edebiliriz. 
Atalarımıza karşı sorumluluğumuz yerine getirdiğimiz 
gibi, gelecek nesillere karşı da görevimizi böylece yeri-
ne getirmiş olacağız. İrademiz ve gücümüz: varlığımızı 
borçlu olduğumuz değerlerimizdir.” diye konuştu.

Eğitim alanında hizmetler takdire şayan.

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Ensar Vakfının yurtiçi 
ve yurtdışında özellikle eğitim alanındaki katkılarıyla 
Türkiye’ye büyük hizmetleri olduğunu kaydetti.

Avcı, “Ben de hem bakan hem de bakanlık olarak kendi-
lerine sonsuz teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki 
yıllarda bu hizmetler devam edecektir. Kuruluşunda 
emeği geçen herkese bakanlık olarak teşekkür ediyo-
rum. Başarılarınızın devamını diliyorum” dedi.

21. yüzyılın Ensar olan devleti Türkiye.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “21. yüzyılın ensar olan 
devleti Türkiye, ensar olan milleti de Türk milletidir. 
Bu ensar milletin ve devletinin lideri de Recep Tayyip 
Erdoğan’dır” dedi.

Bozdağ, “21. yüzyılın ensar olan devleti Türkiye, ensar 
olan milleti de Türk milletidir. Bu ensar milletin ve dev-
letinin lideri de Recep Tayyip Erdoğan’dır. Bu milletin, 
devletin ve ülkemizin ensar vasfının nice uzun yıllar 
yaşamasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Geziciler, Paralelciler ve Bölücüler bize karşı kol kola 
girmişler.

Daha önce salona girişinden itibaren katılımcıların 
yoğun sevgi gösterisinde bulunduğu Cumhurbaşkanı 
Erdoğan sahneye davet edildi. Erdoğan, katılımcılara 
el sallayarak karşılık verdikten sonra konuşmasına 
başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Birbirinden bağımsız gibi, 
birbirileriyle hiçbir ortak yönü yok gibi gözüken 
Geziciler, Paralelciler ve Bölücüler, bugün kol kola, el 
ele, omuz omuza bize karşı ortak bir mücadele yürü-
tüyorlar. Bir araya gelmesi mümkün olmayan kesimler, 
üst akıldan aldıkları emirle iş birliği yapıyor, aynı hede-
fe nişan alıyorlar” dedi.

Necmettin Erbakan’ı hayırla yâd ediyorum.

Konuşmasına, vakfın olağan genel kurulunun hayırlı 
olmasını dileyerek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
1979’dan beri faaliyetlerini yakından takip ettiğini ve 
bazılarına bizzat katıldığını söylediği vakfa bugüne 
kadar hizmet etmiş olanlara teşekkür etti ve vakıf 
bünyesinde çalışıp da ahirete irtihal etmiş olanlara 
rahmet diledi.

Bu kişilerin arasında bulunan ve vefatının 5’inci sene-i 
devriyesi olan eski başbakanlardan Necmettin Erbakan’ı 
da hayırla yâd ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“O ömrünü, bu ülkenin ve milletin millî-manevi değer-
lerine sahip çıkarak yeniden ayağa kalmasına adamış 
bir dava adamıydı. Onun hayatı zorlu mücadelelerle, 
fedakârlıklarla, sarsılmaz bir inanç ve azimle dolu bir 
hayattı. Her geçen gün rahmetli Hocamızın ülkemize 
yaptığı hizmetlerin önemini, verdiği mücadelenin de-
ğerini çok daha iyi anlıyor, çok daha iyi idrak ediyoruz” 
dedi.

Bu ülkenin dindarına da dinsizine de hizmet verdik.

İmam Hatip Okullarının bugüne gelmesinde Ensar 
Vakfı’nın gayret ve rolünün olduğunu aktaran 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, başbakanlığı dönemindeki 
bir konuşmasında sarf ettiği ‘Dindar nesil yetiştirece-
ğiz’ ifadesi karşısında birilerinin çılgına döndüğünü ve 
‘Bir başbakan böyle konuşamaz’ dediğini hatırlattı ve 
şöyle konuştu: “Niye konuşamayacağımı ben anlaya-
madım. Ben bir başbakan olarak hedefimi böyle belir-
lemişim. Ama bu demek değil ki dinsiz olanlara hizmet 
vermeyeceğiz. Biz bu ülkede dindarına da dinsizine de 
hizmet verdik, bize hakaret edenlere de hizmet verdik. 
Orada bir ayrım yok. Ama hedefimiz dindar nesildir. 
Çünkü biz şunu biliyoruz; ‘bitaraf olan bertaraf olur’. 
Böyle yürüdük bu yolda.”

Ensar Vakfı bünyesinde farklı alanlarda yürütülen 
çalışmaları anan ve bunların her birinin yeni bir me-
deniyet inşasında özenle yerleştirilmiş birer tuğlalar 
olarak gördüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
İmam Hatip liseleri içinde bazı proje okulların oldu-
ğuna işaret etti ve bu okullarla ilgili şu teklifi yaptı: 
“Bu okullardan seçim yapmak suretiyle bazı profesör, 
doçent, yardımcı doçent ya da doktorasını yapmış ho-
calarımız acaba İmam Hatip Okullarına müdür olmazlar 
mı? Nereden çıktı bu diyebilirsiniz. Geçmişte bu ülkede 
bunun örnekleri başka okullarda var. Şimdi ben de 
teklif ediyorum: Hadi bakalım, şimdi bazı profesörle-
rimiz, doçentlerimiz çıksınlar, ‘Ben varım, İmam Hatip 
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okulunda yöneticilik yapmaya varım.’ desin. İşte reform 
budur. İnanıyorum ki bu işin başını çekecek hocalarımız 
Allah’ın izni ile çıkacaktır.”

Bize düşen; daima doğrunun, hakkın, mazlumun yanın-
da yer almaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu hizmetlerde bulunmayı 
bir bayrak yarışı olarak niteleyerek sıranın şimdi genç-
lerde olduğunu söyledi ve “Kuran’da bize örnek gösteri-
len Hazreti Yusuf aleyhi selam ahlakında, Eshab-ı Kehf 
samimiyetinde bir nesil için hep birlikte çalışmak, 24 
saatimize bir saat daha ilave ederek 25’inci saati dol-
durmak mecburiyetindeyiz” diye konuştu.

Hazreti Adem’in evlatlarından itibaren insanlık tarihi-
nin; doğruyla-yanlışın, hakla-batılın, mazlumla-zalimin 
mücadelesine şahit olduğuna değinen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Bize düşen, ilahi emre uygun olarak daima 
doğrunun, hakkın, mazlumun yanında yer almaktır” 
dedi ve ekledi: “Yaşadığımız coğrafya, bu bakımdan ke-
sintisiz mücadelelere sahne olmuş, dünyanın en kadim 
ve en zor coğrafyasıdır. Bugün de, sınırlarımızın içinde 
ve dışında benzer sıkıntıları, farklı biçimlerle yaşamaya 
devam ediyoruz.”

Bin yıl sürecek dedikleri 28 Şubat süreci hamdolsun beş 
yılda kapandı.

Yarın yıl dönümü olan 28 Şubat sürecine de vurgu 
yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mahkemelerle, ce-
zaevleriyle, sürgünlerle, “öz yurdunda garip, öz vata-
nında parya” muamelesiyle karşılaştıklarını hatırla-
tarak konuşmasında şu değerlendirmelere yer verdi: 
“Kızlarımız üniversitelere sokulmadı, okullarının kapı-
larından geri çevrildi. Bütün bunlara rağmen yılmadık, 
yese kapılmadık, kararlı bir şekilde mücadeleden asla 
taviz vermeksizin, elden bunu bırakmaksızın yolumuza 
devam ettik. Sonunda ne oldu? ‘Üzülmeyiniz, mahzun 
olmayınız, inanıyorsanız muhakkak üstünsünüz’ haki-
kati gerçekleşti. ‘Bin yıl sürecek’ dedikleri o parantez 
hamdolsun beş yılda kapandı.”

Türkiye’nin geçen 13 yılının, bir yönüyle, Cumhuriyet 
tarihinin en büyük kalkınma hamlesinin sembolü oldu-
ğuna işaret eden ve “İmam Hatip liseliler ne anlar bu 
işten, onlar gitsin cenaze yıkasın diyenlere, bu süreç 
en güzel cevaptı” şeklinde konuşan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, bu dönemin, aynı zamanda demokrasi, in-
san hakları, hukukun üstünlüğü, hak ve özgürlüklerin 
kurumsallaştırılması gibi çalışmalar bakımından da 
en büyük mesafenin kat edildiği dönem olduğunu 
vurguladı.

Bu ilerlemelere rağmen, darbecilerin, vesayetçilerin, 
paralel devlet yapılanmasının, bu ülkenin ve milletin 
değerlerine düşman olanların saldırılarının bitmediği-
ni sözlerine ekleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Önce, 
İstanbul’da Gezi Olayları denilen, park-ağaç bahanesiy-
le başlatılan ve çok ince planlanmış bir provokasyon-
la karşımıza çıktılar. Zannetmeyin ki bu İstanbul’da, 
Türkiye’de planladı; hayır içerisi dışarısı, bu işi beraber 
planladılar. Birçok yerde bunu gördük. O kadar ente-
resan ki yurt dışı seyahatlerimizde bunun ipuçlarını 
bulduk, nereden planlandı bunlar, bunu gördük” ifade-
lerini kullandı.

Mesele ağaç değil diyerek niyetlerini açıkça ortaya 
koydular.

Artvin Cerattepe’deki gelişmelere de değinen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan şu açıklamaları yaptı: “İşte 
bakın şimdi de Artvin’de Cerattepe olayı çıktı. Bu ge-
ziciler neyse bunlar da ‘yavru geziciler’dir. Bunu da 
böyle biliniz. Niye? Çünkü bunlar Artvin’de alıştıklarını 
bulamadılar. Rize’de Trabzon’da, Ordu’da, Giresun’da, 
Samsun’da bulamadılar, şimdi çılgına döndüler. Onun 
için şimdi tekrar bu tür adımları atmaya başladılar. 
Kardeşlerim şunu unutmayın; Hak her zaman galiptir. 
Görünüşte, üç beş ağacın kesilmesine karşı çıkmak için 
başlatılan eylemlerde öylesine bir çevre tahribatına 
kendileri yol açtı ki, ne ifade ettiler, çıktılar, yürüyüşler-
de ‘Hala anlamıyor musun, mesele ağaç değil’ diyerek 
bunu ifade ettiler. Niyetlerini de açıkça ortaya koydular. 
Milletimizle birlikte sergilediğimiz kararlı duruş saye-
sinde, bu provokasyon amacına ulaşmadan hızını kesti.”

Daha sonra milletin hayır ve yardım duygularını is-
tismar ederek eğitimden iş hayatına, bürokrasiden 
siyasete her alana yayılmış habis bir ur gibi büyüyen bir 
başka yapının, ‘Paralel devlet yapılanması’nın devreye 
sokulduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları 
ekledi: “Bu ihanet çetesi, özellikle güvenlik ve yargı ku-
rumları içinde yuvalanmış, emirleri amirlerinden değil 
abilerinden, Pensilvanya’dan alan bütün bu militanlar 
aracılığıyla, bir bürokrasi darbesine teşebbüs ettiler. 
17-25 Aralık darbe girişimi olarak ifade ettiğimiz bu 
saldırıyı da, milletimizin desteğiyle, hamdolsun boşa 
çıkardık. Bunların bu girişimi, ümmeti parçalama gi-
rişimidir, bu adımı attılar. Babayı anneden, yavrularını 
babadan anneden ayırdılar, bu adımı attılar. Öyleyse 
buna karşı duruşumuz çok dik olmalı. 30 Mart, 10 
Ağustos, 7 Haziran ve 1 Kasım seçimleri, hepsini gör-
dük. Hepsinden öte, bölücü terör örgütüyle onları yan 
yana görmek, onları omuz omuza, sırt sırta görmek, 
aslında bu işin nereye gittiğini en açık ifadesidir.”
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Geziciler, paralel ihanet çetesi ve bölücü örgüt en çok 
gençleri istismar ediyor.

Bölücü terör örgütüyle paralel yapıyı sırt sırta gör-
düğünde kahrolduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Dikkat ediniz, birbirinden bağımsız gibi, bir-
birileriyle hiçbir ortak yönü yok gibi gözüken Geziciler, 
Paralelciler ve Bölücüler, bugün kol kola, el ele, omuz 
omuza bize karşı ortak bir mücadele yürütüyorlar. Bir 
araya gelmesi mümkün olmayan kesimler, üst akıldan 
aldıkları emirle iş birliği yapıyor, aynı hedefe nişan 
alıyorlar” değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gezicilerin paralel ihanet 
çetesinin ve bölücü terör örgütünün en çok gençleri 
istismar ettiğine dikkat çekti ve bu örgütleri maşa 
olarak kullananların, gençlerin hayallerini, gelecek-
lerini çalarak kendilerine bir istikbal inşa etmenin 
çabası içinde olduklarını dile getirdi. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan konuşmasının devamında şunları kaydetti: 
“Paralel yapının üst yönetimindekiler, birer ikişer yurt 
dışına kaçıp kendilerine yeni ve müreffeh hayatlar 
kurarlarken; zihinlerini iğfal ettikleri, afyonladıkları 
gençlerin savrulmasını zerre kadar umursamıyorlar. 
Aynı şekilde terör örgütünün arkasındaki baronlara 
bakıyoruz; Cizre’de, Sur’da, İdil’de, Kandil’de ve daha 
birçok izbe köşede Kürt gençlerini ölüme iterlerken, 
kendileri hizmetlerinin bedelini tahsil etmenin peşin-
deler. Bu yapıların tamamı, gençlerin kanları, canları ve 
heyecanları üzerinden kendilerine ikbal kurmaya çalı-
şan kan tüccarlarıdır. Yitip giden gençlerin, gözü yaşlı 
ana-babaların, yürekleri acıyla dağlanan kardeşlerin 
bunların gözünde hiçbir değeri yoktur.”

Vakit Ensar Olma Vakti.

Gençleri, medeniyetlerini ihya gayretinin, kültürlerine, 
tarihlerine sahip çıkmanın, Yeni Türkiye’nin inşasında 
yer almanın çabası içinde görmek istediklerinin altını 
çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Eğer bir tek evladı-
mızın dahi hayatı, bizim ihmalimiz, bizim eksiğimiz 
yüzünden, paralel örgüt veya bölücü terör örgütün 
çarkları içinde heder olursa, inanın bana, bunun veba-
lini bir kenara itemez, atamaz, altından da kalkamayız” 
diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda en 
büyük görevin, başta Ensar Vakfı olmak üzere, değerle-
rimizi yeni nesillere aktarmayı kendisine misyon olarak 
belirlemiş vakıflara, derneklere ve onların mensupları-
na düştüğünü de sözlerine ekledi ve “Vakit Ensar olma 
vakti” dedi.

Tarih Hakk’a ve hakikate başkaldıranların ibretlik hikâ-
yeleri ile dolu.

Tarihin, kendini yenilmez sanan zalimlerin, körü kö-
rüne kendisine bağladığı insanlara güvenerek hakka 
ve hakikate başkaldıranların ibretlik hikâyeleriyle 
dolu olduğunun unutulmaması gerektiğini kaydeden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şu cümlelerle 
devam etti: “Yarının Türkiye’sinde, inanın bana, ne pa-
ralel örgütün esamisi okunacak, ne bölücü terör örgütü 
olacak, ne de bugün bize karşı envai çeşit Bizans oyunu 
çevirenler olacak. Çünkü yarının Türkiye’sinde sizler 
olacaksınız, sizlerin izinden giden yeni nesiller olacak. 
Bakınız, bu millet dün İmam Hatip okullarını kapatan-
ları gönlünden ve defterinden sildi. Ama bu okullara ha-
yat verenler, işte bugün burada olduğu gibi, milletimiz 
tarafından baş tacı ediliyor, el üstünde tutuluyor. Aynı 
şekilde, bugün yaşadıklarımız karşısında istikametini 
şaşırmayan, eğilip-bükülmeyen, hak bildiği yolda ka-
rarlılıkla yürümeye devam eden herkes, yarın milleti-
mizin gönlündeki şerefli yerini alacaktır. Anadolu’daki 
ilk imam hatip okullarının kuruluş hikâyelerini şöyle 
bir araştırın, her birinin gerisinde medeniyetimizin 
yeniden ihyası için verilen samimi bir mücadelenin 
izlerini bulacaksınız. Bugün ülkemizin içinde ve başta 
Suriye olmak üzere bölgemizde, hatta dünya çapında 
yürüttüğümüz mücadelenin anlamının, ileride çok 
daha iyi anlaşılacağına inanıyorum. Niyet hayır, akıbet 
hayır diyoruz.”

Bütçe görüşmelerinde HDP’li vekillerin açıklamaları:

Konuşmasının son bölümünde, “Dün gece, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’ndeki bütçe görüşmelerinde, 
bölücü terör örgütünün kölesi haline dönüşmüş bir 
partinin mensupları, yine şahsıma dil uzattılar” di-
yen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu açıklamaları yaptı: 
“Aslında ben Parlamento’da değilim. Neden böyle her 
oturumda Cumhurbaşkanına saldırırlar anlamakta zor-
lanıyorum. Bu kişiler, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin 
inşasından başlayıp, şahsımın 3 milyar dolar parası 
olduğunu iftirasına varan birtakım hezeyanlarla Meclis 
kürsüsünü kirletmişler. Sağ olsun, arkadaşlarımız gere-
ken cevapları verdiler. Fakat ben burada bu büyük ifti-
rayı atan o alçaklara diyorum ki, hukukta bir kaide var: 
Müddei, iddiasını ispatla mükelleftir. Yasal haklarım 
saklıdır, haklarında manevi tazminat davası açılacaktır. 
Siz bir defa bunu ispatlamakla mükellefsiniz.”

Daha önce bu tür iftiraları atanların olduğunu, an-
cak ispat edemediklerini hatırlatan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, konu ile ilgili açıklamalarını şöyle sürdürdü: 
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“Ana muhalefetin başındaki zata da ‘İspat edeceksin, 
etmezsen alçaksın’ dedim. Ama edemediler. Olmayan 
şey ispat edilmez ki, olan şey ispat edilir. Şimdi bunu 
bir kez daha buradan ifade etmek istiyorum: Milletimiz 
bu tartışmaya bakıyor ve ortada iki taraf görüyor. Bir 
yanda, 1994’ten itibaren İstanbul’a, 2003’ten itiba-
ren tüm Türkiye’ye eşi benzeri görülmemiş hizmetler 
getirmiş bir siyasetçi ve siyasi anlayış var. Diğer taraf-
ta ise, ülkenin ve milletin hayrına tek bir hizmetleri 
olmadığı gibi, bölücü terör örgütünün etekleri altına 
girerek, Türkiye’yi yangın yerine çevirmeye çalışan bir 
başka anlayış ve onun aktörleri mevcut. Belediyelerin 
iş makinalarıyla Güneydoğu Anadolu’daki il ve ilçeleri 
çukurlarla, hendeklerle baktığınız zaman tiksinilecek 
hale getirenler kim? Sizsiniz siz. Bütün Güneydoğu’yu 
dolaşın orada sadece rezalet, sefalet ve felaket görürsü-
nüz. Bunları neyle yaptınız? Belediyelerin iş makinaları 
ile yaptınız. İşte şimdi silahlı kuvvetlerimiz, polisimiz, 
köy korucularımız, bunların üzerin üzerine gidiyor. 
Sonuna kadar da gideceğiz ve bu iş bitti diye bırakmak 
yok. Kentsel dönüşüm projeleri ile de buraları yeniden 
ihya edeceğiz. İnşallah yeni özgün ve modern projelerle 
buralarda bir dönüşüm, değişim yapacağız. Van dep-
reminden sonra Van’ı nasıl bugünkü hale getirdiysek 
buraları da inşallah o hale dönüştüreceğiz.”

Meclis’te bekleyen dokunulmazlık fezlekeleri:

Meclis’teki siyasetçi görünümlü terör örgütü yan-
daşlarının, bölge halkı nezdinde de hiçbir itibar ve 

karşılığının kalmadığına vurgu yapan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, konuşmasını şu açıklamalarla tamamladı: 
“Çarşamba günü Muhtarlar Toplantısı’nda ifade ettim: 
Artık Parlamento milletin beklentilerine cevap ver-
melidir. Fezlekeleri yürürlüğe koymak suretiyle artık 
bunların sığındıkları dokunulmazlığa gereğini yapmalı 
ve bunlar da artık yargıda gereken muameleyi, süreci 
görmelidir. İnsanlar, kendilerini Meclis’te temsil için 
görev verdiği vekillerin terör örgütüne milis yazılması-
nın, siyaseten birer canlı bomba gibi hareket etmesinin 
hesabını bunlardan sormak için sabırsızlanıyor. İşte 
Meclis’teki oturumları izliyorsunuz, bir milletvekili gibi 
değil, yanlarında çalıştırdıkları elemanlarına varıncaya 
kadar hepsi Kandil’in talimatıyla gelen listeler. Burada 
meselenin üzerinde uzun uzun durarak, onlara asla hak 
etmedikleri bir muhataplık imkânı sağlayacak değilim. 
Çünkü biz ‘eşref-i mahlukat’ı muhatap alırız, ‘esfel-i 
safilin’i değil.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması-
nın ardından kendisine Ensar Vakfı Mütevelli Heyeti 
Başkanı İsmail Cenk Dilberoğlu tarafından bir seccade 
ve kufi hat tablosu anı hediyesi olarak takdim edil-
di. Verilen aranın ardından Ensar Vakfı’nın Mütevelli 
Heyeti’nin ve İstişare Heyeti’nin asil ve yedeklerinin 
seçimi ile Genel Kurula devam edildi.
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Ensar Vakfı 5. Büyük Türkiye Buluşması 
Antalya`da Gerçekleşti

Evvelki yıl Bursa’da, geçtiğimiz yıl ise Ankara’da dü-
zenlenen Ensar Vakfı Şubeleri Toplantılarının beşincisi 
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sahipliğinde Antalya’da “Ensar Vakfı 5. Büyük Türkiye 
Buluşması” temasıyla yapıldı.

Neden “Büyük Türkiye Buluşması”?

Üç günlük bir takvim sürecinde yapılan toplantı; 2014 
yılından günümüze ülke çapında özverili bir çalışma ile 
şube sayısını artıran Ensar Vakfı gönüllülerini buluştu-
ruyor. Yerel ve bölgesel bazda insan ilişkilerine verdiği 
önemi geliştirerek devam ettiren Ensar Vakfı; eğitim 
ve STK projeleri ile daha çok insana ulaştı, yardım elini 
uzattı.

Ensar Vakfı gönüllülerinin emekleri neticesinde Yüz 
Altmış Altı Şubeye ulaşan Ensar Vakfı  bu nedenle 
ülke çapındaki tüm Şube Başkanları ve Şube Başkanı 
Yardımcıları’nı bir araya getirdiği bu toplantılara “Ensar 
Vakfı Büyük Türkiye Buluşması” adını veriyor.

İstanbul’da bulunan Vakıf Genel Merkezi, yıllık faaliyet 
takvimi dâhilinde muntazaman düzenlediği Bölge 
Toplantılarına onlarca şube iştirak ediyor ve vakıf 
gönüllüleri birbirleriyle tanışıyor, hasbihal ediyor, fikir 
alışverişinde bulunuyor ve karşılıklı değerlendirmeler 
yapıyorlar.  Ancak Türkiye buluşmasında, ülke çapında-
ki tüm Ensar Vakfı Şube Yönetimleri bir araya gelerek 
karşılıklı çalışma, değerlendirme ve iş birliği imkanına 
kavuşuyorlar.

Ensar Vakfı Antalya Şubesi, Ensar gönüllülerini 
buluşturdu.

Ensar Vakfı Şubeleri 5. Büyük Türkiye Buluşması’na, 
Yüz Altmış Altı Şubeden ve Genel Merkez’den yaklaşık 
dört yüzün üzerinde yönetici katıldı. Program boyunca 
davetlilerin de iştirak etmesiyle katılımcı sayısı Beş 
yüze ulaştı. Ev sahibi Ensar Vakfı Antalya Şubesi ve 
Genel Merkez ekibi, organizasyonun her aşamasında 
katılımcı ve davetlilerle yakından ilgilendi.

Ensar Vakfı Şubeleri 5. Büyük Türkiye Buluşması üç 
gün devam etti.

18, 19 ve 20 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen Ensar 
Vakfı Şubeleri 2016 Büyük Türkiye Buluşması program 
akışı şu şekilde gerçekleşti:

İlk gün: Tanışma ve Bilgilendirme Günü

18 Kasım Cuma saat 17.00’de Antalya Belek’te bulunan 
Susesi Luxury Resort otelinde buluşan katılımcılar, ilk 
günü tanışma, hasbihal ve serbest görüşmeler yaparak 
geçirdiler.

Ensar Vakfı kurucularından ve Ensar Vakfı Mütevelli 
Heyeti Üyesi AK Parti İstanbul Milletvekili Feyzullah 
Kıyıklık ve vakıf Genel Müdürü Hüseyin Kader’in mo-
deratörlüğünde 166 Ensar Vakfı Şubesinden 400’e 
yakın katılımcı ile birlikte 2016 yılı “Büyük Türkiye 
Buluşması”nın ilk ayağı olan tanışma toplantısı saat 
19:30’da başladı. Salonda bulunanlar kendilerini diğer 
katılımcılara tanıttı. Ardından ise gerek kendilerinin 
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gerekse diğer şubelerin yahut genel merkezin çalışma-
larına dair bilgi, fikir ve eleştiri aktarımında bulunuldu. 
Moderasyon başkanı Kıyıklık söz isteyen herkese söz 
hakkı tanıdı ve konuşmacılar kendilerine ayrılan süre 
içinde paylaşımda bulundular.

Şube Başkanları ve Başkan Yardımcıları, her geçen gün 
daha da büyüyen Ensar Vakfı bünyesinde birbirleriyle 
yüz yüze tanışma ve hasbihal etme, proje ve çalışmala-
rını paylaşma, fikir teatisinde bulunma olanağı bulduk-
ları gibi eleştiri ve geliştirme imkânına da sahip oldular. 
Tüm şube yöneticilerinin bir arada bu etkileşimli yüz 
yüze görüşme imkânı, hafta sonu boyunca devam etti.

İkinci gün: Açılış ve Panel Günü

19 Kasım Cumartesi, programın ikinci günü ise katılım-
cılar yoğun bir gün geçirdiler. Günün programı sabah 
08:00 itibarı ile yedi kısımdan oluştu ve 21:30’da sona 
erdi.

Açılış:

Buluşmanın ikinci gününe, Muratpaşa Camii İmamı 
İrfan Keskin’in Kuran’ı Kerim tilavetiyle başlandı. Ve iki 
açılış konuşması ile devam etti.

Ensar Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı İsmail Cenk 
Dilberoğlu: “Ensar Vakfı Türkiye’nin değerleri için 
adına yaraşır şekilde önderlik, yol göstericilik yapıyor.”

Ensar Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı İsmail Cenk 
Dilberoğlu içten bir selamlama ile Vakfın 2016 he-
deflerini ve realizasyonunu aktardı. Dilberoğlu 15 
Temmuz sürecinde Türkiye gençliğinin geleceğinden 
emin adımlar attığını, bu dönemde STK’ların Türkiye 
genelinde Millet’i ve Devlet’i kaynaştırdığını belirtti. 
Halkın sesinin Hakk’ın sesi olduğunun altını çizdi. 
Değerlerine sahip çıkan ülke insanına hizmet etmenin, 
en öncelikli hedefleri olduğunu söyledi. “Ensar Vakfı 
Türkiye’nin değerleri için adına yaraşır şekilde önder-
lik, yol göstericilik yapıyor.” diyen Dilberoğlu özverili ve 

gönüllü çalışmalarından dolayı tüm Ensar Vakfı üyele-
rine teşekkür etti.

Ak Parti İstanbul Milletvekili ve Ensar Vakfı 
Mütevelli Heyeti Üyesi, EnsarVakfı Kurucularından 
Feyzullah Kıyıklık: “Biz birbirimizle dost ve kardeşiz; 
Ensarız. Eksik ve hatalarımızı birbirimize mutlaka 
göstermeliyiz.”

Ak Parti İstanbul Milletvekili ve Ensar Vakfı Mütevelli 
Heyeti Üyesi, Ensar Vakfı Kurucularından Feyzullah 
Kıyıklık’ın ise konuşmasında daha güzel bir Türkiye için 
birlikte adım atmanın, birlikte başarmanın, birlikte iler-
lemenin, birlikte harekete geçmenin, birlikte tehlikeleri 
bertaraf etmenin, birlikte güç toplamanın bu Millet’e 
faydasının yadsınamayacağının altını çizdi. Kıyıklık, 
15 Temmuz gibi bir badirenin birlikte karşı koyma ile 
bertaraf edildiğini söyledi. Kıyıklık, Millet-STK-Siyaset 
ilişkileri dâhilinde daha güzel bir Türkiye için “Eksik ve 
hatalarımızı birbirimize mutlaka göstermeliyiz, çünkü 
biz Ensarız, biz kardeşiz.”dedi.

5. Büyük Türkiye Buluşması Cumartesi günü söyleşi ve 
paneller ile devam etti.

Söyleşi: Prof. Dr. Raşit Küçük:”Vakıf kendini Halka 
tahsis eder, tüm hizmetlerini medeniyet anlayışı çer-
çevesinde insana, insanlığa sunar.”

İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM) Başkanı Prof. Dr. 
Raşit Küçük, “Vakıf ve Vakıf İnsanı Olmak” başlığı altın-
daki söyleşide katılımcılara, geçmişten günümüze ör-
nekler sunarak, bir vakfın da vakıf insanının da şartlar 
ne olursa olsun yaşamının, amacının, hedefinin sadece 
“Allah Rızası” olduğunu aktardı.

Panel: 15 Temmuz Süreci ve Yeni Türkiye

Daily Sabah Genel Yayın Yönetmeni  Serdar Karagöz’ün 
moderatörlüğündeki panelin katılımcıları; Başbakan 
Başdanışmanı Mustafa Şen, Gazeteci-Yazar Ekrem 
Kızıltaş, Ak Parti Ankara Milletvekili Aydın Ünal, 
Gazeteci- yazar Merve Şebnem Oruçve SETA İstanbul 
Genel Koordinatörü  Prof. Dr. Fahrettin Altun  oldular.

Panelistler kendi ilgi alanlarında ve kendi öz tecrübe-
leri ile 15 Temmuz Darbe Girişimi sürecini değerlen-
dirdiler. Panelde; Türkiye, Avrupa, ABD, Ortadoğu ve 
Balkanlar’da bu darbe girişiminin etkileri ve travmaları 
gözler önüne serildi. 15 Temmuz sürecinde kalkışma-
yı hazırlayan etkenler, darbenin başarısız oluşu ve 
akabinde atılan adımlar değerlendirildi. Salondakiler 
tarafından büyük bir ilgiyle dinlenen panelde Başbakan 
Başdanışmanı Mustafa Şen’in “15 Temmuz Gecesi 
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herkes ‘Reis’ oldu.” Cümlesi herkesin dikkatini çekti. 
Panelin son kısmı ise büyük buluşmaya katılan şube 
yetkililerine soru/cevap için ayrıldı.

Söyleşi: Sancak Holding Yönetim Kurulu Başkanı’ndan 
20 yıl sonraki Türkiye ve Dünya Sancak Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak, Ensar Vakfı 5. 
Büyük Türkiye Buluşması’nda yer alan vakıf yönetici-
lerine “20 Yıl Sonraki Gelecek Tahayyülü”nü aktardı. 
Sancak, şaşırtan, üzen ve sevindiren olası gelişmeleri 
gerekçeleri ve tarihteki tekerrürleri ile açıklayarak 
salondakilere iletti.

Motivasyon/Söyleşi: Dr. Halit Yerebakan: Hayatın Ritmi, 
Sağlıklı Yaşamın Rengi

TV ekranlarından tanıdığımız, TRT 1 kanalında yayın-
lanan “İyi Fikir” programının yapımcısı, kalp ve damar 
cerrahı Dr. Halit Yerebakan“Hayatın Ritmi, Sağlıklı 
Yaşamın Rengi” başlığı altında öğretici, eğitici ve eğ-
lendirici bir motivasyon etkinliği ile katılımcılara sağ-
lıklı ve enerji dolu bir yaşam için püf noktaları sundu. 
Yerebakan’ın performansı ve uyarıları katılımcılar 
tarafından takdir edildi.

İkinci günün kapanışı: Yerel STK’lar ve yönetimin 
katılımıyla akşam yemeği

Yerel STK’ların Ensar Vakfı yöneticileri ile tanışıp 
bir araya geldikleri akşam yemeğinde; Ensar Vakfı 
Mütevelli Heyet Başkanı İsmail Cenk Dilberoğlu, Serik 
Belediye Başkanı Prof. Dr. Ramazan Çalık, Antalya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya 
Valisi Münir Karaoğlu  ve Milli Eğitim Bakan Yardımcısı  
Orhan Erdem, davetlilere çok kısa birer selamlama ve 
teşekkür konuşması yaptılar. Akşam yemeğinin sonun-
da Ensar Vakfı Genel Müdürü Hüseyin Kader tarafından 
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kendisine verdiği cevaplar olarak salondakilere sundu. 
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Merkezi tarafından ödüle layık görüldü.

Seminer: Türkiye’de Din Öğretimi ve Gençliğin Eğitimi
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Ensar Vakfı 5. Büyük Türkiye Buluşması, Vakıf yöneti-
cilerinin Antalya gezisi ile son buldu. 
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Emine Erdoğan: ‘‘Ensar gençliğini artık yepyeni 
meseleler ve sorumluluklar bekliyor’’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine 
Erdoğan, 26 Şubat Cuma günü Ataşehir Sheraton Otel’de 
Ensar Vakfı tarafından düzenlenen “Ensar Gönüllüleri 
Buluşması”na katıldı.

Kuran’ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Ensar 
Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Yasemin Darbaz Karaca 
ve Hatice Akıncı Yılmaz davetlileri birer selamlama 
konuşması ile karşıladılar. 

Kendisine söz verilen Emine Erdoğan konuşmasında, 
vakıf bünyesindeki “Ensar Gönüllüleri” oluşumunun 
hayırlara vesile olmasını diledi. Bu oluşuma gençlerin 
öncülük etmesinden de duyduğu memnuniyeti dile 
getiren Erdoğan, bunun, 30 yıllık emeklerin boşa git-
mediğini, bu topraklara sağlam tohumlar ekildiğini 
gösterdiğini vurguladı.

Gençliğin dinamizmi ve tecrübe birlikte hareket etmeli

Gençlerin yeni bir yola çıkarken, bu işin emektarlarını 
da bu oluşumun bir parçası kılmaları ve büyüklerin 
tecrübelerine başvurmalarından memnuniyet duy-
duğunu anlatan Erdoğan, “İki, hatta üç kuşağın men-
suplarını burada görüyorum. Gençlerin dinamizmiyle, 
büyüklerin tecrübesinin harmanlanması, hiç şüphesiz 
ki, geleceğimizin teminatı olacaktır. Bu vesileyle, Ensar 
Vakfı’nın kuruluşundan bu yana, bu hizmete emeği 
geçen herkesi hayırla yâd etmek istiyorum. Merhum 
Ahmet Şişman Beyefendi başta olmak üzere, hayatını 
Ensar hizmetine adayan ve bu yolda rahmana kavuşan 
tüm kardeşlerimizi rahmetle anıyorum” diye konuştu.

28 Şubat’ın yaraları sarılıyor

“Ben bu ülkede Kürt, Ermeni, Laz, Çerkez meselesi ol-
duğunu düşünmüyorum. Bu ülkede bizi parçalamak is-
teyen bazı şer odakları sorunu vardır. Bunu da yeniden 
birbirimize tutunarak çözeceğiz.” Diyen Erdoğan şöyle 
devam etti: “Bin yıl sürecek denilen 28 Şubat, bugün acı 
bir hatıra olarak tarihe gömülmüşse, bunda güçlü siyasi 
irade kadar vakıf ve derneklerin de payı büyüktür.”

Geçmişteki acı tecrübelere değinen Emine Erdoğan, 
bugünlere kolay gelinmediğini, millet olarak nice badi-
reler atlatıldığını söyledi.

Emine Erdoğan, iki gün sonra yıl dönümünün yaşanaca-
ğı 28 Şubat’ın, herkesin hayatına acı biçimde dokundu-
ğuna dikkati çekerek, “Ruhlarımızda derin izler bıraktı. 
Çoğu genç kızımızın üniversite eğitimi yarım kaldı, pek 
çoğu mesleğini terk etti. Fakat her kış bir bahara gebe-
dir. Şimdi 28 Şubat’ın yaraları sarılıyor. Eğitim hayatını 
tamamlayamayan nice kardeşimiz, evlatlarıyla üniver-
sitelere giderek kayıplarını telafi etmeye çalışıyor. Bin 
yıl sürecek denen 28 Şubat, bugün acı bir hatıra olarak 
tarihe gömülmüşse, bunda güçlü siyasi irade kadar 
vakıf ve derneklerimizin de payı büyüktür” ifadelerini 
kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, bugün-
lere gelinmesinde sivil toplum kuruluşlarının daya-
nışmasının büyük katkısı olduğunu ifade ederek, ko-
nuşmasını şöyle sürdürdü: “Artık yeni bir kavşaktayız. 
Türkiye’nin 90 yıllık enkazını kaldırdık. Fakat enkazın 
altından büyük meseleler çıktı. Nitekim bugün bu so-
runlarla yüzleşiyoruz. Bin bir rengin iç içe geçtiği bir 
ebru gibi, bu topraklar üzerinde birlikte, kardeşçe yaşa-
ma ufkumuz, ne yazık ki terörün gölgesinde kalmakta. 
Şehitler veriyoruz. Bu vesileyle, şehitlerimize Allah’tan 
rahmet diliyorum. Ailelerine, yavrularına, eşlerine sa-
bırlar niyaz ediyorum. Allah memleketimizi huzur ve 
selamet günlerine yeniden kavuştursun. İnanıyorum ki, 
kavli dualarımızı fiili dualarla da desteklersek, huzura 
ve sükûna daha çabuk ereceğiz. Bulunduğumuz coğ-
rafyanın hakkını vermek, tarihimizden aldığımız güçle 
bu milli mücadeleyi sabırla sürdürmek durumundayız. 
Bu süreç zarfında, Ensar Vakfı gibi, milletimizin manevi 
dinamiklerini hep diri tutan, gençlerimizi değerler 
eğitimi konusunda güçlendiren gayretlerin artmasına 
ihtiyacımız var.”
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Artık iradesi elinden alınmış bir ülkede yaşamıyoruz

Türkiye’nin son 13 yılda elde ettiği kazanımları sağ-
lamlaştırmak için, “Ensar gençliğini” artık yepyeni 
meseleler ve sorumluluklar beklediğini ifade eden 
Emine Erdoğan, her şeyden önce, yeni neslin sağlam 
değerlerle yetişmesine azami gayret gösterilmesi ge-
rektiğini söyledi.

Emine Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti: 
“Hazreti Ali’nin dediği gibi, ‘onları kendi zamanımıza 
göre değil, onların yaşayacakları zamana göre yetiş-
tirmek’ durumundayız. Bunu yaparken de zamanın 
icapları ile geleneksel değerleri çok iyi sentezlemeli, 
gençlerimizi sağlam bir irade ve dava şuuru ile donat-
malıyız. Artık eskisi gibi iradesi elinden alınmış bir 
ülkede yaşamıyoruz. Özgün ve özgür bir dünya tasav-
vuru olan bu ülkenin, dirayetli, imanlı ve aydın gençlere 
ihtiyacı var. Ensar Gönüllüleri’nin, vakıf bünyesindeki 
Değerler Eğitim Merkezi’nin teorik birikimini çok iyi 
değerlendireceğine inanıyorum. Umuyorum ki, bu bi-
rikim somut projelere dönüşerek, bu sahada hissedilir 
bir fark meydana getirir. Bu ülkenin statükolarına karşı 
bir savaşa girdik ve millet olarak kazandık. Şimdi bu et-
kin mücadeleyi, küresel güçlerin topraklarımız üzerin-
deki niyetlerine karşı sürdürmek durumundayız. Ben 
bu ülkede Kürt, Ermeni, Laz, Çerkez meselesi olduğunu 
düşünmüyorum. Bu ülkede bizi parçalamak isteyen 
bazı şer odakları sorunu vardır. Bunu da düştüğümüz 
yerden kalkarak, halklar olarak yeniden birbirimize 
tutunarak çözeceğiz.”

Türkiye, dünyanın en cömert ülkesi

Türkiye’nin 2,7 milyondan fazla Suriyeli ve Iraklı’ya 
ev sahipliği yaptığını da hatırlatan Erdoğan, devletin, 
sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle bu ağır yüke 
5 yıldır omuz verildiğini anlattı.

“Öyle ki, ülkemize sığınan mülteci kardeşlerimiz, artık 
hayatımızın bir parçası oldu. Komşumuz, çocuğumuzun 
arkadaşı haline geldi” diyen Erdoğan, Türkiye’de 620 

bin eğitim çağında Suriyeli çocuk bulunduğunu, bir 
neslin bu topraklarda yetişeceğini kaydetti.

Emine Erdoğan, “Barış zamanında yapamadığımız 
kaynaşma, savaşın tüm çetin şartlarına rağmen bu dö-
nemde yapılabilir. Ensar Vakfı’nın da ismiyle müsemma 
olarak, Ensar ruhuyla onlara kucak açıyor olmasından 
büyük memnuniyet duydum. İnsana yaptığımız yatırım, 
hiç boşa gitmeyecek, en karlı yatırımdır. Din, dil, ırk 
ayrımı yapmadan insanlık adına, kardeşlik ülkesine 
ektiğimiz her tohum, gelecekte bu coğrafyayı zengin-
leştirecek taze filizler olacaktır. Dünyada çok fazla acı 
var. Ama önemli olan, onları duyacak bir kulağa sahip 
olmak. Çok şükür ki, Türkiye bu konuda dünyanın en 
duyarlı ülkelerinden. Mazlum ve mağdurlara kapımızı 
açmakla kalmıyor, 160’dan fazla ülkeye götürdüğümüz 
insani yardımla, ‘dünyanın en cömert ülkesi’ sıfatını 
taşıyoruz. Gayrisafi milli hasılası bizden çok daha fazla 
olan nice ülke, bizim gerimizde kalıyor. Bu hepimiz 
için büyük bir gurur vesilesidir” değerlendirmesinde 
bulundu.

Türkiye’nin bulunduğu coğrafyada ülkelerin birçok 
sorunla mücadele ederken Türkiye’nin dimdik ayakta 
olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Coğrafyamız bu kadar 
çok sorunla mücadele ederken, Türkiye güçlü iradesiyle 
hâlâ dimdik ayaktaysa, bunu, insani duruşun getirdiği 
berekete, masum ve mazlumların dualarına borçluyuz” 
dedi.

Ruhlara nefes aldıracak tek şey sanat

Şiddet dolu bir dünyada ruhlara nefes aldıracak tek 
şeyin sanat olduğuna işaret eden Emine Erdoğan, Ensar 
Gönüllüleri’nin sanat alanında da hedefleri olduğunu 
memnuniyetle öğrendiğini söyledi.

Sanatın, ruh için en güzel terbiye aracı olduğunu, zul-
me, adaletsizliğe ve bayağılıklara karşı ruhu dayanıklı 
kıldığını, hislerin ve davranışların yücelmesini sağladı-
ğını dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu: “Düşünebilen, 
toplumu anlayabilen bir nesil ancak sanat eğitimi ile 
mümkündür. Bu nedenle, çok isabetli bir kararla sa-
nata olan desteği artırmalı, çocuklarımızı musikiden 
görsel sanatlara, edebiyattan klasik sanatlara yatkın 
biçimde yetiştirmeliyiz. Her birinin, kabiliyeti olan bir 
alanda kendini geliştirmesine fırsatlar sunmalıyız. Dün, 
Türkiye bu kadar güçlü değilken, samimiyetle çıktığı-
mız yolda yeni bir ülke inşa ettik. Bugün, ülkemiz bu 
kadar ilerlemişken daha iyisini yapabiliriz. Yeter ki, az-
mimizi, birlik ve beraberlik şuurumuzu kaybetmeyelim, 
niyetlerimizi sahih tutalım.”
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Ensar Vakfı’nda kadınlar daha çok görev almalı

Ensar Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Yasemin Darbaz 
Karaca, vakıfta kadınların daha çok görev almasını 
istediklerini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın doğum günü olduğunu hatırlatan Karaca, 
“Bugün Vakfımıza özel ilgi gösteren, kadınların sivil 
toplum kuruluşlarında ve siyasette daha aktif rol al-
ması için gayret gösteren, bizzat çaba harcayan Recep 
Tayyip Erdoğan Beyefendinin doğum günü. Allah’tan 
kendisine hayırlı sağlıklı uzun bir ömür diliyoruz. Başta 
milletimizin sonra da ailesinin başından Allah eksik 
etmesin” dedi.

Ensar Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Hatice Akıncı Yılmaz 
da kadınların vakfa olan desteğinin çok önemli olduğu-
nu dile getirdi. Yasemin Darbaz Karaca ve Hatice Akıncı 
Yılmaz, günün anısına Emine Erdoğan’a bir tablo hediye 
etti. Ardından Ensar Gönüllüleri buluşması Karaca ve 
Yılmaz’ın bilgilendirme sunumları ile devam etti. 

Ensar Vakfı öğrencilerine Dr.Vahdettin Işık’ın 
Katılımı ile: `Çağdaş İslâm Düşüncesi` Semineri
Ensar Vakfı Genel Merkezinde Dr. Vahdettin Işık’ın 
“Çağdaş İslâm Düşüncesi” başlıklı seminerinin ikincisi 
gerçekleşti. Seminerin ikinci ayağında Işık, modern ve 
modernite kavramlarının tanımları üzerinde durdu ve 

mahiyetleri hakkında karşılaştırmalı analiz ve açık-
lamalarda bulundu. Öğrencilerin yönelttiği sorularla 
seminerde yoğun etkileşim oluştu ve detaylar ele alındı.

16 ENSAR BÜLTENİ 2016



GENEL MERKEZ

Ensar Vakfı’nda kadınlar daha çok görev almalı

Ensar Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Yasemin Darbaz 
Karaca, vakıfta kadınların daha çok görev almasını 
istediklerini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın doğum günü olduğunu hatırlatan Karaca, 
“Bugün Vakfımıza özel ilgi gösteren, kadınların sivil 
toplum kuruluşlarında ve siyasette daha aktif rol al-
ması için gayret gösteren, bizzat çaba harcayan Recep 
Tayyip Erdoğan Beyefendinin doğum günü. Allah’tan 
kendisine hayırlı sağlıklı uzun bir ömür diliyoruz. Başta 
milletimizin sonra da ailesinin başından Allah eksik 
etmesin” dedi.

Ensar Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Hatice Akıncı Yılmaz 
da kadınların vakfa olan desteğinin çok önemli olduğu-
nu dile getirdi. Yasemin Darbaz Karaca ve Hatice Akıncı 
Yılmaz, günün anısına Emine Erdoğan’a bir tablo hediye 
etti. Ardından Ensar Gönüllüleri buluşması Karaca ve 
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mahiyetleri hakkında karşılaştırmalı analiz ve açık-
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16 ENSAR BÜLTENİ 2016 GENEL MERKEZ

Diyanet İşleri Yönetim Hizmetleri Başkanı İsmail 
Palakoğlu Vakfımızı Ziyaret Etti
9. Avrasya İslâm Şurası Programı kapsamında Diyanet 
İşleri Yönetim Hizmetleri Başkanı İsmail Palakoğlu 
Ensar Vakfı’nı ziyaret etti. 

Kendisini karşıayan Ensar Vakfı Mütevelli Heyeti 
Başkanı İsmail Cenk Dilberoğlu Vakıf çalışmaları ve 
projeleri hakkında bilgi akatarımında bulundu.
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Ülkeler ile Dostluk 
Derneği`nden Ensar 
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İletişim Koordinatörü Adem Taşkıran karşıladılar.

Kazakistan`ın Türkistan şehrinde; Ahmet Yesevi 
Üniversitesi`nde İpekyolu ve Yesevi Paneli 
Yapıldı
Gençlik ve Spor Bakanlığı Destekli; Ahmet Yesevi 
Üniversitesi ve Ensar Vakfı ile Ortaklaşa gerçekleştiri-
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Dr. Ahmet Kala, Yrd. Doç. Dr. Eyüp Sabri Kala ve Ahmet 
Yesevi Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet 
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Namaz Gönüllüleri Platformu`nun `Namazla 
Diriliş` Seferberliği İkinci 10 Yıl İçin Start Aldı
Namaz Gönüllüleri Platformu, 19 Ağustos 2006 tarihin-
de başlattığı “Namazla Diriliş” seferberliğinin “İkinci On 
Yıl” etabını, 15 Temmuz 2016 şahlanışından da alınan 
heyecan ve ruhla, “Salâ’dan Salât’a” üst başlığı ile yeni 
bir boyuta taşıyor. İstanbul’un Batı ve Anadolu yaka-
sında birer program planlayan platform; etkinliklerin 
ilkini 2 Aralık 2016 akşamı saat 20.00 de İstanbul-
Başakşehir’deki Emin Saraç Kültür Merkezi’nde gerçek-
leştirdi. İkinci program ise 5 Aralık 2016 akşamı saat 
19.30’da Üsküdar’daki Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde 
yapıldı.

Namaz Gönüllüleri Platformu tarafından Ensar Vakfı’nın 
desteğiyle “Salâ’dan Salât’a” üst başlığı ile ‘’Namazla 
Diriliş İkinci On yıl’’ programı düzenlendi. İstanbul’da 
yapılan etkinlik şehrin büyüklüğü göz önüne alınarak 
Batı ve Anadolu yakalarında iki gün ara ile gerçekleş-
tirildi. Program Başakşehir ve Üsküdar’da düzenlendi.

İlk program Başakşehir’de

On “Namaz Gönüllüsü” Hoca ile birlikte yan yana ve 
omuz omuza gerçekleştirilen ilk program Başakşehir 
Emin Saraç Kültür Merkezinde, Kur’an’ı Kerim tilave-
tiyle başladı. Ardından platformun ilk 10 yılda yaptığı 
çalışmaları gösteren bir görüntü izletildi.

Namaz Gönüllüleri Platformu sözcüsü Abdullah Yıldız, 
burada yaptığı konuşmada, 10 yıl önce Şehzadebaşı’nda 
toplanarak ‘’Namazla Diriliş Seferberliği’’ başlattıkları-
nı söyledi.

Amaçlarının namaza ilgiyi arttırmak, insanlara namaz 
bilinci ve duyarlılığı kazandırmak olduğunu belirten 
Yıldız, ‘’O zaman bir bildiri okumuştuk. Çağrımızda 
‘beş vakit namazın bize hediye edildiği Miraç gecesi-
nin arifesinde, sizleri, dünya ve ahiretinizi kurtaracak 
bir seferberliğe çağırıyoruz. Sizleri namaz kılmaya, 
şayet kılıyorsanız ona dört elle sarılmaya, hiç kazaya 
bırakmıyorsanız bile huşuyu keşfetmeye ve namaz için 
çalışmaya davet ediyoruz’ demiştik.’’ diye konuştu.

Türkiye’de 10 yıl önce yapılan bir ankette 5 vakit na-
maz kılanların oranının yüzde 25 olduğunu ifade eden 
Yıldız, şöyle devam etti:

‘’Ve biz bu sebeple hep birlikte kolları sıvamış, yollara 
düşmüştük. İşte bu amaçla 10 yıl zarfında yurt içinde 
ve yurt dışında binlerce panel, konferans, seminer, 
sohbet ve radyo tv programları icra ettik, yaklaşık 10 
milyon adet namaz bilinci kitap ve kitapçıklarını insa-
nımıza ulaştırdık. ‘Haydi Camiye’ kampanyası, Vahyin 
1400’üncü Yılı Kur’an Yılı çerçevesinde Kur’an’la ve 
Namazla Diriliş programları, 2012 Gençlik ve Namaz 
Yılı çerçevesinde Gençlik ve Namaz etkinlikleri, 2013 
Ramazan Bayramından başlayarak Diyanet İşleri 
Başkanlığı ile birlikte Sultanahmet Camisinde on bin-
lerin katıldığı coşkulu bayram namazları ve son üç 
yılda da İmam-Hatip okulları başta olmak üzere tüm 
eğitim kurumlarımızdan gelen talepler doğrultusunda 
gençlerimize yönelik binlerce namaz bilinci seminerleri 
gerçekleştirdik.’’

Namazı yaygınlaştırmak ve sevdirmek için daha çok 
çalışmaları gerektiğini dile getiren Yıldız, bunun için-
de önlerinde bulunan 10 yılda daha fazla çalışmaları 
gerektiğini kaydetti.

Programda Ramazan Kayan, Hasan Hafızoğlu, Ömer 
Döngeloğlu, Ahmet Bulut, Ensar Vakfı Genel Müdürü 
Hüseyin Kader, Abdülhamit Karaman, Kerim Buladı, 
Abdulmetin Balkanlıoğlu, Ali Taşçı da birer konuşma 
yaptı.

Programa Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, 
Ensar Vakfı Başakşehir Şube Başkanı Abdulbaki Başer, 
medya mensupları ve çok sayıda namaz gönüllüsü 
katıldı.

İkinci program Üsküdar’da

İkinci program ise Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür 
Merkezinde düzenlendi. Etkinlik, Kuran-ı Kerim tilave-
tiyle başladı. Ardından platformun ilk 10 yılda yaptığı 
çalışmaları gösteren bir film izlenime sunuldu.

Namaz Gönüllüleri Platformu sözcüsü Abdullah Yıldız, 
program öncesi yaptığı konuşmada, Namaz Gönüllüleri 
Platformunun 2006 yılı Miraç gecesi arefesinde kurul-
duğunu söyledi.

Yıldız; yazar, kanaat önderi, ilim adamı ve sanatçılar 
olarak bir araya gelip bu platformu oluşturduklarını 
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belirterek, ‘Bu bir sivil inisiyatif, bir gönüllü hareketi. 
Bu hareketin amacı insanımızın yaklaşık yüzde 75 
kadarının namaz kılamaması ve dolayısıyla bu in-
sanların namazla buluşmasını sağlamak. Namazın 
önemini, namazın İslâm’daki olmazsa olmazlığını ve 
namaza olan ihtiyacımızı anlatmak. Namaz kılanların 
ise namazı daha huşu içinde, daha gereği gibi, dos-
doğru, Rabbimizin istediği ve Peygamber Efendimizin 
tarif ettiği gibi kılmalarını sağlamak.’ diye konuştu.  

Bu çerçevede 10 senedir binlerce toplantı, panel, kon-
ferans, seminer ve sohbet düzenlendiğini kaydeden 
Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:

‘Radyo ve Televizyon programları düzenlendi. Namazın 
önemini anlatan kitapların sayısı ve baskı adedi arttı. 
‘Haydi camiye’ ve ‘gençlik ve namaz’ kampanyası gibi 
çeşitli kampanyalar yaptık. Bu tür faaliyetlerle namazı 
insanımızın gündemine taşımak istedik. Namazın, in-
san hayatını tepeden tırnağa değiştiren, bütün yönlerini 
etkileyen, insanları kötülüklerden, haramdan ve gü-
nahlardan alıkoyan tarafını öne çıkarmayı amaçladık.’

Namazla dirilişin ikinci on yıl etabını 2 gün önce 
Başakşehir’de yapılan bir konferansla başlattıklarını 
ifade eden Yıldız, şunları söyledi:

‘Buradan artık diğer şehirlere açılmayı düşünüyoruz. 
İkinci on yıl etabında da ‘saladan salata’ şeklinde bir şi-
arımız var. Buradaki vurgu da şudur: 15 Temmuz diriliş, 
istiklal ve istikbal mücadelesinde halkımız hep salalarla 

harekete geçti. Sala malum cuma günleri ezandan önce, 
cuma geceleri ve cenaze için okunur, Osmanlı’da da 
olağanüstü durumlarda okunur. Bir olağanüstü du-
rum vardı. Diyanet İşleri Başkanlığımız o gece salalar 
okuttu, arkasından ezanlar okundu ve millet sokaklara 
döküldü. O ezanlar ve salalar halkımızı motive etti ve 
şehadete koştu insanlarımız. Ölüme koştu, tankların 
altına yattı, üstüne çıktı. Bu ruhu kastederek, ‘saladan 
salata’ diyoruz. Çünkü o ezanlar ve salalar namazla 
tamamlandığı zaman diriliş gerçekleşir. Bütün arka-
daşlarla birlikte biz bu mesajı vereceğiz inşallah. Ve 
buradan alacağımız rüzgârla ikinci on yılda daha büyük, 
daha geniş katılımlı çalışmalar yapmayı düşünüyoruz.’

Programda Metin Balkanlıoğlu, Ahmet Bulut, Ramazan 
Kayan, Abdülhamit Kahraman, Hasan Hafızoğlu, Kerim 
Buladı, Dursun Ali Taşçı, Ensar Vakfı Genel Müdürü 
Hüseyin Kader ve Nurettin Yıldız da birer konuşma 
yaptılar.
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Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan ve Afad 
Başkanı Fuat Oktay, Sivil Toplum Kuruluşlarının 
Temsilcileriyle Bir Araya Geldi
19 Şubat Cuma günü İstanbul / Başbakanlık Afet ve Acil 
Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, 
İstanbul’da düzenlenen toplantıya Akdoğan başkanlık 
etti. Başbakanlık Dolmabahçe Ofisi’nde gerçekleşen 
toplantıya, AFAD yönetiminin yanı sıra; Türk Kızılayı, 
Deniz Feneri, Yeryüzü Doktorları, İslâm İşbirliği 
Teşkilatı, Dost Eli Derneği, Anadolu Platformu, Aziz 
Mahmut Hüdayi Vakfı ve Ensar Vakfı’nın da aralarında 
bulunduğu 20 sivil toplum kuruluşunun temsilcisi katıl-
dı. Toplantıda, insani krizlerde kamu kuruluşları ile sivil 
toplum kuruluşlarının yapabileceği planlamalar, olası 
kriz durumlarında önümüzdeki dönemlerde yapılabi-
lecek yardımlar, Suriye krizinde sığınmacılara yönelik 
yardım faaliyetleri gibi konular ele alındı. 

Konya İmam Hatip Liseleri Meslek Dersleri 
Öğretmenleri Ensar Vakfı’nı Ziyaret Ettiler
Ensar Vakfı Konya Şubesi’nin organizasyonu ile Konya 
İlinin İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenleri 
sömestr tatilinde İstanbul Süleymaniye’deki Ensar Vakfı 
Merkezi’ni ziyaret ettiler. Ensar Vakfı Genel Müdürü 
Hüseyin Kader’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 

ziyarette öğretmenlere Vakfın çalışmaları hakkında bil-
gi verildi, İmam Hatip okulları üzerine bir koordinasyon 
sunumu yapıldı ve görüş alışında bulunuldu. Ziyaret 
sonrasında Vakıf yönetimi öğretmenlere teşekkür etti.
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Ensar Vakfı Yemek Hizmetleri Personeline İş 
Güvenliği Eğitimi
Ensar Vakfı Genel Merkezi’nde; Ensar Vakfı Aşevleri, 
Ensar Vakfı Okul Mutfakları ve Ensar Vakfı Öğrenci 
Yurtları’nda çalışan yemek hizmetleri personeline iş 
güvenliği eğitimi güncel haliyle verildi.

Yayın Grubundan Tekke 
Ziyareti
Ensar Vakfı Yayın Grubu bünyesinde barındırdığı 6 ya-
yınevinin kadrosu Ensar Yayınları Genel Müdürü Adem 
Saydan’ın liderliğinde tüm idarecileri ve personeliyle 
Eyüp Kara Süleyman Tekkesi’nde sabah kahvaltısında 
Ensar Vakfı Genel Müdürü Hüseyin Kader’in konuğu 
oldular.

Ensar Vakfı Bölge Toplantıları
Ensar Vakfı Bölge toplantılarında detaylı çalışma ve 
verimliliği gözeterek, şubelerin yıllık planlarını ve ger-
çekleştirdikleri etkinlikleri birlikte mütalaa etmelerini 
sağlıyor.

Ülke insanın manevî dinamiklerini zenginleştirmek, 
ilmi, fikri ve ahlaki yönden gelişmesine katkıda bu-
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Ensar Vakfı`nın Yurt Öğrencileri Bir Araya Geldi
Ensar Vakfı Yurtları 2016 Öğrenci Buluşması Eyüp 
Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.

Eyüp Belediyesi Kültür Merkezi’nde 2016 öğretim 
yılı süresince Ensar Vakfı’nın yurtlarında kalan üni-
veriste öğrencileri buluştu. Programın açılışı, Kuran-ı 
Kerim tilaveti ile yapıldı. Açılış konuşmasını ise Ensar 
Vakfı yurtlarının sevilen öğrencisi Mine Gül yaptı. Gül 
konuşmasında;

“4 yıllık bir macerayı anlatmam istendiğinde öncelikle 
çok sevindim fakat üzerime aldığım vazifenin ne kadar 
sorumluluk gerektirdiğini anlayınca heyecanlandım. 
Çünkü ismini İslâm tarihinin ilk yıllarındaki önemli 
bir hadiseden alan ve medeniyetimizde Müslümanlar 
arasında önemli bir anlam ifade eden “Ensar” mefhu-
munun üzerinde şekillenen ve günümüzde yükseköğ-
renim kurumları öğrencileri arasında yardımlaşmanın, 
sevginin, muhabbetin, değerlerimizin bir yansıması 
olduğunu düşündüğüm bir müessesede 4 yıl geçirdim. 
Bu müessesenin bir öğrencisi olarak hemen hemen 
bütün ayaklarında görev almış bir Ensar gönüllüsü ola-
rak söyleyeceklerim zannedersem kıymetli katılımcılar 
tarafından da merak edilecektir.

İlk tecrübem, yurtta kalarak; bir yurt öğrencisi olarak 
yaşadığım tecrübeydi. Her ne kadar kendimi bir vazifeli 
olarak addederek genel müdürümüze çokça ziyarette 
bulunup şikâyetlerde bulunmuş olsak da o sıcak ortamı 
hayatımın sonuna kadar kalbimde taşıyacağım.

 Sayın Genel müdürümüzün “Bize sadece şikâyetle 
gelmeyin, bana bir de öneri getirin” ikazını kendime 
düstur edindim ve  hayatımın her alanında defaatle 
uygulamaya çalıştım. Ensar’ın bana ilk katkısının bu ol-
duğunu söyleyebilirim. Bu düstura Ensar’da bir karşılık 
bulmaya devam ettim; Bu neydi? Öneri sunmak, yani 
proje üretmek. Ensar Vakfı’nın yürüttüğü “Merhaba 
İstanbul” projesi benim için önemli bir başlangıç oldu. 
Peşi sıra birçok projenin hem içinde bulundum, hem 
de yazımına katıldım. Bu projede bana “Ensar” olan 
Genel Müdür yardımcımız Abdullah Serenli Hocamı 
özellikle belirtmek isterim. Sanırım proje takımımızı 
şu andaki vazifeleriyle zikretmem Ensar’da yetişenlerin, 
nerelere geldiğini göstermesi bakımından önemlidir. 
Proje takımından Ebru İkiz, Elif Koçak ve Ebrar Büşra 
Yıldırım Milli Eğitim Bakanlığı’nda öğretmen;  Büşra 
Mollaahmetoğlu Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi’nde 
Araştırma Görevlisi; Fatma Büşra Kaya Ensar Vakfı 

Proje Biriminde uzman, Birgül Karakaş Ensar Vakfı 
Başakşehir Yurt Müdiresi ve bendeniz de yeni bir STK 
olan Klasik Düşünce Okulu’nda genel sekreter. Sanırım 
bir kurum için en önemli şey, yetiştirdiği değerleri 
bir başka kurumda önemli pozisyonlarda görmektir. 
Böylece Ensar, gerçekten diğer kurum ve kuruluşlara 
da “Ensar” olmuş olacaktır.

 Üçüncü önemli tecrübem ise, sorumluluk almakla 
ilgiliydi; Rabia Yurdumuzda yurt mudiresi oldum. 
Şikâyetten öneriye, öneriden projeye şeklinde devam 
eden Ensar eğitimimi uygulamaya da taşıyarak yeni 
bir düsturu da gündeme taşıdım. Tabii ki yurtlarındaki 
bazı eksiklikleri sıklıkla müdürlerimize ilettik. Fakat 
Ensar’ın yurdunda kalmanın onurunu da her zaman 
hissettik. Bu sürece baktığımda karşımda yaşadığım 
anılar ve onlarla beraber bir kucak dolusu tecrübe de 
var. Bence Ensar hem yardım, hem çeşitli yönlerden 
yardımlaşma hem de tecrübe kazanmak demektir. 
Tecrübe kazanmak ise, hayata bir o kadar yakın olmak 
demektir.

 Bizler, yukarıda bahsettiğim 4 yıllık süreçte açılış top-
lantısına Mütevelli Heyeti Başkanımızın teşriflerine 
şahit olmamıştık. Böylelikle Ensar’da bazı şeylerin daha 
iyiye gittiğini göstermesi bakımından âcizane bir milat 
olarak niteleyebilirim ve değerli Mütevelli heyetimize 
mezunlar olarak saygılarımızı ve hürmetlerimizi arz 
ederiz.” diyerek duygularını aktardı.

 Kendisine söz verilen bir diğer Ensar Vakfı Yurtları 
sevilen öğrencisi Fatih Güneş ise konuşmasında:

 “Sözlerime başlamadan önce hepinizi saygıyla se-
lamlıyorum. Bendeniz Fatih Güneş 2007- 2012 yıl-
ları arasında Ensar Vakfı’nın Rüstempaşa  yurdunda 
kaldım. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 
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2012 yılında mezun olduktan sonra 2013 yılından beri 
RecepTayyip Erdoğan Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
‘nde ve şu anda da geçici olarak Marmara Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi ‘nde araştırma görevlisi olarak çalış-
maktayım. Öncelikle benim gibi Anadolu’dan İstanbul’a  
okumak için gelen arkadaşlarımıza kucak açan Ensar 
Vakfı’na teşekkürü bir borç bilirim. Ensar Vakfı çatısı 
altında kalan arkadaşlarımızla ve yöneticilerimizle 
sevinçlerimiz, dertlerimiz yönünden pek çok ortak 
paydamız olduğundan çok kıymetli arkadaşlıklarımız 
oldu. Böyle bir ortam bizlere sağlandığı için ne kadar 
teşekkür etsek vakfa katkıda bulunanların hakkını 
ödeyemeyiz. Umarım bu hizmetler ilelebet devam eder. 
Her ne kadar son zamanlarda gerçekleşmiş olan hadise 
hizmetleri aksatacak endişesini bazılarımızda ortaya 
çıkartmışsa da inanıyorum ki halkımız sahip olduğu 
irfan ile halis olanları sahtelerinden ayırt edecek ve 
hakikaten hizmet yolunda gayret gösterenlerin yanında 
olmaya devam edecektir.

Değerli öğrenciler, üniversite lisans eğitimini tamam-
lamış fakat öğrenme serüveni halen devam eden bir 
öğrenci arkadaşınız olarak sizlere tavsiyem bulundu-
ğunuz yerlerin ve sahip olduğunuz zamanın kıymetini 
bilmeniz ve fırsat elinizde iken kendinizi hem kendi 
okuduğunuz alanlara dair hem de genel bir ufka sahip 
olabilmeniz adına yetiştirmenizdir. Biliyorum bu tip 
sözler sizlere klişe ifadeler olarak gelecektir. Çoğunuz 
üniversiteye bir meslek sahibi olmak için geldiniz. Ama 
üniversiteyi bitirip bir meslek sahibi olduktan sonra 
hayat bitmiyor. Bu süreçte edinecekleriniz, kendinize 
bir değer olarak katacaklarınız sizlere bir ömür refakat 
edecek çok kıymetli şeyler. Dolayısıyla İstanbul’u oku-
duğunuz fakülte yanında başka bir fakülte daha olarak 
görünüz. Ufkunuzu genişletmek adına İstanbul’da bulu-
nan değerlerden istifade ediniz. Bunları zamanında bu 
kıymetlerin değerini çok da bilememiş bir ağabeyiniz 
olarak sizlere söylüyorum. Ümit ederim ki sizler ileride 
bu şekilde bir konuşma yapmak durumunda olursanız 
bu şekilde nedamet içerir bir tonda değil de bu kıymet-
lerin değerlerini bilen fertler olarak bu tavsiyelerde 
bulunabilirsiniz.” dedi.

Ardından söz alan Ensar Vakfı Genel Müdürü Hüseyin 
Kader ise salondaki gençlerin her birinin ülkemiz ve 
vatanımız için Milli ve Manevi birer değer olduklarının 
altını çizdi. Kader’in salonda coşkuya sebep olan konuş-
masının ardından Ensar Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan 
Vekili Abdurrahman Kayapınar öğrencilere “Ensar” 
oldukları için teşekkürlerini dile getirdi.
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Ensar Vakfı’nın 29. Geleneksel İftar Yemeği
Ensar Vakfı 29. Geleneksel İftar Yemeği programında 
üç bin davetli Yenikapı Şehir Parkı’nın sosyal etkinlik 
alanında; Ensar Vakfı’nın dev iftar çadırında buluştu.

Saat 19.00’da icabet etmeye başlayan davetliler iftar 
vaktini musiki eşliğinde beklemeye başladılar. Hasbihal 
etme imkânını bulan vakıf gönüllüleri hazır bulunan 
mescit çadırında ibadetlerini ifa ettiler.

İftar vaktinin yaklaşması ile birlikte Şehir Parkı’nda 
bulunan ancak iftar imkânı olmayan kişilere de çadırın 
kapıları açıldı.

Sözlerin en güzeli olan Kuran’ı Kerim tilaveti ile başla-
yan İftar programı; Ensar Vakfı Genel Müdürü Hüseyin 
Kader’in selamlama konuşması ile devam etti.

Ardından yemek servisine geçildi. Kısa bir süre son-
ra Ensar Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı İsmail Cenk 
Dilberoğlu kısa bir konuşma yaptı. Dilberoğlu, birlik 
ve beraberlik mefhumuna vurgu yaparak ancak iradeli 
kişilerin bir araya gelerek Vatan, Millet ve Ümmet için 
çalışabileceklerini ve güçlü adımlar atabileceklerini be-
lirtti. Dilberoğlu ayrıca Ensar Vakfı’nın yakın zamanda 
geçirdiği zorlu dönemde kendilerine destek veren tüm 
Ensar Vakfı Gönüllülerine teşekkür etti.

Daha sonra söz alan AK Parti İstanbul Milletvekili, 
MKYK Üyesi, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve 
Hukuk Profesörü Mustafa Şentop ise davetlilere kısaca 
hitap etti. Şentop; Ramazan ayının insanlara sunduğu 
güzelliklerden bahsetti ve ardından Başkanlık siste-
minin Türkiye’ye istikrar getireceğine vurgu yaptı, 
muhalefetin başkanlık sistemine yönelik itirazları için 
de çarpıcı tespitlerde bulundu.

İftar yemeğinin sonunda Ensar Vakfı Genel Müdürü 
Hüseyin Kader’in eşsiz yemek duasının ardından davet-
liler Türk Musikisi dinletisine devam ettiler.

Yenikapı Sahili’nde 700 bin metrekare alan üzerine 
kurulan Yenikapı Şehir Parkı’nda ufak bir bölüm Ensar 
Vakfı gönüllülerine ayrıldı. Davetliler iftar öncesi, iftar 
sonrası ve teravih sonrası düzenlenen Tasavvuf Müziği 
Dinletilerine iştirak edebildiler.

Ayrıca etkinlik alanındaki tiyatro ve yazlık sinema sah-
nelerinde Ramazan’a özel Orta Oyunlarını ve Hacivat 
- Karagöz gösterilerini izleme imkânı buldular. Etkinlik 
alanında kurulan Çarşı’da ise ayrıca dikkat çeken çocuk 
oyun parkları ve çeşitli büfelerde sunulan hizmetler 

oldu. Davetliler Ensar Vakfı Programından sonra bu-
rada gecenin geç saatlerine kadar aileleri ile vakit 
geçirdiler.
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Ensar Vakfı Kız Yurdu 
Öğrencileri;Karacaali`de 
Kamp Yaptılar
Gençlik ve Spor Bakanlığı Bursa Karacaali Kampı’nda 
Ensar Vakfı’ndaki kız öğrenciler etkinlik yaptılar. 
Düzenlenen kış kampına Ensar Vakfı Genel Merkez’e 
ve Ensar Vakfı Şubelerine bağlı öğrenci yurtlarında 
konaklayan kız öğrenciler katılım sağladı.

Ensar Vakfı Kız Yurdu 
Öğrencileri Mersin`de 
Kış Kampındalar
Ensar Vakfı Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurtları’nda 
misafir edilen öğrenciler Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 
kış kampına katıldılar. 16-20 Şubat tarihleri arasında 
devam edecek olan kış kampı Mersin’de Gençlik ve 
Spor Bakanlığı’nın Kış Kampı Tesisleri’nde sürüyor.  
Öğrenciler çeşitli spor faaliyetlerinin yanı sıra çevrede 
doğa ve tarih gezilerine katılıyorlar.

Ensar Vakfı Erkek Yurdu 
Öğrencileri Manisa`da 
Kış Kampına Katıldılar
 Ensar Vakfı Yüksek Öğrenim Erkek Öğrenci Yurtları’nda 
misafir edilen erkek öğrenciler Gençlik ve Spor 
Bakanlığı’nın kış kampına katıldılar. 16-20 Şubat tarih-
leri arasında sürecek olan kış kampı Manisa Şehzadeler 
Kamp Merkezi’nde yapıldı. Öğrenciler kampta paintball 
ve okçuluğun yanı sıra çeşitli etkinliklere katıldılar.
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Projeler
Ensar Vakfı, STK’lar, Üniversiteler ve Gençlik Kulüpleri 
ile iş birliği yaparak gençlerin kişisel gelişimlerini 
destekleyici seminerler ve çalıştaylar düzenlemekte 
ve gençleri hem var olan projelere dâhil etmekte hem 
de birlikte projeler üretmektedir. Gençlerin kendi po-
tansiyellerinin farkına varmalarını ve toplumsal hayata 

aktif katılımlarını hedefleyen Ensar Vakfı, 2015-2016 
döneminde ‘Her Anne Bir Okul’, ‘Hey Genç! Kendini 
Keşfet’, ‘Uluslararası Öğrenciler Akademisi İhtisas 
Programı’ ve ‘Yeni Sivil Toplumda 5N1K’ projelerini 
hayata geçirmiştir.

Her Anne Bir Okul

Yaşanan her türlü sorunun sıkıntısını ve acısını büyük 
ölçüde göğüsleyenler kadınlar olduğu gibi sorunların 
çözümlenmesinde de odak noktada yer alanlar yine 
kadınlardır. Buna karşılık, çoğu kez bilgiye ve eğitime 
ulaşmalarının önünde pek çok engel vardır. Bu ba-
kımdan kadınlara, onları hayata hazırlayacak, sorun-
ları önleme ve sorun çözme becerileri kazandıracak 
bilimsel bilgi ve irfani bilgeliğin ulaştırılması kritik 
önem taşımaktadır. Annelik; sevgi ve erdemin gücüyle 
hareket etmektir. Bu bakımdan ‘Her Anne Bir Okul’ 
Projesi ile toplumun yarısını oluşturan aynı zamanda 
tümünü yetiştiren kadınların eğitimle desteklenerek 
kendilerini geliştirmelerine, kadınlık bilinci ve gücünü 
arttırarak tüm enerjileriyle toplumsal hayatın içinde 
var olmalarına, sevgi ve erdemin gücüyle annelik ro-
lünü ve toplumsal rollerini genişletmelerine katkıda 
bulunulması amaçlanmaktadır. 

Kadından Topluma Eğitim Vakfı ile Ensar Vakfı birlik-
teliğinde yürütülen “Her Anne Bir Okul Projesi”, 2016 
Aralık ayında Eyüp Kara Süleyman Tekkesi Seminer 
Salonunda eğitimlerine başlamıştır. Proje ile katılım-
cıların ilgili alanlarda kendilerini geliştirmelerine ve 
ufuklarını genişletmelerine katkıda bulunulmuştur.
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Hey Genç! Kendini Keşfet! 

Eğitim, bireylerde yaşantılar, tecrübe ve izlenimlerle 
kalıcı izli davranış değişikliği meydana getirme süre-
cidir. Bireylerin yaşlarının ve gelişim dönemlerinin 
değişmesiyle okul hayatına dair ihtiyaçları da farklılaş-
maktadır. Bu anlamda eğitim kurumlarının müfredatla-
rı oluşturulurken hangi düzeyde bireye hitap edileceği, 
o bireylerin neyi öğrenmeye hazır olup olmadıkları, ön 
öğrenmeleri dikkate alınır. Okul öncesinden başlayan 
süreçte eğitim sistemi içerisindeki birey, gittikçe ken-
dini daha yakından tanımakta, eğitimden ve yaşamdan 
beklentilerine dair hedefler oluşturmaktadır.

Aradığın ve ihtiyaç duyduğun her şey sende var!

Bireylerin gelişim süreçleri göz önüne alındığında 
özellikle ergenlik çağında kendilerinin kim olduklarına 
dair bir takım temel soruları sordukları ve geleceğe dair 
planlar yaptıkları bilinmektedir. Lise dönemiyle birlikte 
kendi yetenek ve ilgilerinin daha fazla farkına varan 
bireyler bundan sonraki süreçte üniversite hayatına ve 
meslek yaşamına hazırlanmaktadırlar. Öğrencilerin lise 
ve üniversite sürecinde bir takım temel yetkinlikleri 
kazanmış olmaları bir üst aşamada onların iş dünya-
sına entegre olmaları ve toplumsal yaşam becerilerini 
sağlıklı bir biçimde yerine getirmelerini sağlayacaktır. 
Bu noktadan bakıldığında lise ve üniversite eğitimi 
kişilerin yeteneklerinin ayrımlaşması ve farklı alanlara 
yönelmelerinde kilit role sahiptir. Bu bakımdan Gençlik 

ve Spor Bakanlığı desteği ile Ensar Vakfı tarafından yü-
rütülen ‘Hey Genç! Kendini Keşfet’ Projesi, hangi alanda 
eğitim aldıkları fark etmeksizin, günümüzde ihtiyacı 
hissedilen 21. yüzyıl temel yetkinliklerini tüm lise ve 
üniversite öğrencilerinde geliştirmeyi, bu yolla onları 
hem iş yaşamına hem de toplumsal yaşam rollerine 
etkin bir şekilde hazırlamayı hedeflemektedir. Gençlere 
bu bağlamda ışık tutmak, geleceklerine uzanan yolda 
rehberlik etmek amacıyla çıkılan bu yolda Türkiye’nin 
yedi bölgesinde onlarca noktada seminerler ve uygu-
lamalı eğitimler verilmiştir. 2016 yılının Şubat ayında 
faaliyetlerine başlayan proje kapsamında 3500’den 
fazla gence ulaşılmıştır ve 2017 yılında da eğitimler 
tüm hızıyla devam etmektedir.
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Uluslararası Öğrenciler Akademisi İhtisas Programı

TC. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar 
Başkanlığı’nın desteğiyle İstanbul Tasarım Merkezi 
bünyesinde yürütülen proje kapsamında İstanbul’da 
lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini sürdüren 
yabancı uyruklu öğrencilerin akademik çalışmalarına 
katkı sağlanması ve bu öğrencilerin İstanbul’da geçi-
recekleri sürede, yaşadıkları çevreye, okul ortamlarına 
adaptasyonlarını kolaylaştırmak, sosyal ve kültürel 
donanımlarını güçlendirmek, hem kendileri hem de 
Türklerle aralarında sağlıklı bir iletişim ortamını ge-
liştirmek hedeflenmiştir. 

Eğitim programını tamamlayan öğrenciler ile ülkemiz 
arasında her alanda kalıcı ve sürdürülebilir ilişkiler 
kurulması da projenin ileriye dönük hedefidir. Bu 
bakımdan ‘Uluslararası Öğrenciler Akademisi İhtisas 
Programı’ ile dünyanın değişik coğrafyalarından 88 
öğrenci bir araya gelmiştir. Proje kapsamında Mimarlık, 
Sanat ve Medeniyet, Geometrik Desenler ve Düşünce 
Atölyeleri gerçekleştirilerek öğrencilerin okul eğitimle-
rinin yoğunluğuna rağmen ciddi bir emek harcayıp ni-
telikli ürünler ortaya koymalarına olanak sağlanmıştır. 

‘Uluslararası Öğrenciler Akademisi İhtisas Programı’ 
projesi T.C. Başbakanlık Yurt Dışı Türkler ve Akraba 
Topluluklar Başkanlığı desteği ile Ensar Vakfı kurumu 
olan İstanbul Tasarım Merkezi’nde 2016 yılı Aralık 
ayında başarıyla tamamlanmıştır.
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Yeni Sivil Toplumda 5N1K 
‘Yeni Sivil Toplumda 5N1K’ projesi ile Yeni Türkiye’de 
kamu yararına hizmet üreten sivil toplum kuruluşları-
nın gerçekleştirecekleri faaliyetlerinde ve yönetimle-
rinde gençlere yer vermeleri ve gençlerde gönüllülük 
bilincinin oluşması amaçlanmıştır.

Gençlere yer açın!

Bu amaçlardan hareketle proje, gençlere yönelik sosyal, 
kültürel ve sportif faaliyetler düzenleyen kurumlar için 
kapasite arttırıcı ve kurumsal konumlarını güçlendi-
rici faaliyetleri içermektedir. Aynı zamanda gençlik 
üzerine çalışmalar yapmayı planlayan kurumlar için 
durum analizini ve henüz ilgi alanında bu başlıklara 
yer açmamış olan kuruluşların da yapılarının daha di-
namik hale bürünmelerini sağlayarak yeni Türkiye’nin 
gündemini yakalayabilmeleri ve bünyelerine gönüllü 
gençleri de alarak gençlik faaliyetlerine yönlendirmele-
ri ve sürdürülebilirliği için gençlikle köprü kurmalarını 
sağlayacaktır. 

Böylelikle mevcut durumunu analiz edebilmiş, kapa-
sitesinin farkına varmış, gönüllü gençlik hareketleri 
ile faaliyet alanlarını güçlendirerek dinamik bir yapıya 
bürünmüş, kuşaklararası dil sorununu çözmüş sivil 
toplum kuruluşlarının; sosyal sorumluluk bilinci geliş-
miş, toplumsal sorunlara duyarlı, toplumsal hizmetlere, 
yönetime ve demokratik hayata daha katılımcı genç-
lere bünyelerinde yer vererek dünyanın gittiği yön ve 
Türkiye’nin hedeflediği vizyonda refleks üretmelerine 
olanak sağlanacaktır. 

Bu düşüncelerle yapılan çalışmalar doğrultusunda; 
Gençlerin sivil toplum kuruluşlarına aktif katılım ve 
gönüllülüğün teşvik edilmesi; sivil toplum bilincinin 
geliştirilmesi, sivil toplum örgütlerinin tanıtılması ve 
etkinliklerinin duyurulması, Sivil toplum örgütlerinin 
kapasitesinin güçlendirilmesi; etkin yönetime sahip ol-
maları ve insan kaynağını güçlendirilmesi, gönüllülerle 
işbirliğinin geliştirilmesi, mali kaynaklarının geliştiril-
mesi ve çeşitlendirilmesi, Sivil toplum örgütleri ara-
sında ve diğer kuruluşlarla işbirliğinin artırılması; sivil 
toplum algısının oluşturulması, ulusal ve uluslararası 

sivil toplum örgütleri ile işbirliklerinin geliştirilmesi, 
kamu ve özel sektör ile sivil toplum ilişkilerinin güçlen-
dirilmesi konularında, farkındalık oluştuğu gözlendi. 

Proje ile Yeni Türkiye’de, sivil toplum kuruluşları yeni 
konumunu 5n 1k (ne, neden, ne zaman, nasıl, nereye, 
kim?) formülü ile organizasyonel yapılarını güçlendi-
rerek ve yeniden yapılanma süreçlerine girerek klasik 
vakıf ve dernek anlayışından sıyrılarak, gençlere yer 
açıldığı ve gençlerin de aktif olarak gönüllü faaliyetler-
de yer aldığı bir yapılanmaya sevk edilmesi konusunda 
bilinç oluşturuldu. Aynı zamanda bu proje ile gençlerin 
karar alma ve uygulama süreçleri ile sosyal hayatın her 
alanına etkin katılımı ve gençlerin temel haklar, yerel 
ve ulusal düzeylerdeki karar alma süreçlerinin işleyişi 
ve kendilerine sunulan imkân ve hizmetler konusunda 
bilgilendiği, gerekli katılım ve liderlik kapasitesine 
sahip olarak demokratik yaşama katılımının ve aktif 
yurttaşlık bilincinin yükseldiği gözlenmiştir.
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15 Temmuz 
15 Temmuz Cuma gecesi Türk Silahlı Kuvvetleri içe-
risinde yer alan paralel çeteci asker cuntası, Milletin 
İradesini gasp etmeye yeltenmiş Vatansever Milletimiz 
ve Devlet Adamlarımızın feraseti ile bu darbe girişimi 
püskürtülmüştür. 

Milletin bizzat kendisine kast eden bu terörist güru-
ha karşı Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın, 
Hükümetimizin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 
dik ve onurlu duruşunun yanındayız. Ensar Vakfı, tüm 
gönüldaşları ile hain darbe emellerini gerçekleştirmek 
isteyenlerin karşısında durmuştur.  

Tek yürek ve tek ses olan Milletimizin onurlu duruşu ile 
bu belayı def edeceğimize yürekten inanarak hareket 
ettik.

Bu süreçte bin yıllık tarihimize kahramanlıklarıyla 
isimlerini yazdıran Şehitlerimize Allah’tan rahmet 
diliyor, destansı tarihimizin yaşayan abideleri olan 
gazilerimize saygı duyuyor ve onlarla onurlanıyoruz.
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Ensar Vakfı’nın 15 Temmuz Darbe Girişimi Sürecindeki Çalışmaları:
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Devlet, Hükümet, Muhalefet ve Millet 
“Demokrasi ve Şehitler Mitingi”nde Buluştu!

Darbe girişimi sonrasında Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla başlatılan ‘Demokrasi 
Nöbeti’nin en önemli halkası olan “Demokrasi ve 
Şehitler Mitingi” yapıldı. Organizasyon ekibine Ensar 
Vakfı’nın yer aldığı etkinliğe beş milyon Vatansever 
katıldı.

Türkiye tarihinde ilk kez Cumhurbaşkanı, Başbakan, 
iktidar ve muhalefet partileri ortak bir miting yaptı. 
270 bin metrekarelik miting alanına ulaşım için 7.000 
otobüs, 203 tekne ve 10 vapur hizmet verdi. Engelli va-
tandaşlar için 50 adet otobüs tahsis edildi. Mitingdeki 
konuşmaları 1,5 kilometre uzağa da iletebilecek şekil-
de 1 milyon wattlık bir ses sistemi kuruldu. Mitinge 
katılanlara 1,5 milyon şapka, 2,5 milyon bayrak ve 5 
milyon şişe su hazırlanıp dağıtıldı. Miting girişinde 165 
metal dedektörü ve 22 X-Ray cihazı kullanıldı. Alanda 
ayrıca 2.500 zabıta personeli, 900 temizlik görevlisi, 
500 program görevlisi, 13 bin miting görevlisi yer aldı. 
Ayrıca miting alanı ve çevresinde 728 sağlık personeli, 
102 kara ambulansı, 1 deniz ambulansı ve 20 adet 
itfaiye aracı hazır bulundu. Güvenliği ise 25 bin polis 
memuru; 2 helikopter, SahilGüvenlik ve Deniz Polisi 
eşliğinde sağladı.

Mitinge katılanlar ellerinde Türk bayrakları ve 
Cumhurbaşkanı Erdoğan posterileri taşıdı. Alanına ku-
rulan kürsünün yanına kalpaklı Mustafa Kemal Atatürk 
ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın posterileri ile Türk bay-
rağı asıldı.Tarihi Mitinge yaklaşık 5 milyon vatansever 
katıldı.

Mitinge, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Binali 
Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP 
Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar 
da katıldı. Ayrıca Türkiye’nin kültür, sanat ve medya 
camiasının ünlülerinin büyük çoğunluğunun mitinge 
katılımı gözlemlendi. Türkiye’de yaşayan binlerce ya-
bancı uyruklu kişinin de mitinge; Türkiye sevgisiyle; 
Türk Bayraklarıyla katılması dikkat çekiciydi.

Kürsüde ilk konuşmayı yapan MHP Genel Başkanı 
Devlet Bahçeli, “Âlim ve hoca görünümlü bir terörist, 
sığındığı Pensilvanya’dan getirdiği beddua seanslarıyla, 
nefret söylemleriyle, öfke nöbetleriyle cinayet örgütüne 
Türkiye’ye ‘vur’ emri verdi” dedi.

Bahçeli: Kutuplaşmayı bıçak gibi kesmeliyiz

Bahçeli’nin konuşmasının bir kısmı şöyle:
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Devlet, Hükümet, Muhalefet ve Millet 
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“İblis’e ruhunu satan bu vaiz, Müslüman görünümlü bu 
Voyvoda, ihanetle, Türk ve Türkiye düşmanlığıyla do-
ruğa çıktı, fitne ve münafıklıkta rekor kırdı. Haçlı emel-
lerinin taşıyıcılığını yapan FETÖ, Türkiye’nin kalbine 
nişan aldı. Türkiye tek yürek olduğunu göstermiştir. 
Ayrımız, gayrımız yoktur. Müştereklerimiz, farklılıkları-
mızdan daha çoktur. Birliğimizi kıskançlıkla kararlılıkla 
korumalıyız. Kutuplaşma ve cepheleşmeleri bıçak gibi 
kesmeliyiz.”

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da miting için “Bugün, 
demokrasi tarihimizin önemli bir günüdür” dedi ve 
önde dört partinin darbe girişimine karşı ortak metin 
yayımladığını hatırlattı.

Kılıçdaroğlu: Artık yeni bir Türkiye var

Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

“Parlamentoda grubu bulunan dört siyasi partinin lider-
leri ve milletvekilleri darbeye karşı açık net bir tavır 
koymuşlardır. Darbeye karşı demokrasi bildirgesini 
hep birlikte imzalamışlardır. Gönlüm ister ki bu güzel 
mitinge, beraberliğe eşlik etmek için sadece parlamen-
toda değil, dışındaki genel başkanlar da burada olsaydı. 
Çünkü, Gazi Mustafa Kemal şunu söylüyor, “Söz konusu 
vatansa gerisi teferruattır.”

“15 Temmuz bir uzlaşma kapısı araladı bize. 15 
Temmuz’da artık yeni bir Türkiye vardır. Eğer biz bu 
gücü, bu uzlaşma kültürünü daha da ileriye taşıyabilir-
sek, çocuklarımıza güzel bir ülkeyi bırakmış olacağız.”

Genelkurmay Başkanı Akar: TSK’ya sızmış illegal çete 
Milletimize rezaleti yaşattı. 

Kürsüde söz alan Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar da 
konuşmasında Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ilişkin 
şunları söyledi:

“15 Temmuz günü ülkemizin tüm kurum ve kuruluşla-
rıyla birlikte TSK’ya sızmış bir kısım illegal çete üyesi, 
terörist hain FETÖ tarihimizde görülmemiş bir şekilde, 
vatanımıza, milletimize, cumhuriyetimize bu zilleti ve 
rezaleti yaşatmış ve TSK’nin şan ve şerefle dolu geçmi-
şine kara bir leke sürmüşlerdir.”

“Her yönüyle milli ve yerli olan yüksek siyasi liderlikçe 
verilen direktifler doğrultusunda aziz milletimiz ve 
TSK’nin gerçek evlatlarıyla emniyet mensupları kahra-
manca bu hain girişime karşı koymuşlardır. Bu rezaleti 
yaşatan hainler en ağır şekilde cezalandırılacaktır.”
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Başbakan Yıldırım’dan CHP ve MHP’lilere: Bu tabloyu 
yaşattığınız için teşekkür ederim

Başbakan Binali Yıldırım da kalabalığa “16 Mayıs 
1919’da Mustafa Kemal Bandırma Vapuru ile 
İstanbul’dan ayrılırken ne kadar umutluysa Milletimiz 
bugün o kadar umutludur. 6 Ekim 1923’te geldikleri 
gibi giden düşmanın arkasından ne kadar coşkuluysa 
bugün de o kadar coşkuludur” diye seslendi.

Yıldlırım, “15 Temmuz demokrasi şehitlerimizi kalpten 
selamlıyorum. Bugün aramızda olan kahraman şehit-
lerimizin ailelerini yürekten selamlıyorum. İstanbul’u 
düşmana teslim etmeyen kimi hastanede kimi evinde 
kimi aramıza olan kahraman gazilerimizi selamlıyorum” 
dedi ve MHP ile CHP’nin mitinge katılımından duyduğu 
memnuniyeti şu sözlerle ifade etti:

“AK Partili kardeşlerim CHP’li kardeşlerim, MHP’li 
kardeşlerim her kesimden değerli vatandaşlarım, bu 
muhteşem tabloyu bize yaşattığınız için bizi buraya 
getirdiğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum.”

Mitingde parti liderlerinden sonra Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan kürsüde halka seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyanı kendine hayran bıra-
kan vatandaşlarımızın gazası mübarek olsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

“O gece adeta ölümü öldürerek sokakları dolduranlar 
arasında şehitlik ve gazilik şerefine nail olanlar isimle-
rini tarihe yazdırdılar.”

“Tüm farklılıklarını bir kenara bırakarak her kökenden 
insanıyla dünyayı kendine hayran bırakan tüm vatan-
daşlarımızın gazası mübarek olsun.”

“Verdiğimiz şu görüntü var ya, işte bu görüntü inanın 
bana, ülkemizin düşmanlarını en az 16 Temmuz sabahı 
kadar üzmüştür, kahretmiştir.”

“15 Temmuz’da sokaklara inerek, namluların, tankların, 
helikopterlerin, uçakların karşısına dikilme cesareti 
gösteren tüm kardeşlerime bir kez daha şükranlarımı 
sunuyorum. Bu kardeşlerimizden 172’si sivil, 63’ü polis, 
5’i asker olmak üzere, 240’ı şehadet makamına ulaştılar. 
Kendilerine bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum.”

“Çanakkale’de hangi iradeyle kanını akıttıysa, 15 
Temmuz’da da aynı iradeyle FETÖ’yü, darbecileri geri 
püskürttük. 15 Temmuz dostlarımıza bu ülkenin sadece 
diplomatik saldırılara değil, askeri sabotajlara karşı da 
güçlü olduğunu, rayından çıkmayacağını göstermiştir.”

İdam açıklaması

Erdoğan konuşmasında Demokrasi nöbetlerinde dil-
lendirilen idamın geri gelmesi talebini desteklediğini 
söyledi.

Erdoğan şunları söyledi:

“Egemenlik kayıtsız, şartsız milletin olduğuna göre, siz-
ler de idam talebinde bulunduğunuza göre, bunun kara-
rını verecek merci TBMM’dir. Meclisimiz böyle bir karar 
verdikten sonra böyledir, onamaksa, ben peşinen ifade 
ediyorum, onarım. Kardeşlerim Vatan Caddesi’nde 
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vücudu ikiye bölünmüş kardeşimi gördüğüm zaman 
kalkıp da bunu kenara koymak mümkün mü? Külliyede 
F16’ların yağdırdığı bombayla başı vücudundan ayrılan 
bacımın başı kongre merkezimizin çatısına uçmuştu. 
Efendim AB’de idam yokmuş, konseyde yokmuş, şurada 
yokmuş, burada yokmuş. ABD’de var, Japonya’da var, 
Çin’de var. Bu ülkede de zaten 84’e kadar vardı. Sonra 
kaldırıldı. Millet böyle bir karar veriyorsa, öyle zanne-
diyorum siyasi partiler uyacaktır.”

Miting İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayıp Kuran-ı 
Kerim tilavetiyle devam etti ve Diyanet İşleri Başkanı 
Mehmet Görmez öncülüğünde dua edildi. Görmez, 
Yenikapı’daki birlik tablosuna rahmet dilerken, 15 
Temmuz’da milleti bir ihanetten kurtardığı için Allah’a 
şükretti.

Ellerin tek gayeyle açıldığını ifade ederek, duaların ka-
bul olmasını dileyen Görmez, şehitler için “15 Temmuz 
gecesinde canlarını milletin hukuku için siper eden, 
dillerinde tekbir, kulaklarında sala sesi olan tanklara 
meydan okuyarak, canlarını aziz milletimize siper 
eden aziz şehitlerimizi rahmetine gark eyle Allahım. 
Aziz şehitlerimizi Bedir ve Uhud şehitleriyle, Malazgirt, 
Çanakkale şehitleriyle, Kurtuluş Savaşımızın şehitleriy-
le, Sakarya şehitleriyle birlikte haşrolmayı nasip eyle 
Allahım. Şehitlerimizin bize emanet bıraktığı ailelerine 
annelerimize, babalarımıza, kardeşlerimize, eşlerine ve 
aziz milletimize sabır ve metanet ihsan eyle ya Rabbi.” 
ifadelerini kullandı.

Yaralanan gazilere de duasında yer veren Görmez, 
“Allahım aldıkları yaraları vücutlarında bir İstiklal ma-
dalyası gibi taşıyan bütün gazilerimize, bütün yaralı-
larımıza acil şifalar ihsan eyle Allahım.” dedi.İhanet 
şebekesinin affedilmemesini isteyen Diyanet İşleri 
Başkanı Mehmet Görmez şöyle devam etti:

“Allahım, hürriyet ve istiklaline aşık olan bu aziz mil-
leti, bir nefes hürriyetsiz, bir saniye istiklalsiz bırak-
ma. Allahım, imanına, ezanına, bayrağına, vatanına, 
Kur’an’ına sevdalı olan bu aziz milleti ezansız, vatansız, 
bayraksız bırakma Allahım. Allahım, milletimize bu 
ihaneti reva görenleri affetme. Sureti haktan görünerek 
bizim güzel duygularımızı çalan, bizim hayır duyguları-
mızı istismar eden, bizim zekatlarımızı çalan, sadakala-
rımıza el koyan, evlatlarımızı alan, evlatlarımızı çalan 
bu ihanet şebekesine fırsat verme Allahım. Halkımız 
ordumuza ‘peygamber ocağı’ adını verir. Halkımızın 
peygamber ocağı dediği ordumuzu ismini Hazreti 
Muhammed Mustafa’dan alan Mehmetçiğimizi, güven-
lik güçlerimizi her türlü dahili ve harici fitne ve fesattan 

sen muhafaza eyle Allahım. Allahım, Asya’dan Afrika’ya, 
Gazze’den Bosna’ya dünyanın muhtelif yerlerinde 15 
Temmuz gecesinden şu ana kadar milletimiz için gözya-
şı döken, milletimizin istiklal ve istikbali için dua ve ni-
yazda bulunan mazlumların hürmetine milletimizi her 
türlü kötülükten muhafaza eyle Allahım. Allahım, tarih 
boyunca mazlumun yanında yer alan bu aziz milleti 
zalimlere yem eyleme ya Rab. Zalimlerin, münafıkların 
şerrinden, kötülüklerinden sen muhafaza eyle Allahım.”

Yenikapı’daki birlik beraberliğe de vurgu yapan Görmez, 
duasını şöyle tamamladı:

“Allahım, Yenikapı’daki bu varlığımızı, şehirlerimizin 
bütün meydanlarındaki kıyamımızı sen bir milat eyle. 
Birlik miladı olsun Allahım. Yenikapı’da, yenikapıları 
aç milletimize aç ya Rab. Hayır kapılarımız, iyilik kapı-
larımız, barış kapılarımız, adalet kapılarımız hep açık 
olsun ya Rabbi. Allahım, milletimizin fertleri arasına, 
kalpleri arasına kin, öfke ve nefret koyma. Şu andan 
itibaren kıyamet sabahına kadar bu cennet vatan üze-
rinde kalplerimizi birbirine kenetle ya Rab. Kardeşlik 
hukukuna riayet edenlerden eyle ya Rab. Birbirimizin 
hukukunu, birbirimizin saygısını kendi saygımız, kendi 
hukukumuz kabul eyle ya Rab. Allahım, bu fitne fesat-
larla mücadele etmede milletimize güç ve kuvvet ver 
Allahım. Zalimlerin zulmüne rağmen bizi adaletten 
ayırma ya Rab. Zalimlerin zulmüne rağmen millet ola-
rak bizi haktan ve adaletten ayırma ya Rab. Kin öfke 
ve intikamla hareket etmeyi milletimize nasip etme ya 
rab. Fakat, bu millete bu ihaneti reva görenleri kahru 
perişan eyle ya Rab. Bu millete bu ihaneti, bu işgali, 
bu katliamları reva görenleri sen kahru perişan eyle 
ya Rab. Kötülerin kötülüklerine rağmen bizi iyilikten 
ayırma ya Rab. Kötülerin kötülüklerine rağmen bizi 
iyilikten ve ihsandan ayırma ya Rab. Milletimizin ida-
recilerini, milletimizin senin rızana ve milletimizin 
ebediyete kadar bu topraklarda istiklal ve istikbali için 
çalışmalarında muvaffak eyle ya Rab. Amin.”

Miting daha sonra parti liderlerinin konuşmalarıyla 
sürdü.

Tüm Türkiye eşlik etti

Mitingin yayını için 81 ilde ekranlar kurulduğu bildiril-
di. Meydanlarda kurulan ekranlara Millet de iştirak etti. 
Ülke çapında Milli Birlik ve Beraberlik duygusuyla Türk 
Bayrakları dalgalandı.
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Milli İrade Platformu’nun 15 Temmuz Darbe 
Girişimi’ne Dair Bildirisi
Ensar Vakfı’nın dâhil olduğu, iki yüz yetmiş se-
kiz STK’nın bir araya gelmesiyle oluşan Milli İrade 
Platformu 15 Temmuz Darbe Girişimi’ne dair bir bildi-
ride bulundu. Saraçhane Parkı’nda toplanan binlerce 
kişi eşliğinde yayınlanan bildiri:

Milletin kaderini Milletin kararı belirler

15 Temmuz 2016 günü Akşam 22:00 sularında 
İstanbul’da Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri, 
Anadolu yakasından Trakya yakasına gidiş yönünde 
Jandarma güçlerince kapatılmıştır.

Askerî Kamyon, zırhlı araç ve tanklarla gerçekleştirilen 
bu icraatın kısa süre sonra ülke çapında gerçekleşti-
rilmek istenen bir darbe girişimi olduğu anlaşılmıştır.

İlerleyen saatlerde, bu askerî kalkışmanın, ordu içinde 
yapılanmış Fethullahçı terör örgütü/paralel devlet ya-
pılanması (FETÖ/PDY) mensubu subaylar tarafından 
sahneye konulduğu belirlenmiştir.

Her darbe girişiminde olduğu gibi, tarih tekerrür et-
miştir. Kahraman Ordumuza sızmış bu kalleş, sinsi 
ve terörist yapılanmanın sırtını bir üst akla dayadığı 
anlaşılmıştır.

Ülkemiz, Onlarca yıldır sağlıktan eğitime, sanayiden 
kültüre, dış politikadan ulaşıma bir devrim gerçekleş-
tirmiştir. 2008’de başlayan ve dünyayı sarsan krizler-
den ekonomimiz yara almadan çıkmıştır. İçte ve dışta 
barışın ve adaletin sözcüsü ve takipçisi bir yönetim 
geliştirmiştir. Bütün dünyanın mazlum milletlerini, 
ırk-dil-din-mezhep farkı gözetmeksizin sahiplenmiş; 
onların ümidi haline gelmiştir. “Dünya beşten büyük-
tür” söylemi ile yeni bir dünyaya olan özlem, istek ve 
dirayetini göstermiştir. Oyunları bozmuş, insanca ve 
adaletli bir dünya tasavvurunu bütün küresel plat-
formlarda dillendirmiştir. Kendi bölgesinde bir istikrar 
adası olmuştur. İşte bu üst aklın hedefi olma sebepleri 
de bütün bunlardır.

Bunların darbe ile gerçekleştirmek istediği şey:  
“Kral çıplak” diyemeyen “kukla” bir Türkiye’dir... 
Ortadoğu ve Dünyada “söz sahibi” değil, “emir kulu” 
bir Türkiye’dir...

Demokrasiyi özümsemiş, insanına ileri demokrasinin 
nimetlerini layık gören değil; kendi insanını “güdülecek 
sürü” olarak gören bir Türkiye’dir...

Doğunun ve Batının değerlerini harmanlamış; yeni 
dünyada yerini, yaşanabilir, çok kültürlü, bir barış adası 
olarak alan değil; kaosun yönetim tarzı olduğu, tek tipçi 
bir Türkiye’dir...

Milli-manevi değerleri ile kendi medeniyetini inşa eden 
değil, Jandarmalık yapan bir Türkiye’dir...

Bu darbe insanlığın bütün ahlaki ilkelerinden, dini 
prensiplerinden, medeniyet değerlerinden ve asgarî 
vicdani ve insani müştereklerden uzak bir kalkışmadır. 
Bu ülkenin anneleri, babaları, oğulları, kızları olarak 
nefretler lanetliyoruz. Çünkü bu darbe;

Milletine silah doğrultmuş kadın-erkek, genç-yaşlı de-
meden kurşun sıkmıştır. Masum halkın üzerine tankları 
sürmekte, insanları ezmekte sakınca görmemiştir.

İnsanlara silah sıkmak istemeyen, emirleri altındaki 
askerleri/silah arkadaşlarını başlarından vurarak şehit 
etmekte tereddüt etmemiştir.

Uçak ve helikopterlerle başta milletin meclisi olmak 
üzere devletin kurumlarını bombalamışlardır.

Genelkurmay başkanı başta olmak üzere komutanlarını 
rehin alacak kadar cinnet seviyesine çıkmıştır.

Milli iradeyi gasp etmeye kalkmış, Başkomutanı olan 
Cumhurbaşkanı’na suikast tertip etmekte tereddüt 
etmemiştir.
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Milli İrade Platformu’nun 15 Temmuz Darbe 
Girişimi’ne Dair Bildirisi
Ensar Vakfı’nın dâhil olduğu, iki yüz yetmiş se-
kiz STK’nın bir araya gelmesiyle oluşan Milli İrade 
Platformu 15 Temmuz Darbe Girişimi’ne dair bir bildi-
ride bulundu. Saraçhane Parkı’nda toplanan binlerce 
kişi eşliğinde yayınlanan bildiri:

Milletin kaderini Milletin kararı belirler

15 Temmuz 2016 günü Akşam 22:00 sularında 
İstanbul’da Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri, 
Anadolu yakasından Trakya yakasına gidiş yönünde 
Jandarma güçlerince kapatılmıştır.

Askerî Kamyon, zırhlı araç ve tanklarla gerçekleştirilen 
bu icraatın kısa süre sonra ülke çapında gerçekleşti-
rilmek istenen bir darbe girişimi olduğu anlaşılmıştır.

İlerleyen saatlerde, bu askerî kalkışmanın, ordu içinde 
yapılanmış Fethullahçı terör örgütü/paralel devlet ya-
pılanması (FETÖ/PDY) mensubu subaylar tarafından 
sahneye konulduğu belirlenmiştir.

Her darbe girişiminde olduğu gibi, tarih tekerrür et-
miştir. Kahraman Ordumuza sızmış bu kalleş, sinsi 
ve terörist yapılanmanın sırtını bir üst akla dayadığı 
anlaşılmıştır.

Ülkemiz, Onlarca yıldır sağlıktan eğitime, sanayiden 
kültüre, dış politikadan ulaşıma bir devrim gerçekleş-
tirmiştir. 2008’de başlayan ve dünyayı sarsan krizler-
den ekonomimiz yara almadan çıkmıştır. İçte ve dışta 
barışın ve adaletin sözcüsü ve takipçisi bir yönetim 
geliştirmiştir. Bütün dünyanın mazlum milletlerini, 
ırk-dil-din-mezhep farkı gözetmeksizin sahiplenmiş; 
onların ümidi haline gelmiştir. “Dünya beşten büyük-
tür” söylemi ile yeni bir dünyaya olan özlem, istek ve 
dirayetini göstermiştir. Oyunları bozmuş, insanca ve 
adaletli bir dünya tasavvurunu bütün küresel plat-
formlarda dillendirmiştir. Kendi bölgesinde bir istikrar 
adası olmuştur. İşte bu üst aklın hedefi olma sebepleri 
de bütün bunlardır.

Bunların darbe ile gerçekleştirmek istediği şey:  
“Kral çıplak” diyemeyen “kukla” bir Türkiye’dir... 
Ortadoğu ve Dünyada “söz sahibi” değil, “emir kulu” 
bir Türkiye’dir...

Demokrasiyi özümsemiş, insanına ileri demokrasinin 
nimetlerini layık gören değil; kendi insanını “güdülecek 
sürü” olarak gören bir Türkiye’dir...

Doğunun ve Batının değerlerini harmanlamış; yeni 
dünyada yerini, yaşanabilir, çok kültürlü, bir barış adası 
olarak alan değil; kaosun yönetim tarzı olduğu, tek tipçi 
bir Türkiye’dir...

Milli-manevi değerleri ile kendi medeniyetini inşa eden 
değil, Jandarmalık yapan bir Türkiye’dir...

Bu darbe insanlığın bütün ahlaki ilkelerinden, dini 
prensiplerinden, medeniyet değerlerinden ve asgarî 
vicdani ve insani müştereklerden uzak bir kalkışmadır. 
Bu ülkenin anneleri, babaları, oğulları, kızları olarak 
nefretler lanetliyoruz. Çünkü bu darbe;

Milletine silah doğrultmuş kadın-erkek, genç-yaşlı de-
meden kurşun sıkmıştır. Masum halkın üzerine tankları 
sürmekte, insanları ezmekte sakınca görmemiştir.

İnsanlara silah sıkmak istemeyen, emirleri altındaki 
askerleri/silah arkadaşlarını başlarından vurarak şehit 
etmekte tereddüt etmemiştir.

Uçak ve helikopterlerle başta milletin meclisi olmak 
üzere devletin kurumlarını bombalamışlardır.

Genelkurmay başkanı başta olmak üzere komutanlarını 
rehin alacak kadar cinnet seviyesine çıkmıştır.

Milli iradeyi gasp etmeye kalkmış, Başkomutanı olan 
Cumhurbaşkanı’na suikast tertip etmekte tereddüt 
etmemiştir.
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Bütün bunların karşısında, milli iradeyi sahiplenen 
toplumun bütün kesimlerinden insanımız yaşlı-genç, 
kadın-çocuk demeden sokaklara dökülmüş, havali-
manları, askeri birliklerin önünde ve kritik yerlere 
toplanmıştır. Tankların üzerindeki askerleri ikna etme-
ye çalışmış, yaptıkları hatadan dönmeleri için nasihat 
etmiştir. Zorbalığa karşı kendini siper etmiş, ezilmiş, 
tartaklanmış, vurulmuş ve şehit olmuştur. Tankları 
durdurmuş, işgallere son vermiştir. Bütün dünyanın 
gözleri önünde menfur darbe girişiminin hiç silah 
kullanmadan nasıl durdurulacağının dersini vermiş 
ve tarihe geçmiştir. Gerektiğinde bütün farklılıkları 
bir tarafa bırakarak, vatanın bekası yolunda her türlü 
fedakârlığı göze aldığını göstermiştir.

Artık bütün dünya bir kez daha biliyor ki; Türk Milletini 
iradesi dışında dizayn etmeye imkan yoktur. Bu yolda 
yapılacak bütün komplolar boşa çıkmıştır ve çıkacaktır. 
İşbirlikçiler deşifre olmuş/olacak ve etkisiz kalacaktır. 
Oylarıyla iradesini ifade eden millet, gerektiğinde mey-
danlara inerek iradesinin sahibi olduğunu göstermiş ve 
gösterecektir. Ve anlaşılmıştır ki bu asil asker milleti 
hesaba almadan yapılan planlar bizzat milletin kendisi 
tarafından akamete uğratılacaktır ve uğratılmıştır.

Bundan böyle; sırt sırta vermiş olan insanımız demok-
rasiden insan haklarına, ekonomiden eğitime, sağlık-
tan dış politikaya, sanayiden ulaşıma bütün alanlarda 
yoluna daha güçlü olarak devam edecektir. Önümüzde 
Ordusu, Polisi Milleti, Hükümeti, Muhalefeti ve Devleti 
ile sarsılmaz bir Türkiye bulunmaktadır.

Bu bağlamda; 

Darbenin başladığı ilk andan itibaren karşı çıkan, ölümü 
göze alan, çatışmaya giren Şerefli ordu mensuplarına; 

Kendisine yapılan dayatmaları elinin tersiyle iterek 
bu mücadeleye canla-başla giren Polisimize, Mülkî 
erkânımıza;

Hafriyat kamyonlarından çöp arabalarına, İtfaiye araç-
larından greyderlerine kadar darbenin yolunu kesen 
Belediyelerimize;

Cumhurbaşkanımızın işareti ile bütün gücü ve men-
suplarıyla meydanlara inen Sivil Toplum Örgütlerimize;

Üstüne bombalar yağan meclisimizde kalarak direnme-
yi, gerekirse ölmeyi seçen Milletvekillerimize;

Okudukları salalarla, tüm ülkeyi birlik saflarına da-
vet eden Diyanet mensuplarımıza; Bütün fikri, yaşa-
yış ve yaklaşım farklılıklarını bir tarafa bırakarak bu 

demokrasi mücadelesinde yerini alan ve başat rol 
oynayan basınımızın güzide mensuplarına;

Bu askeri vesayet ve darbeye karşı milleti ve sokakları 
işaret eden Cumhurbaşkanımıza,

Soğukkanlılığını hiç kaybetmeden, süreci en olgun bi-
çimde ve cesurca yürüten Başbakanımıza;

Siyaset üstü bir tavır geliştiren, ülkemizi bir ve tek-vü-
cut haline getiren Siyasi parti liderlerimize;

Ve hepsinin üstünde kendi inisiyatifi ile sokaklara dö-
külen, yolları tutan, tankları durduran Büyük Türkiye 
Milletine teşekkürü borç biliriz.

İlk ve son cümlemiz: Şehitlerimiz... Onlara Allah’tan 
rahmet diliyoruz. Onlar öldükleri ile kalmayacaklar. 
Hikâyeleri yazılacak, her biri tanınacak, kahraman-
lıkları bilinecek, bu Milletin kaderindeki yerleri ve 
fedakârlıkları anılacak ve hepsi aramızda yaşamaya 
devam ederek destanlaşacaktır.

Bu bağlamda hem şehitlerimiz hem de darbelerin ilk 
mağduru olan sivil halkımız ve ülkemiz adına, darbeci-
lerin bir an önce cezalandırılması yolunda gerekli her 
türlü adımı atacağımızı deklare etmek istiyoruz. Ve 
biliyoruz ki geciken adalet, adalet değildir.

Ülkemizde gerçekleşen 1960, 1971, 1980, 28 Şubat, 
15 Temmuz darbe girişimleri ve muhtıralar kronik bir 
soruna işaret etmektedir. Kötü olandan daha beteri, 
onun gelenekleşmesidir. Bu durumu Ülkemiz, devleti-
miz, hükümetlerimiz ve insanımız hak etmemektedir. 
Siyasal istikrarın sağlanması ve bu sistem sorununun 
köklü bir biçimde son bulması yolunda her türlü girişim 
ve çalışmayı gerçekleştirmeyi bir borç biliyoruz. 

Bizler, Milli İrade Platformu olarak insan haysiyet, onur 
ve şerefine; Milletin kaderine ve iradesine yönelmiş 
her darbe, terör ve kalkışmayı tanımadığımızı, lanet-
lediğimizi ilan eder ve sürecin her anlamda takipçisi 
olacağımızı, Başkomutanımız aksini söyleyene kadar 
meydanlarda, demokrasi nöbetinde kalacağımızı beyan 
ederiz.

Milletin kaderini Milletin kararı belirler.
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Türkiye Anayasa Platformu: Cunta ve Darbe 
Girişimini Lanetliyoruz!

Yürütme Kurulu 17 Sivil Toplum Kuruluşu’ndan oluşan 
ve 350’den fazla STK’nın desteklediği Türkiye Anayasa 
Platformu Temsilcileri 1. Meclis Önünde bir araya ge-
lerek Fetullahçı Terör Örgütü’nün, terörist unsurları 
öncülüğünde 15 Temmuz 2016 akşamı gerçekleştirdiği 
cunta ve darbe girişimini lanetledi.

Yürütme Kurulunda, Anadolu Platformu, Birlik Vakfı, 
Cihannüma Dayanışma Ve İşbirliği Platformu Derneği, 
Ensar Vakfı, Hak-İş Konfederasyonu, Hukukçular 
Derneği, Hukuki Araştırmalar Derneği, İlim Yayma 
Cemiyeti, İnsan Ve Medeniyet Hareketi Derneği, 
Memur- Sen Konfederasyonu, Müsiad , Önder,  İmam 
Hatip Liseleri Mezunları Ve Mensupları Derneği, 
Tümsiad, Türkiye Gönüllü Teşekülleri Vakfı, Askon, İhh, 
Türgev’in bulunduğu ve 360 STK’dan oluşan Türkiye 
Anayasa Platformu 1. Meclis önünde Fetullahçı Terör 
Örgütü’nün, terörist unsurları öncülüğünde gerçekleş-
tirdiği darbe girişimini kınadı.

Türkiye Anayasa Platformu Bildirisi
Türkiye’nin çocuklarının, genç ve yaşlılarının, işçi ve 
memurlarının, emekli, çiftçi ve esnaflarının, bilim, sanat 
ve spor insanlarının, işverenlerinin, yazarlarının, fikir 
ve düşünce insanlarının temsilcisi sivil toplum kuru-
luşlarımızın “Yeni Anayasa İçin Hep Birlikte” temasıyla 
oluşturduğu Türkiye Anayasa Platformu olarak;

Merhamet, hamiyet ve yüksek haysiyet sahibi Milletimizi 
sömürmeyi, Milletin ve dünya mazlumlarının hamisi ve 
hadimi devletimizi ele geçirmeyi hedefleyen Fetullahçı 
Terör Örgütü’nün, terörist unsurları öncülüğünde 15 

Temmuz 2016 akşamı gerçekleştirdiği cunta ve darbe 
girişimini lanetliyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan başta olmak üzere kadın, yaşlı, çocuk, 
genç demeden darbeye direnen herkesin öldürülmesi 
talimatıyla başlayan cunta-darbe kalkışmasının içeri-
deki ve dışarıdaki azmettiricilerini, asli ve fer’i bütün 
faillerini, aktif ve pasif destekçilerini ayırım yapmaksı-
zın “mel’un ve hain” olarak görüyoruz.

Milletimizin kadını, erkeği, çocuğu, genci, yaşlısı, zengi-
ni, fakiri, esnafı, memuru, işçisi, işsizi, çiftçisi, şehirlisi, 
köylüsüyle darbe kalkışmasına ve zalim ve zorba kal-
kışmanın liderliğini üstlenen Fetullahçı Terör Örgütüne 
karşı sergilediği kararlı direnişin; her anı, bütünü, süreç 
ve sonuçlarıyla şanlı tarihimizin en mümtaz sayfaları 
arasında yerini aldığına inanıyoruz.

Siyasi, ideolojik, etnik, dini, mezhebi ve meşrebi fark-
lılıkların, “bir olmaya, iri olmaya, diri olmaya” ve ni-
hayetinde “Tek Bayrak” altında, “Tek Devlet” çatısı 
altında, “Tek Vatan” ve “Tek Millet” zemininde birlikte 
yaşamaya, saldırılara karşı birlik ve beraberlik içerisin-
de direnmeye engel oluşturmayacağının 15 Temmuz 
akşamından bugüne Milletimiz tarafından bizzat ortaya 
konulduğuna şahitlik ediyoruz.

Şerefli Milletimizin yanında ve emrinde, bağımsız dev-
letimizin arkasında ve hizmetinde olmaktan onur ve 
gurur duymamızı sağlayan 15 Temmuz darbe ve cun-
ta girişimini bertaraf eden şanlı direnişte, şehitlik 
mertebesine ulaşanların, gazi olanların, meydanları 
dolduranların, tankları durduranların, mermilere al-
dırmayıp cuntacılarla hesaplaşanların istisnasız her 
birinin Milletimizin duasını aldığına ve Yüce Yaradan’ın 
rızasını kazandığına yürekten inanıyoruz. 

Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Meclis 
Başkanımızdan, Başbakanımıza, CHP ve MHP 
Genel Başkanlarımızdan, darbeye karşı durma sü-
recinde Milletle birlikte hareket eden bütün siyasi 
partilerimizin genel başkanlarına, bakanlarımıza, 
Milletvekillerimize, Silahlı Kuvvetler, Emniyet ve Milli 
İstihbarat Teşkilatımızın mensuplarına, kamu görevli-
lerine, medya kuruluşlarımıza, sivil toplum örgütleri-
mize mümtaz ve necip Milletimiz adına şükranlarımızı 
arz ve ifade ediyoruz.
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Türkiye Anayasa Platformu: Cunta ve Darbe 
Girişimini Lanetliyoruz!

Yürütme Kurulu 17 Sivil Toplum Kuruluşu’ndan oluşan 
ve 350’den fazla STK’nın desteklediği Türkiye Anayasa 
Platformu Temsilcileri 1. Meclis Önünde bir araya ge-
lerek Fetullahçı Terör Örgütü’nün, terörist unsurları 
öncülüğünde 15 Temmuz 2016 akşamı gerçekleştirdiği 
cunta ve darbe girişimini lanetledi.

Yürütme Kurulunda, Anadolu Platformu, Birlik Vakfı, 
Cihannüma Dayanışma Ve İşbirliği Platformu Derneği, 
Ensar Vakfı, Hak-İş Konfederasyonu, Hukukçular 
Derneği, Hukuki Araştırmalar Derneği, İlim Yayma 
Cemiyeti, İnsan Ve Medeniyet Hareketi Derneği, 
Memur- Sen Konfederasyonu, Müsiad , Önder,  İmam 
Hatip Liseleri Mezunları Ve Mensupları Derneği, 
Tümsiad, Türkiye Gönüllü Teşekülleri Vakfı, Askon, İhh, 
Türgev’in bulunduğu ve 360 STK’dan oluşan Türkiye 
Anayasa Platformu 1. Meclis önünde Fetullahçı Terör 
Örgütü’nün, terörist unsurları öncülüğünde gerçekleş-
tirdiği darbe girişimini kınadı.

Türkiye Anayasa Platformu Bildirisi
Türkiye’nin çocuklarının, genç ve yaşlılarının, işçi ve 
memurlarının, emekli, çiftçi ve esnaflarının, bilim, sanat 
ve spor insanlarının, işverenlerinin, yazarlarının, fikir 
ve düşünce insanlarının temsilcisi sivil toplum kuru-
luşlarımızın “Yeni Anayasa İçin Hep Birlikte” temasıyla 
oluşturduğu Türkiye Anayasa Platformu olarak;

Merhamet, hamiyet ve yüksek haysiyet sahibi Milletimizi 
sömürmeyi, Milletin ve dünya mazlumlarının hamisi ve 
hadimi devletimizi ele geçirmeyi hedefleyen Fetullahçı 
Terör Örgütü’nün, terörist unsurları öncülüğünde 15 

Temmuz 2016 akşamı gerçekleştirdiği cunta ve darbe 
girişimini lanetliyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan başta olmak üzere kadın, yaşlı, çocuk, 
genç demeden darbeye direnen herkesin öldürülmesi 
talimatıyla başlayan cunta-darbe kalkışmasının içeri-
deki ve dışarıdaki azmettiricilerini, asli ve fer’i bütün 
faillerini, aktif ve pasif destekçilerini ayırım yapmaksı-
zın “mel’un ve hain” olarak görüyoruz.

Milletimizin kadını, erkeği, çocuğu, genci, yaşlısı, zengi-
ni, fakiri, esnafı, memuru, işçisi, işsizi, çiftçisi, şehirlisi, 
köylüsüyle darbe kalkışmasına ve zalim ve zorba kal-
kışmanın liderliğini üstlenen Fetullahçı Terör Örgütüne 
karşı sergilediği kararlı direnişin; her anı, bütünü, süreç 
ve sonuçlarıyla şanlı tarihimizin en mümtaz sayfaları 
arasında yerini aldığına inanıyoruz.

Siyasi, ideolojik, etnik, dini, mezhebi ve meşrebi fark-
lılıkların, “bir olmaya, iri olmaya, diri olmaya” ve ni-
hayetinde “Tek Bayrak” altında, “Tek Devlet” çatısı 
altında, “Tek Vatan” ve “Tek Millet” zemininde birlikte 
yaşamaya, saldırılara karşı birlik ve beraberlik içerisin-
de direnmeye engel oluşturmayacağının 15 Temmuz 
akşamından bugüne Milletimiz tarafından bizzat ortaya 
konulduğuna şahitlik ediyoruz.

Şerefli Milletimizin yanında ve emrinde, bağımsız dev-
letimizin arkasında ve hizmetinde olmaktan onur ve 
gurur duymamızı sağlayan 15 Temmuz darbe ve cun-
ta girişimini bertaraf eden şanlı direnişte, şehitlik 
mertebesine ulaşanların, gazi olanların, meydanları 
dolduranların, tankları durduranların, mermilere al-
dırmayıp cuntacılarla hesaplaşanların istisnasız her 
birinin Milletimizin duasını aldığına ve Yüce Yaradan’ın 
rızasını kazandığına yürekten inanıyoruz. 

Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Meclis 
Başkanımızdan, Başbakanımıza, CHP ve MHP 
Genel Başkanlarımızdan, darbeye karşı durma sü-
recinde Milletle birlikte hareket eden bütün siyasi 
partilerimizin genel başkanlarına, bakanlarımıza, 
Milletvekillerimize, Silahlı Kuvvetler, Emniyet ve Milli 
İstihbarat Teşkilatımızın mensuplarına, kamu görevli-
lerine, medya kuruluşlarımıza, sivil toplum örgütleri-
mize mümtaz ve necip Milletimiz adına şükranlarımızı 
arz ve ifade ediyoruz.
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Anayasal düzeni yıkmayı ve seçilmiş meşru hükümeti 
devirmeyi amaçlamak yanında ülkemizin işgale açık 
hale getirilmesini hedefleyen 15 Temmuz darbe kalkış-
masının kişi, kurum ve ülke düzeyinde iç ve dış bütün 
uzantılarının ortaya çıkarılmasının, faillerinin en ağır 
şekilde cezalandırılmasının Milletimizin en büyük 
beklentisi, bu süreçteki şehitlerimizin en net vasiyeti 
olduğunu hatırlatıyoruz.

Hunharca öldürmeyi ve şerefsizce ölmeyi göze alacak 
kadar insanlıktan çıkmış olan mensuplarıyla darbe-
cunta kalkışmasını gerçekleştiren FETÖ’nün, ülkemiz-
deki ve ülkemizle ilişkisi bulunan yabancı ülkelerdeki 
mallarını, finans araçlarını, kurum ve kuruluşlarını, sivil 
toplumsu oluşumlarını ve insan kaynağını bütünüyle 
etkisiz hale getirmeye yönelik alınacak her tür tedbirle 
ve yürütülecek bütün faaliyetlerle ilgili olarak hem iç 
hem de uluslararası hukukun bütün imkan ve fırsatla-
rının son sınıra kadar zorlanması gerektiğine inanıyor, 
bu tedbir ve faaliyetlerle ilgili olarak Milletimize ve 
devletimize maddi, manevi, fiili ve fikri her türlü desteği 
vermeye hazır olduğumuzu ifade ediyoruz.

Milletimizin azim ve gayreti, devletimizin kararlılığı 
ve kudreti ile bastırılan darbe ve cunta kalkışmasının, 
Büyük ve Güçlü Türkiye hedefine olan sarsılmaz inan-
cımızı ve bağlılığımızı pekiştireceğinin, bu kapsamda 
Milletin sivil toplum kuruluşları olarak aramızdaki iş-
birliğinin derinleşmesine dönük büyük bir motivasyon 
ürettiğinin özellikle bilinmesini istiyoruz.

Cunta ve darbelerin sadece iktidara, iktidar partisine 
değil başta Mecliste temsil edilen muhalefet partileri 
olmak üzere siyaset kurumunun bütününe yönelik 
olduğunun bilinciyle hareket ederek darbeyi çökerten 
ve cunta girişimini bastıran milli birlik beraberliği 
ve dayanışma ruhunu, öncelikle içinden geçtiğimiz 
sürecin ve zaman sınırı olmaksızın geleceğin kalıcı ve 
hakim değeri haline getirilmesinin fert fert hepimizin 
en büyük ortak sorumluluğu olduğunu tereddütsüz 
ifade ediyoruz.

Geçmiş cunta, darbe ve muhtıralar sonrası Milletten ka-
çırılarak yazılan ve Millet korkutularak onaylanan fer-
man ve vesayet anayasalarının marifetiyle engellenen 
bir olma, birlik olma, farklılıklarla birlikte yaşama istek 
ve irademizi yeniden ve sarsılmaz bir şekilde edinme 
ve hayata geçirme konusundaki azim ve kararlılığın en 
somut delilinin biricik ülkemizin bütün il ve ilçelerinde 
15 Temmuz akşamı meydanlara hakim olan görüntü 
olduğuna hiç kimsenin itiraz etmeyeceğini değerlen-
diriyor, bu çerçevede kolayca hedef alınmayacak bir 

Anayasal düzen, eşit yurttaşlık temelli siyasal ve hukuki 
sistem kurulmasına da imkan verecek Yeni Anayasanın 
yapım ve yazım sürecinde bu hususun özellikle dikkate 
alınmasını talep ediyoruz.

Mensubu olmaktan, hizmet etmekten, birlikte tarih 
yazmaktan onur duyduğumuz Aziz ve Necip Milletimize 
saygıyla arz ederiz.
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Milli İrade Başladığı Yerde Buluştu!
Milli İrade Platformu öncülüğünde on binlerce kişi, dar-
be girişimini protesto etmek için ‘Başladığı Yerdeyiz’ 
sloganıyla Boğaziçi Köprüsü’nde toplandı.

Milli iradeyi hedef alan FETÖ/PDY mensuplarının 15 
Temmuz askeri darbe girişimine karşı genci yaşlısı, 
kadını erkeği; demokrasi yanlısı vatanseverler Boğaziçi 
Köprüsü’nde buluştu. 

21 Temmuz Perşembe günü Milli İrade Platformu ön-
cülüğünde, “Başladığı Yerdeyiz” sloganıyla Üsküdar 
Millet Parkı’nda saat 21.00’de toplanmaya başlayan 
on binler darbe girişimini kınayarak hep bir ağızdan 
‘Darbeye hayır’ dedi. Utanç gününü unutmamak ve 
tekrar yaşanmasına engel olmak için şehit aileleri, 
siyasi partiler ve STK’ların gençlik kolları başta olmak 
üzere tüm İstanbul Halkı Boğaziçi Köprüsü’nde buluştu. 
Platform üyesi ve organizasyon ekibinde yer alan Ensar 
Vakfı etkinlik süresince Millete hizmet etti.

15 Temmuz gecesi saat 22:00 sıralarında FETÖ/PDY 
mensubu askeri darbe girişimcileri Boğaziçi Köprüsü’nü 
kapatarak fiilen darbeyi başlatmışlardı. Ardından ken-
dilerine, ellerinde sadece Türk Bayraklarıyla direnen 
Millet’e tanklara, toplara ve mermilere ateş  açmışlar 
şehit emişlerdi. Ancak ertesi günün sabahında teslim 
olmak zorunda kalmışlardı. Milli İrade Platformunun 
çağrısı ile darbecilere ve onların destekçilerine kar-
şı bugün Vatanseverler başladığı yerde, Boğazçi 
Köprüsü’nden buluştu.

Ulusal ve Uluslararası basının yoğun ilgi gösterdiği et-
kinlikte katılımcıların yoğunluğu köprü tamamına, çev-
re tepelere ve Altunizade katılım yoluna kadar ulaştı.

Protesto gösterisi nedeniyle Boğaziçi Köprüsü, trafiğe 
kapatıldı. Köprü gişelerinin yakına kurulan platform 
ve dev ekranda, darbe girişimi sırasında yaşananları 
gösteren belgesel bir film gösterildi. Burada Milli İrade 
Platformu tarafından oluşturulan darbe karşıtı bildi-
ride, vatandaşlara meydanlardan ayrılmama çağrısı 
yapıldı. Platformda çalınan şarkılara hep bir ağızdan 
eşlik eden vatanseverler darbe karşıtlığı ve Milli birlik 
üzerine sloganlar attılar. 

Ak Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, hayatını 
kaybeden vatandaşlar nedeniyle Boğaziçi Köprüsü’nün 
farklı bir anlamı olduğunu dile getirerek, “Bu köprü ar-
tık her geçtiğimizde Erol Olçak’ı, oğlu Abdullah Tayyip’i 

hatırlayacağımız yer olacak. Bu millet, mesele vatan 
olunca, al bayrak olunca bir ve beraber oldu. Boğaziçi 
Köprüsü bundan sonra kardeşliğimizin köprüsü olsun” 
ifadesini kullandı.

Darbe karşıtı atılan sloganlar ve yapılan duaların ar-
dından Boğaziçi Köprüsü’nde toplanan on binlerce kişi, 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın evinin bulunduğu Kısıklı’ya 
doğru hareket etti. Burada toplanan vatanseverler daha 
sonra kendi ilçelerindeki meydanlarda vatan nöbetine 
devam ettiler.
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Ensar Vakfı Başkanı İsmail Cenk Dilberoğlu; 
‘‘Darbecilerin ilk işi sivil toplumu susturmak 
olacaktı.’’

Ensar Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Cenk Dilberoğlu, 
FETÖ’nün darbe girişimi hakkında Anadolu Ajansı mu-
habirine değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’ye ve millete geçmiş olsun dileğinde bulunan 
Dilberoğlu, “Şunu yakinen gördük ki, Allah tuzak ku-
ranların en hayırlısıdır. Gece yarısı uygulamak üzere 
bir tuzak kurdular, öne almak durumunda kaldılar ve 
Allah da onların elini ayağını birbirine dolaştırdı. Bugün 
gelinen noktada; millet kazandı diyebiliriz. Tehlike geç-
miş değil. Bütün sivil toplum kuruluşlarımız ve bütün 
vatandaşlarımız bu işin ne kadar büyük şeylere mal 
olacağını yaşayarak gördüler.” diye konuştu.

Cenk Dilberoğlu, bir günlük bir kalkışmanın 200 şehit 
verilmesine neden olduğunu anımsatarak, kalkışma 
daha uzun sürseydi can kaybının daha fazla olacağını 
söyledi.

“Yargılı ve yargısız infaz edeceklerdi”

Cinnet geçiren ve sapkın kişilerin zihniyetinden Allah’a 
sığındıklarını dile getiren Dilberoğlu, şunları aktardı:

“Biz sivil toplum olarak güç birliği yapıyoruz. Darbeye 
karşı ayakta kalmaya çalışıyoruz. Darbecilerin ilk işi 
sivil toplumu susturmak olacaktı. Bu darbe girişimi 
başarılı olsaydı, sabahın ilk saatlerinde bu kuruluşlar 
kapatılacaktı. Başkanları ve yönetimleri derdest edi-
lecekti. Yargılı ve yargısız şekilde infaz edileceklerdi. 
Sivil toplum kuruluşları toplumun yaşayan hücrelerdir. 
Önce bizi kesmeye gayret edeceklerdi. Bunlar bunu 
başaramadı. Bir daha başaramamaları için de onlar 
bizi sonsuza kadar uyutacaklarına, zindanlarda çürü-
teceklerine biz gerekirse meydanlarda bir hafta, bir ay, 
bir yıl uyumayız.”

Dilberoğlu, partili ve dernek ayrımı yapmadan her 
kesimden insanla kol kola ve omuz omuza durarak, 
Türkiye’yi yeniden imar ve ihya edeceklerini aktardı.

Provokasyon tehlikesine karşı uyarılarda bulunan 
Dilberoğlu, “Su uyur düşman uyumaz. Bunlar bizim açık 
düşmanımız. Bunlar halk düşmanı. Böyle bir düşmana 
sahip olan halkın uyumaması gerekir. Halkı bilinçlen-
dirmek ve yol göstermek de en başta sivil topluma 
düşüyor.” ifadelerini kullandı.
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Ortak Akıl Platformu Üyesi 203 Sivil Toplum 
Kuruluşundan 15 Temmuz Darbe Girişimine Tepki

“Tek Milletiz”

Milletin feraset ve cesaretine dikkati çeken Olpak, 
“Devletimizin kararlığı ve kudreti temelindeki sarsıl-
maz ortaklığın, medeniyet coğrafyamızın en büyük 
güvencesi olduğunu tarihe not olarak düşüyoruz. 

Ortak Akıl Platformu çatısı altında bir araya gelen ve 
Ensar Vakfı’nın da dahil olduğu 203 sivil toplum kurulu-
şu, Haliç Kongre Merkezi’nde bir bildiri deklare ederek, 
FETÖ’nün darbe girişimine tepki gösterdi.

Ortak Akıl Platformu adına bildiriyi okuyan MÜSİAD 
Genel Başkanı Nail Olpak, Türkiye’nin 15 Temmuz 
gecesi tan vaktinde Milli İradesini ortaya koyduğunu 
ve demokrasiye sahip çıktığını söyledi. Milli İradeyi 
korurken şehit düşen vatandaşlara Allah’tan rahmet 
dileyen Olpak, “Ortak Akıl Platformu olarak tehlike 
sona erene kadar demokrasimize sahip çıkmaya ve 
nöbetimizi tutmaya devam edeceğiz. Vatanımıza sahip 
çıkmaya devam edeceğiz. Vatan, aynı zamanda üzerinde 
düşünebilmemizi, konuşabilmemizi, öğrenebilmemi-
zi, şaşırabilmemizi, kafa karışıklığı yaşayabilmemizi, 
gerektiğinde muhalefet edebilmemizi de temin eden 
emniyetli zemindir.” diye konuştu.

“Söz konusu vatansa gerisi teferruattır”

Olpak, vatan savunmasının, bütün fikir ayrılıkları ve

örüş farklılıklarının ötesinde olduğunu dile getirerek, 
şöyle devam etti:

“Söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Bu nedenle 
varlığımızla vatanımızın teminatı olacağız. Biz Milletiz. 
Yani ofisteki iş adamıyız. Hastanedeki doktoruz. 
Derslikteki eğitmeniz. Bürodaki memuruz. Öğretmen 
de öğrenci de biziz. Hem hastayız hem doktoruz. İşçiyiz 
ve patronuz. Bizler, vatanımızın göğsüne namahrem eli 
değsin istemiyoruz. Hepimizin yararına karar alması 
için seçtiğimiz insanların alçakça yöntemlerle yerinden 
edilerek bu makamlara bizim derdimizle dertlenme-
yen kimselerin getirilmesini istemiyoruz. Verdiğimiz 
oyların, emirlerini memleketin menfaatlerine muhalif 
odaklardan alan ihanet çeteleri tarafından çiğnenme-
sini istemiyoruz.”

Vatan diye bir derdi olmayanlara seslenen Olpak, ko-
nuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bizleri temsil edenlerin çalıştığı, bizlerin iradesinin 
temsil edildiği Meclis’e saldıracak kadar gözü dönen-
lere, oylarımızla seçtiğimiz ve görevinden yine ancak 
bizim oylarımızla ayrılacak Cumhurbaşkanımıza ve di-
ğer hükümet görevlilerine karşı öldürme planları yapa-
cak kadar ileri gidenlere, yalnız kendini düşünmekten 
ekmeğini yediği Millete ateş açmanın onursuzluğunu 
aklına getiremeyen nasipsizlere karşı cevabımızı, 15 
Temmuz gecesi, kendini çiğnetmek pahasına namusunu 
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çiğnetmeyen şehitlerimizle, bombalara ve kurşunlara 
göğsünü siper eden gazilerimizle, halkına ateş etmeyi 
reddederek, onurunu vermek yerine hayatını vermeyi 
tercih eden vatansever askerimizle, halkını korumak 
için gözünü kırpmadan mücadele eden polisimizle 
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Temmuz gecesi şehitleri; vatan, Millet, bayrak ne de-
mektir, hepimize bir kere daha öğretmiştir. 15 Temmuz 
gecesi, tek bir Millet olduğumuzu idrak etmek için müt-
hiş bir fırsattır.” ifadelerini kullandı. Olpak, ekonomiye 
darbe vurmaya çalışanları da uyararak, kredi derece-
lendirme kuruluşlarının telaşlı negatif yaklaşımlarına, 
boykot çağrılarına, bir sıkıyönetim gibi gösterilmeye 

çalışılan OHAL’in yaşamı altüst edeceğine itibar edil-
memesi gerektiğini söyledi.

Bildirinin okunduğu basın toplantısına Kadın ve 
Demokrasi Derneği Başkanı Sare Aydın Yılmaz, Tüm 
Sanayici ve İş Adamları Derneği Genel Başkanı Yaşar 
Doğan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye 
Gönüllü Teşekküller Vakfı Yönetim ve İcra Kurulu 
Başkanı Hamza Akbulut, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut 
Arslan, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı Genel 
Başkanı Arzu Akalın, Türkiye İktisadi Girişim ve İş 
Ahlakı Derneği Genel Başkanı Ayhan Karahan, Önder 
İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Halit Bekiroğlu, 
Ensar Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Cenk Dilberoğlu, 
Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Genel Başkanı 
Mustafa Koca, İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf 
Tülün ile diğer sivil toplum kuruluşları başkan ve tem-
silcileri katıldı.

Toplantıda İngiltere, ABD ve Fransa’daki sivil toplum 
örgütü temsilcilerine bağlantı yapılarak, darbe karşıtı 
imza kampanyası hakkında bilgi alındı.

Namaz Gönüllüleri Fatih Camii’nde İstiklâl Duası 
İçin Bir Araya Geldi
15 Temmuz Darbe Girişimi sırasında FETÖ/PDY men-
subu askerlerin şehit ettiği canlarımız için 24 Temmuz 
Pazar günü Fatih Camii’nde sabah namazında buluşan 
namaz gönüllüleri şehitlere rahmet ve İstiklâl Duası’nda 
buluştu.

FETÖ/PDY’ye bağlı bulunan askerlerin darbe girişimi 
sırasında Şehit düşen sivil ve güvenlik güçleri için Fatih 
Camii’nde sabah namazı sonrasında cami cemaatinin 
yanı sıra bir çok ilahiyatçı ve hocanın katılımı ile darbe 
girişimi kınandı ve dua edildi.

Ensar Vakfı’nın dâhil olduğu Namaz Gönüllüleri 
Platformu tarafından düzenlenen “Fatih Camii’nde 
İstiklal Duası” etkinliği “Seccadeni al Fatih Camii’ne 
gel” sloganı ile duyurulmuştu. 24 Temmuz günü sabah 
namazında buluşan namaz gönüllüleri Fatih Cami i’ni 
ve avlusunu doldurdu.

A. Rıza Demircan, Abdullah Cihangir, Abdullah Yıldız, 
Abdulvahap Ekinci, Abdurrahman Dilipak, Abdülhamit 
Kahraman, Abdülmetin Balkanlıoğlu, Ahmet Bulut, 
Ahmet Taşgetiren, Beşir Eryarsoy, Cemal Vanlıoğlu, 

Emin Saraç, Emrullah Hatipoğlu, Faruk Beşer, Hamza 
Türkmen, Hüseyin Kader, Kerim Buladı, M.Emin Yıldırım, 
Mehmet Fırıncı, Mehmet Paksu, Mustafa Karataş, Nihat 
Hatipoğlu, Nureddin Yıldız, Ömer Döngeloğlu, Rahmi 
Yaren, Ramazan Kayan, Recep Songül, Senai Demirci, 
Talha Hakan Alp ve diğer Hocalarımızın katılımıyla, va-
tanseverlerle birlikte sabah namazının ardından Vatan, 
Millet ve Şehitlerimiz için İstiklâl duası edildi.

43ENSAR BÜLTENİ 201615 TEMMUZ



“Başarısız Darbe Girişimi Sonrasında Türkiye`de 
Sivil Toplumun Geleceği” Sempozyumu
Ensar Vakfı’nın üye olduğu; 700’den fazla vakıf, dernek, 
ocak, birlik ve federasyondan oluşan Türkiye Gönüllü 
Teşekküller Vakfı (TGTV) üyesi olan İnsan Gelişimi 
ve Toplumsal Eğitim Vakfı (İGETEV)’nın düzenlediği 
“Başarısız Darbe Girişimi Sonrasında Türkiye’de Sivil 
Toplumun Geleceği” başlıklı konferans verildi. 

Etkinlik yurt dışındaki Sivil Toplum Örgütlerinin temsil-
cilerine 15 Temmuz sürecini anlatmak üzere Marmara 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi işbirliği ile düzenlendi. 
Sempozyumda Ensar Vakfı yerli ve yabancı davetlileri 
bilgilendirmek üzere kurduğu stantta yerini aldı.

Sempozyuma dünyanın farklı bölgelerinden 70 kadar 
Müslüman sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı. 
Sempozyum İbrahim Kalın, Esra Albayrak, Hamza 
Kandur, Mehmet Emin Arat, Ali Köse ve Talip Küçükcan’ın 
açılış konuşmalarıyla başladı. Sempozyuma Kemal 
Sayar,  Ali Murat Yel, Fahrettin Altun, Cengiz Tomar, 
Zeynep Kandur, Merve Kavakçı, Nuri Tınaz, Banu El, 
Farid Alatas, Seyed Javad Miri, Abdul Fettah al-Awaisi 
ve Muhammad Jawad Amin panelist olarak katıldılar. 
Programda 15 Temmuz gazileri Safiye Bayat, Metin 
Doğan, Adviye Gül İsmailoğlu, Sabri Ünal, Can Cumurcu 
ve bir oğlu gazi, bir oğlu şehit olan İhsan Ayanoğlu katı-
larak darbe gecesi yaşadıklarını anlattılar. Programda 
15 Temmuzu canlandıran bir fotoğraf sergisi de yer 
aldı.
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Namaz Gönüllüleri Platformu İkinci On Yılına 
“Salâ’dan Salât’a” Diyerek İki Programla Devam 
Etti
Namaz Gönüllüleri Platformu, 19 Ağustos 2006 tarihin-
de başlattığı “Namazla Diriliş Seferberliği”nin “İkinci 
On Yıl” etabını, 15 Temmuz 2016 şahlanışından da 
alınan heyecan ve ruhla, “Salâ’dan Salât’a” üst başlığı ile 
yeni bir boyuta taşıdı. Ensar Vakfı’nın da dahil olduğu 
platform “İkinci On Yıl” etabı: 2 Aralık 2016 akşamı saat 
20:00’de İstanbul-Başakşehir’deki Emin Saraç Kültür 
Merkezi’nde, 5 Aralık 2016 akşamı saat 19:30’da da 
İstanbul-Üsküdar’daki Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde, 
On “Namaz Gönüllüsü” Hoca ile birlikte yan yana ve 
omuz omuza iki programla yapıldı.

Muğla Stk`larından Ortak Açıklama: `Reis, Yalnız 
Değilsin!`
Muğla İl geneli İmam Hatip Okulları mezun dernek-
leri, başta Ensar Vakfı ve İHH Şubeleri olmak üzere 
STK’lar Muğla’nın Datça İlçesinde Datça İmam Hatipler 
Derneği’nin ev sahipliğinde buluştu. 

Yeşim Teras Restaurant’ta düzenlenen kahvaltı progra-
mında bir araya gelen STK’lar Muğla’daki İmam Hatip 
Okullarının problemlerini ve çözüm olarak neler ya-
pabileceklerini konuştular. Ayrıca; 15 Temmuz Darbe 

Girişiminden sonra bu defa Türkiye’yi ekonomik olarak 
yıpratılmaya çalışıldığı ve Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’ı yalnızlaştırma çabaları gösterildiğini 
ifade ettiler. 

Toplantı sonunda STK’lar “Reis, yalnız değilsin!” başlığı 
altında bir basın açıklaması yaparak Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’a sahip çıktılar, kendisi ile birlik ve beraberlik 
içinde hareket ettiklerini dile getirdiler.
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`15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Darbe Girişimi` 
Konferansında Metin Külünk`ün Konuşması 
Büyük İlgi Gördü 
AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mustafa Yel, Ayşe 
Doğan, Metin Akgün ve İstanbul Milletvekili Metin 
Külünk, Tekirdağ Ensar Vakfı’nın öncülüğünde düzenle-
nen “15 Temmuz Öncesi ve Sonrasında Darbe Girişimi” 
konferansında yer aldılar. Konferans konuşmacısı ola-
rak sahneye çıkan Külünk katılımcılar tarafından ener-
ji dolu anlatım tarzı ile büyük ilgi gördü. Tekirdağlı 
vakıf gönüllülerinin buluştuğu konferansta konuşma 
yapan Külünk, bizzat tecrübe ettiği örneklerin yanı 
sıra Türkiye genelinde 15 Temmuz Darbe Girişimi’nin 
öncesindeki atmosferi merhale merhale anlatarak 
girişim anında ve sonrasındaki durumu dinleyicilere 
aktardı. Külünk, Türkiye’nin geniş siyasi kültür yelpa-
zesine çeşitli güzellemeler ile değindi. Külünk, darbe 
öncesi ve sonrasında Türkiye’ye karşı Almanya’nın 
tutumunu ve HDP’li bazı Milletvekillerine karşı başta 
Almanya olmak üzere Batı dünyasının tutumunu eleş-
tirdi. Külünk, Almanya’ya asıl amaçlarının ne olduğunu 

sordu ve Almanya’da yaşayan gurbetçi vatandaşlara 
tepkilerini en sert biçimde koymaları gerektiğini söy-
ledi. AK Partili vekil gurbetçi vatandaşlardan özellikle 
Alman bankalarından paralarını çekmelerini istedi. 
Külünk’ün dikkat çekici çıkışları ise: “Almanya yanlış 
yapıyor! 1.Dünya savaşında size müttefik olan bu ül-
keye düşmanlığınızın nedeni nedir? Almanya Yanlış 
Yapıyor! Ermeni Soykırımı yalanını Dünya gündemine 
taşımanızın nedeni nedir? Almanya Yanlış Yapıyor! 
Bu Düşman tavrınız nedeniyle Türkiye’deki Alman 
vakıfları kapatılmalıdır. Almanya Yanlış Yapıyor! 50 
yıllık ticari geçmişinizde Türk vatandaşlarımızın emeği 
vardır. Almanya Yanlış Yapıyor! Bu Düşman tavrınız 
nedeniyle Almanya’da yaşayan kardeşlerimiz parala-
rını çekecekler. Almanya Yanlış Yapıyor!  Almanya’daki 
STK’lar Devletini hakaret eden Alman hükümetinden 
haklarını aramalı.” şeklinde oldu. 
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Antalya Birlik ve Kardeşlik Platformu’ndan Şehit 
Ailelerine Ziyaret
Antalya’da faaliyet gösteren ve Ensar Vakfı’nın dâhil 
olduğu, farklı kesimlerden 27 STK’nın bir araya gel-
mesiyle kurulan Antalya Birlik ve Kardeşlik Platformu 
(ANTBİRKAP) Yönetim Kurulu üyeleri ve üye STK tem-
silcileri ile birlikte 15 Temmuz şehit ailelerine taziye 
ziyaretinde bulunuldu.

ANTBİRKAP Yönetim Kurulu Üyeleri ve üye STK tem-
silcileri Platform Dönem Başkanı Cafer Bayraktar 
öncülüğünde ziyaretlerinin ilkini, 15 Temmuz terö-
rist darbe girişimi esnasında Ankara’ da şehit düşen 
Polis Memuru Muhammet Oğuz Kılıç ve Ankara Hukuk 
Fakültesi son sınıf öğrencisi Yasin Naci Ağaroğlu’nun 
ailesine gerçekleştirdi.  ANTBİRKAP Yönetim Kurulu 
üyeleri ve üye STK Temsilcileri, Şehidin Annesi Meltem 
Kılıç ve babası Zeki Kılıç’ı  Antalya Konyaaltın’daki ev-
lerinde ziyaret ederek taziye ve şükranlarını sundular.

15 Temmuz terörist darbesine karşı koyarken canlarını 
ortaya koyarak toplum olarak birlik ve kardeşliğimize 
ve bir arada yaşama irademize sahip çıkma uğrunda 
bedel ödeyen şehitlerimizin haklarının bu dünyada 
ödenemeyeceğini belirten ANTBİRKAP temsilcileri, 
böyle evlatlar yetiştiren şehit ailelerine minnet ve şük-
ran duyduklarını ve bundan sonra bu şehitlerin sadece 
ana-babalarının değil tüm ülkenin evladı olduklarını 
ifade ettiler.

“Oğlumun şehadetiyle iftihar ediyoruz”

Darbe girişimi sırasında girdiği çatışmada şehit dü-
şen Polis Memuru Muhammet Oğuz Kılıç’ ın babası 
Zeki Kılıç, kendisinin de 29 yıllık bir polis olduğunu, 
Emniyet içinde yapılanmaya çalışan FETÖ ile meslek 
hayatı boyunca mücadele ettiğini ve bu uğurda sayısız 
soruşturmalara maruz bırakıldığını ve nihayet ödediği 
en son ve en büyük bedelin oğlu Muhammet Oğuz Kılıç 
olduğunu fakat üzülmediğini, bilakis oğluyla iftihar 
etiğini ifade etti.

15 Temmuz Vatan Şehitleri Derneği

Şehit Muhammet Oğuz Kılıç’ın annesi Meltem Kılıç 
ise oğlunun da aralarında bulunduğu 15 Temmuz 
Şehitlerinin unutulmaması ve isimlerinin yaşatılması 
için “15 Temmuz Vatan Şehitleri, Gazileri ve Terör 
Mağdurlarının Adını Yaşatma ve Yardımlaşma Derneği” 
ismiyle bir dernek kurduklarını, 15 Temmuz şehit ve 
gazilerinin Türk tarihinde hak ettikleri yeri almalarını 
istediklerini belirtti.

Şehit aileleri acılı ama gururlu

ANTBİRKAP üyeleri ikinci ziyaretlerini Ankara Hukuk 
Fakültesi son sınıf öğrencisi Yasin Naci Ağaroğlu’nun 
Korkuteli’ de ikamet eden ailesine gerçekleştirdi. Her 
ikisi de eğitimci olan şehit anne ve babası Zehra ve 
Osman Ağaroğlu çifti de diğer şehidin ailesi gibi gu-
rurlu ve metanetli idi. Şehit babası Osman Ağaroğlu 
evlatlarını din, vatan ve bayrak uğrunda her zaman 
canını ve malını feda edebilecek bir ruhla yetiştirmeye 
çalıştıklarını ve nihayet bu uğurda evlatlarının canını 
feda ettiğini belirtti. 

ANTBİRKAP Yönetim Kurulu ve üye STK temsilcileri 
Şehit ailesine minnet, şükran ve taziye dileklerini ilet-
tikten sonra okudukları Kuran-ı Kerim ve yaptıkları 
duanın ardından şehidin evinden ayrıldılar.
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Antalya Birlik ve Kardeşlik Platformu Fetö’ye 
Karşı Bildiri Yayınladı
Ensar Vakfı’nın dâhil olduğu Antalya Birlik ve Kardeşlik 
Platformu (ANTBİRKAP), 50’ye yakın sivil toplum ku-
ruluşu adına FETÖ/PDY terör örgütünün 15 Temmuz 
darbe girişimine karşı ortak bildiri yayınladı.

Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen darbe karşıtı 
açıklamaya sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri 
katıldı. 15 Temmuz darbe girişimine karşı ortak bildiri 
şu şekilde açıklandı:

Gün, birlik ve kardeşlik günüdür

“Selam olsun Bedrin Aslanlarına. Selam olsun Uhud 
Şehitlerine. Selam olsun Malazgirt Şehitlerine. Selam 
olsun Çanakkale Şehitlerine. Selam olsun 15 Temmuz 
şehitlerine. Selam olsun tankların önünde şehit olan 
kardeşlerimize. Selam olsun Taksime kamyon çıkart-
ması yapan Şerife Teyzeye. Selam olsun Boğaziçi köp-
rüsünde tek başına tanklara karşı duran Safiye Bacıya. 
Selam olsun askeriyeyi Peygamber ocağı bilip bunu bü-
tün damarlarında hisseden ve gerekirse şehit olurum 
diyen, satılmış generali tek kurşunla alnının ortasından 
vuran Şehit Astsubay Ömer Halisdemir kardeşime. 
Selam olsun Türkiye’nin yiğit erkeklerine, kadınlarına. 
Selam olsun Antalya’nın vefakâr, cefakâr, gençlerine- 
yaşlılarına. Selam olsun gün; birlik ve kardeşlik günü-
dür diyen tüm Antalya halkına.

Ümmet olarak tek yumruk olduk

“Kadınıyla- erkeğiyle, yaşlısıyla- genciyle ellerimizi se-
maya kaldırıp yalvarıyoruz Allah’a. Allah’ım tüm İslâm 
ümmetinin dayandığı, yaslandığı yeniden diriliş ruhu 
kazandığı vatanımızı koru. Ülkemiz üzerinde yüzyıllar-
dır hesap yapan yabancı güçlere ve yerli işbirlikçilerine 
fırsat verme. Şehadet berekettir, sen bu toprakları 
İslâmi bilinç ile bereketlendir. Vatan ve millet sevgimizi 
artır. Çocuklarımıza manevi bilinç, Gençlerimize güç, 
analarımıza sabır ver, yaşlılarımızın da dualarını kabul 
et Allah’ım. Hainleri, münafıkları kahru perişan et. 
Zalimlerim önünde dayanma gücümüzü artır. Şeytanın 
ve dostlarının yapmış olduğu tuzakları başlarına çal. 
Birliğimizi ve kardeşliğimizi sürekli farklı oyunlarla 
bozmaya çalışan satılmışlara karşı uyanık olma gücü 
ver. 

15 Temmuzda bize; Türkiye olarak, ümmet olarak, tüm 
renkleri ile farklılıklarına rağmen tek yumruk olma 
fırsatı verdin bunu daim kıl Allah’ım. Düşünceleri farklı 
olan sivil toplum kuruluşları ve siyasi partiler günlerdir 
nöbette, yeniden kardeş olduğumuzu hissettik, biz et ve 
tırnak gibiyiz bizleri ayırma Allah’ım. Hain paralelin, 
darbeci Fetö’nün, İşbirlikçi çıkar şebekesinin önünde 
dimdik ayakta kalabilmek için ayaklarımızı sabit kıl 
Allah’ım.

Darbelere karşı duracağız

“Şimdi sağ elimizi havaya kaldırıyor ve söz veriyoruz. 
Allah var ortağı yok, cesaretimiz var korku yok, ölmek 
var dönmek yok. Kanımızın son damlasına kadar nöbe-
te devam edeceğimize söz veriyoruz. İslâm ümmetinin 
son umut olarak gördüğü bu toprakları zalimlere teslim 
etmeyeceğiz. Onların oyunlarını başlarına çalacağız. 
Uçakları, füzeleri, tankları, topları, en gelişmiş silahları 
ile de gelseler direnmeye devam edeceğiz. Darbelere 
karşı duracağız. Çocuğumuzla, gencimizle, yaşlımızla 
kadınımızla, erkeğimizle hepimiz gerekirse tek tek 
ölmeye söz veriyoruz. Birliğimize ve kardeşliğimize 
karşı yapılan tüm tuzakları bozacağımıza söz veriyoruz.

Antalya Birlik ve Kardeşlik Platformunu oluşturan 
Konyalılar Derneği, ASDER, İnsan Ve Medeniyet 
Hareketi, AKULDER, Nevşehirliler Derneği, Kent ve 
Medeniyet, İlim Yayma Cemiyeti, Ağrılılar Derneği, 
Vahdet Vakfı, Adıyamanlılar Derneği, LİMANDER, Ensar 
Vakfı, Elazığlılar Derneği, Yeryüzü Vakfı, Gürünlüler 
Derneği, KARDOSDER, İHH, Manat Manavgat Aile 
Derneği, Kırmızı Kitaplar, Erzurumlular Derneği, 
Özgürder ve devam edip gitmekte olan 50’ye yakın 
hemşeri derneği ve eğitim, kültür, yardımlaşma ve 
dayanışma hareketleri olan sivil toplum kuruluşları 
olarak buradayız,  birlik ve kardeşliğimizi güçlendir-
meye söz veriyoruz.

48 ENSAR BÜLTENİ 2016 15 TEMMUZ



Antalya Birlik ve Kardeşlik Platformu Fetö’ye 
Karşı Bildiri Yayınladı
Ensar Vakfı’nın dâhil olduğu Antalya Birlik ve Kardeşlik 
Platformu (ANTBİRKAP), 50’ye yakın sivil toplum ku-
ruluşu adına FETÖ/PDY terör örgütünün 15 Temmuz 
darbe girişimine karşı ortak bildiri yayınladı.
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şehitlerine. Selam olsun tankların önünde şehit olan 
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darbeci Fetö’nün, İşbirlikçi çıkar şebekesinin önünde 
dimdik ayakta kalabilmek için ayaklarımızı sabit kıl 
Allah’ım.

Darbelere karşı duracağız

“Şimdi sağ elimizi havaya kaldırıyor ve söz veriyoruz. 
Allah var ortağı yok, cesaretimiz var korku yok, ölmek 
var dönmek yok. Kanımızın son damlasına kadar nöbe-
te devam edeceğimize söz veriyoruz. İslâm ümmetinin 
son umut olarak gördüğü bu toprakları zalimlere teslim 
etmeyeceğiz. Onların oyunlarını başlarına çalacağız. 
Uçakları, füzeleri, tankları, topları, en gelişmiş silahları 
ile de gelseler direnmeye devam edeceğiz. Darbelere 
karşı duracağız. Çocuğumuzla, gencimizle, yaşlımızla 
kadınımızla, erkeğimizle hepimiz gerekirse tek tek 
ölmeye söz veriyoruz. Birliğimize ve kardeşliğimize 
karşı yapılan tüm tuzakları bozacağımıza söz veriyoruz.
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Derneği, KARDOSDER, İHH, Manat Manavgat Aile 
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Özgürder ve devam edip gitmekte olan 50’ye yakın 
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Beylikdüzü`nde STK`lar `Bir daha asla!` dediler

Aralarında Ensar Vakfı’nın da olduğu Beylikdüzü’ndeki 
40 sivil toplum kurumu 15 Temmuz darbe girişimine 
karşı ortak deklarasyon yayınladı.  Deklarasyonda 
darbeye karşı duruş sergileyen vatandaşlara teşekkür 
edilirken darbecilere de en ağır cezanın verilmesi isten-
di.Beylikdüzü’ndeki demokrasi nöbetinde ilçedeki sivil 
toplum kuruluşları ortak bir deklarasyon yayınladı. 40 
sivil toplum kuruluşunun imza attığı deklarasyonda; 
“Bu alçakça darbe girişiminin bozguna uğratılmasın-
da, vatan, millet, demokrasi ve egemenlik için canını 
hiçe sayıp sokaklarda darbeye dur diyen milletimize, 
emniyet teşkilatımıza ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize 
sevgilerimizi sunuyoruz. Topyekun mücadele eden mil-
letimize minnettarız” denildi.  Önceki gece Beylikdüzü 
15 Temmuz Şehitler Meydanı’ndaki nöbette alana 
kurulan dev ekranlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın TRT’de canlı yayınlanan röportajı izlen-
di. Programın bitmesiyle başlayan etkinliğe AK Parti 
İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner de katıldı.

Siyasetin dili değişmeli

Nöbette bir konuşma yapan AK Parti Beylikdüzü İlçe 
Başkanı Av. İsmail Damat, birlik ve beraberlik vurgu-
sunda bulundu. 

Pazar günkü mitingle ilgili konuşan Damat, herkesi mi-
tinge davet ederek,  “Beylikdüzü’ndeki siyasi partiler ve 
STK’lara ziyarette bulunarak Yenikapı Meydanı’na davet 
ettik. Katılacağını söyleyen çok oldu. Burada adeta bir 
Kuva-i Milli ruhu yaşıyoruz. Bu da Beylikdüzü açısından 
gurur verici bir durumdur. Çünkü 15 Temmuz itibarıyla 
artık Türkiye’deki ve aynı özelde de Beylikdüzü’ndeki 
siyaset dilinin değişmesi ve gelişmesi gerektiğine ina-
nan birisiyim ve bunu değiştirdiğimize de inanıyoruz. 
Çünkü bu kürsü milletin kürsüsü diyorsak sadece or-
ganizasyonu biz üstleniyoruz. Biz bu anlamda sadece 
bir hizmet eda ediyoruz. Ama söz de, yetki de, karar da 
milletin” ifadesini kullandı.

Mitinge gemiyle gidilecek

Damat, “Sizlerle bir kez daha gurur duyduğumu ifade 
ediyorum. Çünkü bütün komşularımız, sivil toplum ku-
ruluşları mızla birlikte artık Beylikdüzü’nün bu meyda-
nını bir kale olarak belirledik ve tarihe artık 15 Temmuz 
Şehitler Meydanı olarak geçmiş durumda. Buranın 
hafızasını biz yeniden yazdık sizler tarihe bir işaret düş-
tünüz. Herkes bu meydanda Beylikdüzü bir tarih yazdı, 
yazmaya devam ediyor. Allah nöbetlerimizi dua niyetiy-
le kabul buyursun” ifadesini kullandı. Damat miting için 
saat 12.00’den itibaren 10 mahalleden Gürpınar Balık 
Hali’ne ring seferleri düzenleyeceklerini ve gemilerle 
Yenikapı’ya gidileceğini de sözlerine ekledi.

Tankın üzerine çıkmak nasip oldu

Mert Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve Bizim 
Beylikdüzü Vakfı Kurucu Başkanı Halis Kahriman ise 
darbe gecesi yaşadıklarını anlattı. Bir arkadaşının 
düğünü için Konya’da olduğunu söyleyen Kahriman, 
“Saat 9.45’te bir kardeşim beni aradı. Askerlerin köp-
rüyü kapattığını söyledi, yanlarında polisimiz var mı 
dedim, yok dedi. Telefonu kapattım ve arkadaşlar 
Türkiye’de bir darbe girişimi var dedim. Hemen yola 
çıktık. Konya Cihanbey’den Kırıkkale’ye kadar tüm il-
çelerimizi ziyaret ettik. O sırada AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı Mustafa Ataş hocamızı aradık. Herkese me-
saj atın ve bütün halkımız meydanlara çıksın dedi. Allah 
şahidimdir ki Kırıkkale nüfusu 100 bin, tartışmasız 
Kırıkkale meydanında 50 bin insan biraraya gelmişti. 
İl Başkanımıza “Gün birlik ve beraberlik günüdür” 
dedim. Beyaz gömleğimizi giydik reisimizin emriyle 
Ankara’ya yola çıktık ve Kızılay Meydanına kadar yürü-
dük Ankara’da. O tankın üzerine çıkmak bu kardeşinize 
nasip oldu. 

Beyaz gömleğimle hamdolsunki o tankın üzerine çık-
tım. Bu halk Türkiye’nin 81 ilinde canını vermeye hazır-
dı, reisimiz için bunu hesaplayamadılar. Bu meydanda 
sizlerinde hazır olduğu gibi, Allah hepinizden razı 
olsun” şeklinde konuştu.Yayınlanan deklarasyon 15 
Temmuz’da TSK içinde yuvalanmış olan ve dış güçlerle 
desteklenen paralel hainlerin, ülkemizin milli birliğine, 
beraberliğine ve milli iradesine karşı yapılan darbe 
girişimini nefretle kınıyoruz. Ülkemiz 15 Temmuz 
Cuma gecesi önce karanlığı, ortaya konan büyük inanç 
ile de aydınlığı yaşadı. 15 Temmuz artık demokrasinin 
kazandığı bir gündür. Bugün artık milli irade günüdür. 
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Ülkemizin büyük demokrasi yürüyüşüne yönelik 15 
Temmuz saldırısında, kalkışım sonucu yaptıkları kat-
liam, aslında bunu yapanların karanlık planlarının 
aydınlığa çıkmasını sağladı. Bu alçakça darbe girişimi-
nin bozguna uğratılmasında, vatan, millet, demokrasi 
ve egemenlik için canını hiçe sayıp sokaklarda dar-
beye dur diyen milletimize, emniyet teşkilatımıza ve 
Türk Silahlı Kuvvetlerimize sevgilerimizi sunuyoruz. 
Topyekun mücadele eden milletimize minnettarız. 
Bizler; demokrasinin derinleşmesi ve sivil bir yöne-
timle mümkün olduğunun bilinci ile demokrasi dışı 
güçlerin müdahalelerinin ülkemizi karanlık yıllara 
sürükleyeceği, ülkenizde içeride egemenliği, dışarıda 
bağımsızlığımızı zedeleyecek ve bizleri dünya devletleri 
arasında itibarsız bırakılacağını bilincindeyiz.

İmza atan STK’lar 

Aras Marmara Eğitim Vakfı Bizim Beylikdüzü Vakfı 
Yakuplu Anadolu Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği 
Beylikdüzü Genç İşadamları Derneği Beylikdüzü Kültür 
ve Çevre Koruma Derneği Türkiye Gençlik Vakfı İstanbul 
Eğitim ve Kültür Sanat Vakfı Fatih Sultan Mehmet Cami 
Yaptırma ve Yaşatma Derneği Beylikdüzü Ensar Vakfı 
Yenievler Hz. Ali Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği 
Marmara Nakliyeciler Derneği Beylikdüzü Tokatlılar 
Derneği Dereağzı Okul ve Cami Yaptırma ve Yaşatma 
Derneği Beylikdüzü Zonguldaklılar Yardımlaşma 
ve Dayanışma Derneği İstanbul Bizim Giresunlular 
Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği Beylikdüzü 
Karadenizliler Derneği Kavaklı Sahil Mahalle Geliştirme 
ve Kalkındırma Derneği Beylikdüzü Bordo Mavililer 
Derneği Sivas Yukarı Boğazköy Sosyal ve Yardımlaşma 
Derneği Türkiye Yerel Basın Birliği Derneği Beylikdüzü 
Ağpartman Görevlileri Derneği Çınaraltı Fikir ve 
Edebiyat Vakfı Platformu Türkiye Kader Mahkumları 
Derneği İstanbul Ağrı Dernekler Federasyonu 
Beylikdüzü Kars Ardahan Iğdır Derneği Kayseri İl ve 
İlçeleri Derneği Beylikdüzü Karadenizliler Derneği 
Beylikdüzü Erzurumlular Derneği Sivaslılar Derneği 
Arev Vakfı İstanbul Eğitim Derneği Kızılay Yeşilay 
İlim Yayma Cemiyeti Roman Dernekler Federasyonu 
Trabzonlular Derneği Gürpınar Trakyalılar Derneği 
Gürpınar Cemevi Tokat Federasyonu Tüketici Koruma 
Derneği

Yayınlanan deklarasyon 

15 Temmuz’da TSK içinde yuvalanmış olan ve dış güç-
lerle desteklenen paralel hainlerin, ülkemizin milli 
birliğine, beraberliğine ve milli iradesine karşı yapı-
lan darbe girişimini nefretle kınıyoruz. Ülkemiz 15 

Temmuz Cuma gecesi önce karanlığı, ortaya konan 
büyük inanç ile de aydınlığı yaşadı. 15 Temmuz artık 
demokrasinin kazandığı bir gündür. Bugün artık milli 
irade günüdür. Ülkemizin büyük demokrasi yürüyüşü-
ne yönelik 15 Temmuz saldırısında, kalkışım sonucu 
yaptıkları katliam, aslında bunu yapanların karanlık 
planlarının aydınlığa çıkmasını sağladı. Bu alçakça 
darbe girişiminin bozguna uğratılmasında, vatan, mil-
let, demokrasi ve egemenlik için canını hiçe sayıp 
sokaklarda darbeye dur diyen milletimize, emniyet 
teşkilatımıza ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize sevgileri-
mizi sunuyoruz. Topyekun mücadele eden milletimize 
minnettarız. Bizler; demokrasinin derinleşmesi ve sivil 
bir yönetimle mümkün olduğunun bilinci ile demokrasi 
dışı güçlerin müdahalelerinin ülkemizi karanlık yıllara 
sürükleyeceği, ülkenizde içeride egemenliği, dışarıda 
bağımsızlığımızı zedeleyecek ve bizleri dünya devletleri 
arasında itibarsız bırakılacağını bilincindeyiz. 

Bir daha yeltenemeyecekler Seçilmiş hükümetimizi yık-
maya yönelik teşebbüsler demokrasimizi ve ekonomi-
mizi katledecektir. Antidemokratik her türlü girişimin 
karşısında kararlılıkla duruyoruz. Darbecileri lanetli-
yor, hükümetimizi destekliyor ve milletimizin iradesin-
den başka bir irade tanımıyoruz. Hangi partiden hangi 
düşünceden ve hangi yaşam biçiminden olursa olsun, 
milletimizin bu alçak kalkışma karşısında gösterdiği 
birlik, beraberlik, cesaret ve inançla darbeyi bertaraf 
edip, kendi milletine kurşun sıkan hainleri etkisiz hale 
getirerek bütün dünyanın taktirini kazanmışlardır. 15 
Temmuz gecesini Türkiye için bir demokrasi bayramı 
olarak tarihe bir not olarak düşmüştür. Bundan sonra 
böyle bir hainliğe yeltenebilecek şer odakların hafıza-
sında unutamayacakları bir “Milli irade gücü” kalacak

En ağır cezalar verilsin

Şimdi, paralel terör örgütü darbecilerinin hukukla 
yüzleşme ve milletin derin hafızasında mahkum olma 
zamanıdır. Bu ihanet tezgahını tasarlayan hainlerin 
hukuk çerçevesinde yargılanarak en ağır ve caydırıcı 
cezaları almasını bekliyoruz. Artık darbe kelimesinin 
literatürden kalkmasını istiyoruz. Sağduyu içerisinde 
hareket etmeliyiz. Gün birlik günüdür, vatan ve demok-
rasi müdafaasında hayatını kaybedeb tüm şehitlerimize 
Allah’tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.
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arasında itibarsız bırakılacağını bilincindeyiz.
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Eğitim ve Kültür Sanat Vakfı Fatih Sultan Mehmet Cami 
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Beylikdüzü Kars Ardahan Iğdır Derneği Kayseri İl ve 
İlçeleri Derneği Beylikdüzü Karadenizliler Derneği 
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Arev Vakfı İstanbul Eğitim Derneği Kızılay Yeşilay 
İlim Yayma Cemiyeti Roman Dernekler Federasyonu 
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Gürpınar Cemevi Tokat Federasyonu Tüketici Koruma 
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Yayınlanan deklarasyon 

15 Temmuz’da TSK içinde yuvalanmış olan ve dış güç-
lerle desteklenen paralel hainlerin, ülkemizin milli 
birliğine, beraberliğine ve milli iradesine karşı yapı-
lan darbe girişimini nefretle kınıyoruz. Ülkemiz 15 

Temmuz Cuma gecesi önce karanlığı, ortaya konan 
büyük inanç ile de aydınlığı yaşadı. 15 Temmuz artık 
demokrasinin kazandığı bir gündür. Bugün artık milli 
irade günüdür. Ülkemizin büyük demokrasi yürüyüşü-
ne yönelik 15 Temmuz saldırısında, kalkışım sonucu 
yaptıkları katliam, aslında bunu yapanların karanlık 
planlarının aydınlığa çıkmasını sağladı. Bu alçakça 
darbe girişiminin bozguna uğratılmasında, vatan, mil-
let, demokrasi ve egemenlik için canını hiçe sayıp 
sokaklarda darbeye dur diyen milletimize, emniyet 
teşkilatımıza ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize sevgileri-
mizi sunuyoruz. Topyekun mücadele eden milletimize 
minnettarız. Bizler; demokrasinin derinleşmesi ve sivil 
bir yönetimle mümkün olduğunun bilinci ile demokrasi 
dışı güçlerin müdahalelerinin ülkemizi karanlık yıllara 
sürükleyeceği, ülkenizde içeride egemenliği, dışarıda 
bağımsızlığımızı zedeleyecek ve bizleri dünya devletleri 
arasında itibarsız bırakılacağını bilincindeyiz. 

Bir daha yeltenemeyecekler Seçilmiş hükümetimizi yık-
maya yönelik teşebbüsler demokrasimizi ve ekonomi-
mizi katledecektir. Antidemokratik her türlü girişimin 
karşısında kararlılıkla duruyoruz. Darbecileri lanetli-
yor, hükümetimizi destekliyor ve milletimizin iradesin-
den başka bir irade tanımıyoruz. Hangi partiden hangi 
düşünceden ve hangi yaşam biçiminden olursa olsun, 
milletimizin bu alçak kalkışma karşısında gösterdiği 
birlik, beraberlik, cesaret ve inançla darbeyi bertaraf 
edip, kendi milletine kurşun sıkan hainleri etkisiz hale 
getirerek bütün dünyanın taktirini kazanmışlardır. 15 
Temmuz gecesini Türkiye için bir demokrasi bayramı 
olarak tarihe bir not olarak düşmüştür. Bundan sonra 
böyle bir hainliğe yeltenebilecek şer odakların hafıza-
sında unutamayacakları bir “Milli irade gücü” kalacak

En ağır cezalar verilsin

Şimdi, paralel terör örgütü darbecilerinin hukukla 
yüzleşme ve milletin derin hafızasında mahkum olma 
zamanıdır. Bu ihanet tezgahını tasarlayan hainlerin 
hukuk çerçevesinde yargılanarak en ağır ve caydırıcı 
cezaları almasını bekliyoruz. Artık darbe kelimesinin 
literatürden kalkmasını istiyoruz. Sağduyu içerisinde 
hareket etmeliyiz. Gün birlik günüdür, vatan ve demok-
rasi müdafaasında hayatını kaybedeb tüm şehitlerimize 
Allah’tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.
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Ensar Vakfı Marmaris`ten 15 Temmuz Şehitlerine 
Kuran-ı Kerim Tilaveti 
Muğla’nın Marmaris ilçesinde, 15 Temmuz şehitleri 
için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Camisi 
imam hatibi hafız Mehmet Bilir ile hafız Ali Tel ve hafız 
Aziz Hardal tarafından Kur’an-ı Kerim okundu.  Ensar 
Vakfı Marmaris Şubesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’a yapılan suikast ve darbe girişiminden se-
lametle çıkılması sebebiyle, 15 Temmuz’daki şehit 
olanlar ve tüm şehitler için Kur’an-ı Kerim tilaveti ve 
mevlit programı düzenledi. İçmeler Mahallesi’ndeki bir 

otelde gerçekleştirilen program, dünya birinciliği bu-
lunan hafız Ali Tel’in Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. 
Millet Camisi imam hatibi hafız Mehmet Bilir’in Kur’an-ı 
Kerim okumasının ardından hafız Aziz Hardal da mevlit 
ve kasideler okudu. Marmaris Anadolu İmam Hatip 
Lisesi öğrencilerinin yaptığı hatimler için duaların 
okunduğu programa Muğla Valisi Amir Çiçek, AK Parti 
Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, Marmaris Kaymakamı 
Celalettin Yüksel ve çok sayıda vatandaş katıldı.

‘15 Temmuz Son Gece’ Filmi Galada İzleyiciyle 
Buluştu
Yapımcılığını Mil Yapım, yönetmenliğini Kemal 
Danacı’nın üstlendiği ‘15 Temmuz Son Gece’ adlı sine 
filminin galası Çaycuma Kültür ve Sanat Merkezi’nde 
gerçekleştirildi. Galaya; Gökçebey Belediye Başkanı 
Vedat Öztürk, Bakacakkadı Belediye Başkanı Sezgin 
Özdemir, Nebioğlu Belediye Başkanı Ertan Aydoğan, 
Garnizon Komutanı Yüzbaşı Selçuk Özen, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Mehmet Özdemir, Zonguldak Gençlik 
Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet Karayılmaz, 
Memur Sen Çaycuma Temsilcisi Kenan Tunç, Ensar 
Vakfı Çaycuma İlçe Başkanı Av. Vedat Emeksiz, daire 
müdürleri, öğretmenler, sivil toplum kuruluşu temsil-
cileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. 

Filmin sponsorluğunu üstlenen Ensar Vakfı Çaycuma 
İlçe Başkanı Av. Vedat Emeksiz, Çaycuma için çok önem-
li bir akşam olduğunu söyleyerek, “15 Temmuzda ya-
şadığımız rezil, iğrenç darbe işgal girişiminden sonra, 
ülkemizde gerçekleşen ilk sinema filminin galası için 
toplanmış bulunmaktayız. 15 Temmuz son gece fil-
mi, 15temmuz darbe girişimi ile ilgili çekilen ilk film. 
Sizlere Hollywood çekimi sergilemeyeceğiz ama bir 
çabanın, bir uğraşın, bir özverinin ve bir düşünce-
nin neticesinde sizlere aksettireceğiz. Film 40 dakika. 
Profesyonel oyuncular ve profesyonel ekipmanları-
mızla çekilen, amacı, 15 Temmuzda yaşadığımız o kötü 
olayı unutmadığımızı göstermek ve unutturmamak yo-
lunda bir çaba. Bu çabanın ürünü olan bu filmi sizlerle 
paylaşacağız” dedi.

Mil Yapım sahibi 15 Temmuz Son Gece filminin yönet-
meni Kenan Danacı, 40 gün gibi kısa sürede hem kurgu, 
hem çekim ve senaryo yazılımı, oyuncuların seçimi gibi 
işlerle 40 gün sonra filmi gösterime sunduklarını söy-
leyerek, “Filmde geçen film gerçek hikâye aslında. Bir 
taksicinin o gece geceliğiyle kalkıp köprüye çıkmasının 
bir hikâyesi. Bu hikâyeyi araştırırken birçok görüntü 
izledik. Bizleri duygulandıran en çok bu hikâye olmuş-
tu. İnşallah o duyguyu sizlere aksedebiliriz.  Bu filmi 
40 gün önce düşündük. Ve 40 gün sonrada izleyicinin 
karşısına çıkardık. Sinema deyimiyle çok alelacele ya-
pılmış bir iş oldu. Bununun sebebi mevsim dönüyordu. 
15 Temmuz yaz ayıydı. Çekimlerimizi kışa doğru yaptık. 
Mevsimi ve hava durumlarını inceledik. Normal şartlar-
da çekim süresi 6 haftadır. Biz 40 gün gibi kısa sürede 
hem kurgu, hem çekim ve senaryo yazılımı, oyuncuların 
seçimi gibi işlerle uğraştık. Fikir babamız Bursalı bir 
arkadaşımız” diye konuştu.
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Ensar Vakfı ve Afyon Belediyesi İşbirliğinde 
‘15 Temmuz Darbe Teşebbüsü ve Türkiye 
Demokrasisi Paneli’ Yapıldı

Afyonkarahisar Belediyesi ve Ensar Vakfı Afyon Şubesi 
işbirliğinde düzenlenen Prof. Dr. Atilla Yayla’nın konuş-
macı olarak katıldığı “15 Temmuz Darbe Teşebbüsü ve 
Türkiye Demokrasisi Paneli” Rehberlik ve Araştırma 
Merkezi Salonu’nda gerçekleştirildi.

Panel öncesi kısa bir açılış konuşması yapan Ensar 
Vakfı Afyonkarahisar Şube Başkanı İbrahim Durgut, 15 
Temmuz bilincinin sürekli canlı tutulması ve gelecek 
nesillere aktarılması gerektiğini söyledi. Bu doğrultuda 
Afyonkarahisar Belediyesi ile birlikte bu paneli düzen-
lediklerini kaydeden Şube Başkanı İbrahim Durgut, 
katılımın yoğun olmasının kendilerini mutlu ettiği-
ni ifade etti. Daha sonra panel konuşmasını yapmak 
üzere kürsüye gelen Prof. Dr. Atilla Yayla, kendisini 
Afyonkarahisar halkıyla buluşturan Belediye Başkanı 
Burhanettin Çoban ve Ensar Vakfı Afyonkarahisar Şube 
Başkanlığına teşekkür etti.

Milletimiz destansı bir direniş gösterdi

15 Temmuz’un genellikle iki şekilde adlandırıldığını be-
lirten Prof. Dr. Atilla Yayla, “Bazıları şanlı direniş, bazıla-
rı da şanlı devrim diyor. Her iki adlandırmanın da doğru 
olduğu kanaatindeyim. 15 Temmuz şanlı bir direniştir; 
çünkü millet, tepeden tırnağa silahlı, seçilmiş iktidarı 
ve milletin iradesini gasp etmek isteyen bir çeteye karşı 
silahsız olarak destansı bir direniş gerçekleştirmiştir. 
Bu hadiseye aynı zamanda devrim de denilebilir. Bazı 

yazarlar devrim adlandırmasının abartma olduğunu 
söylüyor ama klasik devrimlerle karşılaştırıldığında 
bu adlandırmanın abartma olmadığı kanaatine varmak 
mümkün” dedi.

Siyasi liderliğin dik duruşu etkili oldu

15 Temmuz darbe teşebbüsüne karşı direnişin başarılı 
olmasında siyasi liderliğin dik durmasının etkili oldu-
ğunu belirten Atilla Yayla, “Yaşı büyük olanlar hatırlar, 
Türkiye siyasetinde şapkayı alıp gitmek diye bir deyim 
vardır. Bu merhum Demirel’e atfen söylenir. Ne zaman 
askerle bir sürtüşme olsa Demirel şapkayı alıp git-
meye hazırdı. 15 Temmuz’da bu olmadı. Başta Recep 
Tayyip Erdoğan ve Binali Yıldırım, darbecilere hayatı 
pahasına olsa direnmeye karar verdi. Bu darbenin 
püskürtülmesinde en önemli faktördür. Aynı zamanda 
ana muhalefet ve muhalefet partileri de dik durdu. 
Özellikle Devlet Bahçeli erken denilecek saatlerde hem 
Başbakan’a telefon edip yanlarında olduklarını belirtti 
hem de kamuoyuna darbeye karşı oldukları yolunda bir 
açıklama yaptı. Bu toplumsal direnişin çapını genişletti. 
MHP tabanı da daha fazla meydanlara akmaya başladı. 
Kemal Kılıçdaroğlu da geç de olsa darbeye karşı bir 
tavır aldı. Bu da darbenin meşruiyetini iyice sıfırladı” 
diye konuştu. 

Halkın direnişi her türlü takdiri hak ediyor

İkinci önemli faktörün, toplumun darbeye karşı diren-
me kararı ve kahramanlığı olduğunu kaydeden Yayla, 

“Silahsız olarak, tepeden tırnağa silahlı olan eşkıyaların 
karşısına çıkan insanlar her türlü takdirdin üstünde 
bir mücadele ortaya koymuştur. Eğer insanların bu 
kahramanlığı olmasaydı siyasi liderliğin direnişi sonuç 
vermez veya çok daha geç sonuç verebilirdi. O yüzden 
bu millet hakikaten kahraman bir millet olduğunu bir 
kez daha ispatlamıştır. Bir diğer faktör, polisin kahra-
manlığıdır. Polis, halktan aldığı cesaretle darbecilere 
karşı direndi. Bu da darbenin püskürtülmesinde önemli 
rol oynadı. Keza ordu içinde darbeye direnen askerler 
de darbenin başarılı olmamasını sağladı. Türkiye’nin 
çeşitli yerlerinde silaha silahla karşılık veren askerler 
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oldu. Bazı yerlerde de askerler pasif şekilde direndi. 
Örneğin, tankların aküsünü söktüler, uçakların ve araç-
ların yakıt almasını engellediler. Bunların hikâyelerini 
hep okuduk ve gördük” ifadelerini kullandı.

Darbe engellendi Türkiye demokrasisi kurtuldu

Medyanın darbeye karşı tavrının da direnişin başarılı 
olmasında önemli bir etken olduğunu savunan Prof. 
Dr. Atilla Yayla, şöyle devam etti: “Üzerinde çok fazla 
durulmayan bir diğer faktörün ise yargı organlarının 
erken sayılacak saatlerde, darbecileri tutuklama ya da 
gözaltına alma kararı alarak, polislere bu doğrultuda 
talimat göndermesiydi. Yine yaşı büyük olanlar hatırlar, 
Türkiye’de darbeler olur, bütün bürokratlar giderler 
darbecilere saygılarını sunar ve itaat ederlerdi. Bu 
sefer işler böyle yürümedi. Şüphesiz bu faktörler bir 
araya geldi, darbenin engellenmesi sağlandı ve Türkiye 
demokrasisi kurtuldu” dedi.

15 Temmuz’da toplum öğrenilmiş çaresizliği yenmiştir

Bu olayın Türkiye demokrasisine etkileriyle ilgili gö-
rüşlerini de ifade eden Yayla şunları söyledi: “Türk 
toplumu bütün unsurlarıyla öncelikle öğrenilmiş ça-
resizliği yenmiştir. Bu, bir organizmanın ne yaparsa 
yapsın sonucunun değişmeyeceği kanaatiyle düşünce 
ve davranışlarını tanzim etmesi demektir. Şimdiye 
kadar darbeler önlenememişti. Ama bu sefer darbeci-
lerle nerde bulunuyorlarsa orada hesaplaşmaya gidildi. 
Böylece toplum öğrenilmiş çaresizliği yendi. Bundan 
sonra benzer darbe teşebbüsleri ortaya çıkarsa daha 
çok sayıda insan daha kararlı ve azimli olarak kritik 
yerlere koşacaktır ve darbecilerle mücadele edecektir. 
Bu mücadelenin ille de silahlı olması gerekmez.

15 Temmuz’da silahsız karşı çıkılması bence silahlı kar-
şı çıkılmasından daha etkili oldu ama gerekirse silahla 
karşı çıkacak bir potansiyelin de toplumda doğduğunu 
görüyoruz.  Ayrıca bu olayla ilk defa, hemen hemen tüm 
siyasi partiler darbe karşıtlığında birleşti. Hatırlayın, 
daha önceki dönemlerde, muhalefet partileri darbeye 
destek olurlar ve darbenin yarattığı dalganın üzerine 
giderek iktidara ulaşmaya çalışırlardı. 15 Temmuz’un 
bir diğer etkisi, Türkiye’de toplum olma bilincinin 
takviye edilmiş olmasıdır. Toplumlar bu tür dramatik 
olaylarla olgunlaşır ve kaynaşırlar. Özellikle ilk gün-
lerde darbeye karşı sokağa çıkan insanlar arasında her 
görüşten insanlar vardı. Bu da Türkiye demokrasisi için 
büyük bir kazançtır.”

Prof. Dr. Atilla Yayla, bu değerlendirmelerinin ardın-
dan, panele katılan vatandaşların 15 Temmuz darbe 

teşebbüsü ve Türkiye demokrasisi ile ilgili sorularını 
yanıtladı. Kendisine iletilen her soruya yanıt veren 
Yayla, katılım ve ilgiden oldukça memnun kaldı. Yayla, 
panel sonrası kitaplarını imzaladı.
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Çorum İnsani Değerler Platformu, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’ni Ziyaret Etti
Çorum İnsani Değerler Platformu adına Ensar Vakfı ile 
birlikte 16 Sivil Toplum Kuruluş temsilcileri Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’ni (TBMM) ziyaret etti.

Heyet, Gazi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni gezdi

Darbe girişimi sırasında bombalanan bahçe ve bina-
ların gezilmesiyle başlayan TBMM gezisi, bombar-
dımandan sonra bahçede oluşan dev çukur ve çevre 
binalardaki hasarı yerinde gördüler.

Türkiye Büyük Millet Meclisi bahçesine düşen bomba 
ile oluşan dev çukurun gezilmesi sırasında olaya şahit 
olan heyet duygulu anlar yaşadı. Karşılaştıkları man-
zara karşısında üzüntülerini gizleyemeyen Heyet, dar-
benin Meclis’e verdiği zararlara bizzat şahitlik ettiler.

İnsani Değerler Platform dönem sözcüsü Zeki Kanbur 
öncülüğünde gerçekleştirilen programda, AK Parti 
Çorum Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Salim Uslu, 
CHP Çorum Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Tufan 
Köse ile AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami 
Ceylan ve Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt ziyaret edildi. 
AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Salim 
Uslu, Heyeti TBMM Genel Sekreterlik Salonu’nda kabul 
etti. Ziyaret sırasında konuşan İnsani Değerler Platform 
dönem sözcüsü Zeki Kanbur, bu ziyaret programını gazi 
meclise geçmiş olsun demek için gerçekleştirdiklerini 
söyledi.

Kanbur: 27 gün boyunca platform üyesi STK’lar olarak 
meydanları hiç boş bırakmadık

15 Temmuz akşamı yapılan darbe girişiminin ardından 
Çorum’da yaşananları anlatan Kanbur,” Bu ülkenin 
Başkomutanı Recep Tayyip Erdoğan darbe girişimi 
akabinde halka verdiği ”sokağa çıkın” emrinden sonra 
İnsani değerler platformu olarak o andan itibaren so-
kaklara çıktık ve 27 gün boyunca o meydanları hiçbir 
zaman terk etmedik” dedi.

Çorum’un milli irade nöbetlerinde iyi bir sınav verdiğini 
belirten Kanbur, meydanlarda olası provokatif eylem-
lerin Çorum halkının sağduyusu sayesinde önlendiğini 
ve sürecin sorunsuz atlatıldığını söyledi.

Kavuncu: İnsanlar birbirine ön yargılı olmamalı

Ziyaret sırasında konuşan Ensar Vakfı Çorum şube 
Başkanı Erol Kavuncu, heyet olarak Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’ni gezdikleri sırada şahit oldukları olayı 
anlatarak, bir insanın giyimine bakarak o insana ön 
yargılı yaklaşımın yanlış olduğunu yaşadıkları olaylar 
ile daha çok iyi anladıklarını söyledi.

Bu zamana kadar olan her şeye format attıklarını be-
lirten Kavuncu, bundan sonra insanların birbirine daha 
iyi bakmaları ve daha çok hoşgörülü olması gerektiğini 
kaydetti.

AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Salim 
Uslu ziyaret sırasında, 15 Temmuz akşamı yapılan 
darbe girişimi sırasında TBMM’de yaşananları anlattı.

Uslu: Atılan bomba genel kurul salonuna düşseydi çok 
sayıda zaiyat olurdu

Meclis’e yapılan bombalı saldırıya dair çarpıcı açıkla-
malarda bulunan Uslu, bombardımanın genel kurul 
toplantısının yapıldığı sırada başladığını belirterek, 
atılan bombanın Genel Kurul Salonu’na isabet etmesi 
durumunda çok sayıda zaiyat olabileceğinin altını çizdi.

Devletin bu gibi durumlarda acil eylem planı olması 
gerektiğini belirten Uslu, darbe girişimindeki korkunç 
manzarayı İstanbul ve Ankara’nın daha çok yaşadığını 
bunun yanında diğer şehirlerin daha az hissettiğini 
söyledi.

İnsanların Kılık kıyafeti ile yargılanamayacağını kayde-
den Uslu konuşmasını şöyle sürdürdü;

“Yerel medyamız, yaygın basın örneğinde olduğu gibi 
sağduyulu yayınları ile demokrasinin yanında yer aldı 
ve takdire değer bir duruş ortaya koydu. Adam olmak 
başka bir şeydir. Kılık ve kıyafetle insanları yargılamak 
dürüst bir davranış değildir. Darbe girişimi sırasında 
bayan kardeşimiz elinde tevhit bayrağını eline alarak 
sokağa fırladığını gördük, oysa ki kılık kıyafeti bunun-
la hiç alakalı değildi. O akşam sokağa çıkmaya gücü 
olmayanlar evlerinde ve sokağa fırlayanlar sokaklarda 
o kadar çok dua ettiler ki duanın ne kadar etkili oldu-
ğunu bir daha gördük ve yeryüzünde her şeyin dua ile 
olabileceğine bir kez daha şahit olduk. Çorum’da alevi 
vatandaşlarımıza taciz yapılacağına dair duyum alır 
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almaz, CHP milletvekili Tufan Köse ile birlikte Çorum’a 
gelerek gerekli tedbirlerin alınmasını sağladık” şeklin-
de konuştu.

Köse: Uzlaşılacak konularda fikir birliği yapmalıyız

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Milletvekili ve TBMM 
İdari Amiri Tufan Köse, TBMM’yi ziyaret eden Çorum 
İnsani Değerler Platformu heyetini yalnız bırakma-
dı.Heyeti makam odasında kabul eden Köse, darbe 
girişimi sırasında ve sonrasında yaşanan olaylarla 
ilgili açıklamalarda bulundu.Ziyaret sırasında konuşan 
İnsani Değerler Platform dönem sözcüsü Zeki Kanbur, 
Gazi Türkiye Millet Meclisi’ne yaşanan darbe girişimi 
sonrasında geçmiş olsun dileklerini iletmek için bu 
ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kanbur: Birlik ve beraberliğin devam etmesini istiyoruz 

Kanbur, “Her şeyde bir hayır vardır” sözünün 15 
Temmuz darbe girişiminde bir daha görüldüğünü be-
lirtti. 15 Temmuz’dan sonra güzel bir birlik ve bera-
berlik oluştuğunu ifade eden Kanbur, Çorum halkının 
bu oluşan birlik ve beraberliğin bozulmadan devam 
etmesini istediğini söyledi. Darbe yapan FETÖ terör 
örgütüne bakarak diğer cemaatlerinde töhmet altında 
bırakılamayacağını belirten Kanbur, “ İnsanlarımız artık 
birbirlerini anlamaya başladı. Kılık ve kıyafetiyle, yaşam 
tarzıyla insanların yargılanamayacağı bilincine varılmış 
durumda. Halkımız artık birbirlerine önyargısız yakla-
şıyor” diye konuştu.

Köse: En çok bomba meclise atıldı

Darbecilerin en çok Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni 
bombaladığını belirten Cumhuriyet Halk Partisi Çorum 
Milletvekili Tufan Köse, FETÖ terör örgütü üyelerinin 
sabah saat 06.00’ya kadar TBMM’ ne bomba yağdırdı-
ğını söyledi.

Bu darbenin milli iradeye, Türk demokrasisine ve Türk 
milletine yapıldığını vurgulayan Köse, “ Bizler ahlaklı 
ve doğru insanların yanında olmak zorundayız. Bu dar-
beyi yapan cemaatçiler biz dindarız diye geziyorlardı. 

Bunların yaptıklarını en kötü düşmanımız ve diğer din-
lere mensup insanlar bile yapmazlar” dedi. Köse, Parti 
ve mezhep gözetmeksizin kim olursa olsun bundan 
sonraki dönemlerde uzlaşılacak konularda fikir birliği 
yapılabileceğinin altını çizdi.

Ceritoğlu: Gençlere yönelik projeler yapılmalı

İnsani Değerler Platform heyeti, daha sonra AK Parti 
Çorum Milletvekilleri Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt ve 
Ahmet Sami Ceylan ile bir araya geldi.TBMM toplantı 
Salonu’nda yapılan görüşmede Milletvekili Lütfiye 
İlksen Ceritoğlu Kurt, darbe girişimlerinin artık yaşan-
maması için hedeflerin gençlere yönelik yapılmasını ve 
STK’ların gençlere yönelik projeler üretmesi gerektiğini 
söyledi. 

Türkiye gençliğini okumaya alıştırmak için çalışma-
lar yapılması gerektiğini savunan Ceritoğlu, gençlere 
yönelik yapılacak bütün çalışmaların parti ve mezhep 
gözetmeksizin birlik ve beraberlik içerisinde yapılması 
gerektiğine vurgu yaptı.

Ceylan: Türk gençliği ile gurur duymalıyız

15 Temmuz darbe girişiminin Türk gençliğine güve-
nilebileceğini bir daha gösterdiğini belirten AK Parti 
Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan,” Gençlerimiz 
bizi yanılttılar. Dijital gençlik dediğimiz bu gençler söz 
konusu vatan olunca neler yapacağını cümle aleme gös-
termişti. Bu gençlerle ne kadar guru duysak azdır” dedi.

Boyraz: Darbe girişimi bu vatanın öz evlatlarına yapıldı

İnsani Değerler Platformu olarak dört yılda, birliktelik 
adına iyi bir ivme kazandıklarını belirten ÇORİMDER 
Başkanı Ayhan Boyraz, 27 gün boyunca Platform olarak 
hiçbir zaman meydanları terk etmediklerini söyledi. 
Darbe girişimi sırasında “ yasaklara ve yasaklamalara “ 
karşı mücadele verdiklerini vurgulayan Boyraz, “30 yıl 
önce yasak olanlar bugün günlük hayatımızda rahatlık-
la ve özgürce yerini almış durumda” dedi.

Darbenin partilere değil bu vatanın öz evlatlarına ya-
pıldığını bildiklerini söyleyen Boyraz, “Üç beş kişi top-
landığı zaman siz dinci misiniz, şucu musunuz, bu 
musunuz denildiği bir Türkiye’den, yüzlerce insanın 
meydanlarda toplanıp özgürce açıklamaları yapabilen, 
konuşabilen bir Türkiye olduk. Toplumun her kesimi-
nin özgürlüğü için, bu Türkiye’den vaz geçmeyeceğiz” 
diye konuştu.
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Çanakkale`de Ensar Vakfı 15 Temmuz Şehitlerini 
Anma Programı`nda Aşure Dağıttı

Çanakkale Merkez İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü 
tarafından 15 Temmuz Şehitlerini Anma ve Aşure 
Programı düzenlendi. Okulda gerçekleşen progra-
ma Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Grup 
Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Av. Bülent 
Turan, İl Millî Eğitim Müdürü Zülküf Memiş, Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Yücel Acer, Vali 
Yardımcıları Adil Karataş ve Can Aksoy, Çanakkale 
Emniyet Müdürü Yılmaz Özden, İl Genel Meclis Başkanı 

Ömer Şahin, Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanı 
Yeşim Karadağ, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, 
Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş, Ensar Vakfı 
Çanakkale Şube Başkanı Sebahattin Güneri, protokol 
üyeleri, okul/kurum müdürleri, veliler ve öğrenciler 
katıldı.Ziyaretçiler program başlamadan önce okul-
da sergilenen ’Kerbela ve 15 Temmuz’ standlarıını 
gezdiler. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan progra-
mın açış konuşmasını İmam Hatip Ortaokulu Müdürü 
Zübeyir Ustabaşı yaptı. AK Parti Grup Başkanvekili 
ve Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan’ın da ko-
nuşma yaptığı programda Vali Orhan Tavlı, Bülent 
Turan ve Gestaş Genel Müdürü Volkan Uslu öğrenci-
lere kalem seti hediye ettiler. Programda “15 Temmuz 
Kahramanları” oratoryosu gerçekleştirildikten sonra 
bir öğrenci ’Demokrasi’ adlı şiiri okudu. Yapılan duala-
rın ardından Ensar Vakfı Çanakkale Şubesi tarafından 
aşure ikramı yapıldı.

İnegöl Ensar Vakfı`nın Ateş Karıncaları, Şehit 
Ömer Halisdemir`in Kabrini Ziyaret Etti
İnegöl Ensar Vakfı´nın bünyesindeki Ateş Karıncaları 
Gençlik Hareketi, bayram tatilinde de boş durmadı. 
Konya Mevlana Hz. Türbesi, Nevşehir Ürgüp Göreme 
peri bacaları ve Niğde´de şehit Ömer Halisdemir´in 
mezarını ziyaret etti. İnegöl  Ensar Vakfı Şube Başkanı 
Fatih Bayram, “Seyit Ali Onbaşı 120 yıldır yenilmeyen 
armada zırhlısını Çanakkale´nin karanlık sularına göm-
dü. Cenab-ı Allah Niğde´nin Bor ilçesinin Çukurkuyu 
beldesinden bir Ömer Halis gönderir. Bayrağı yere 
düşürmez, ezanları dindirmez. Şehitlik şerbetini içmek 
için çakalların önünde aslan olur. Gökten yıldızları çalıp 
apoletlerine koyan hainlere karşı çelik bir yürek olarak 
Türkiye´nin makus tarihini değiştirerek adını Türk 
tarihine altın harflerle Hz. Hüseyin efendimiz (r.a) ile 
birlikte cennette şehitler ile beraber Allah (c.c) izniyle 
karşılanır ve inşallah bizde o sohbetlere nail oluruz” 
dedi. Bayram, “Bütün gençlere ve dünyaya sesleniyoruz. 
Ömer Halisdemir kardeşimiz, ağabeyimiz, şehidimiz 
nasıl ki Nene Hatunlar Erzurum tabyalarına satırla 
girdiyse, nasıl ki Yarbay Hasanlar Peygamber Efendimiz 

(s.a.v)´in kucağında şehit olduysa, orda dedelerini 
utandırmadı. Sütçü İmam´ın torunu olduğunu gösterdi 
ve darbeyi durduran isimlerden biri olarak Türk tari-
hine geçti. Allah ondan ve ailesinden bu beldeden ve 
ona yar ve yardım eden herkesten razı olsun. Cenab-ı 
Hak´ka şükürler olsun ki, böyle kahramanlarımız ve 
şehitlerimiz var. İnegöl´den buraya Ateş Karıncaları 
olarak geldik. Şehidimizi ziyaret ettik. Kuran-ı Kerim 
okuyarak dualarda bulunduk. Cenab-ı Allah cümle 
Müslümanlara şehitlik nasip etsin. Bütün terör örgütle-
rini, vatan hainlerini, içerdeki ve dışarıdaki düşmanları 
kahretsin” dedi. 
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Ömer Şahin, Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanı 
Yeşim Karadağ, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, 
Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş, Ensar Vakfı 
Çanakkale Şube Başkanı Sebahattin Güneri, protokol 
üyeleri, okul/kurum müdürleri, veliler ve öğrenciler 
katıldı.Ziyaretçiler program başlamadan önce okul-
da sergilenen ’Kerbela ve 15 Temmuz’ standlarıını 
gezdiler. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan progra-
mın açış konuşmasını İmam Hatip Ortaokulu Müdürü 
Zübeyir Ustabaşı yaptı. AK Parti Grup Başkanvekili 
ve Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan’ın da ko-
nuşma yaptığı programda Vali Orhan Tavlı, Bülent 
Turan ve Gestaş Genel Müdürü Volkan Uslu öğrenci-
lere kalem seti hediye ettiler. Programda “15 Temmuz 
Kahramanları” oratoryosu gerçekleştirildikten sonra 
bir öğrenci ’Demokrasi’ adlı şiiri okudu. Yapılan duala-
rın ardından Ensar Vakfı Çanakkale Şubesi tarafından 
aşure ikramı yapıldı.

İnegöl Ensar Vakfı`nın Ateş Karıncaları, Şehit 
Ömer Halisdemir`in Kabrini Ziyaret Etti
İnegöl Ensar Vakfı´nın bünyesindeki Ateş Karıncaları 
Gençlik Hareketi, bayram tatilinde de boş durmadı. 
Konya Mevlana Hz. Türbesi, Nevşehir Ürgüp Göreme 
peri bacaları ve Niğde´de şehit Ömer Halisdemir´in 
mezarını ziyaret etti. İnegöl  Ensar Vakfı Şube Başkanı 
Fatih Bayram, “Seyit Ali Onbaşı 120 yıldır yenilmeyen 
armada zırhlısını Çanakkale´nin karanlık sularına göm-
dü. Cenab-ı Allah Niğde´nin Bor ilçesinin Çukurkuyu 
beldesinden bir Ömer Halis gönderir. Bayrağı yere 
düşürmez, ezanları dindirmez. Şehitlik şerbetini içmek 
için çakalların önünde aslan olur. Gökten yıldızları çalıp 
apoletlerine koyan hainlere karşı çelik bir yürek olarak 
Türkiye´nin makus tarihini değiştirerek adını Türk 
tarihine altın harflerle Hz. Hüseyin efendimiz (r.a) ile 
birlikte cennette şehitler ile beraber Allah (c.c) izniyle 
karşılanır ve inşallah bizde o sohbetlere nail oluruz” 
dedi. Bayram, “Bütün gençlere ve dünyaya sesleniyoruz. 
Ömer Halisdemir kardeşimiz, ağabeyimiz, şehidimiz 
nasıl ki Nene Hatunlar Erzurum tabyalarına satırla 
girdiyse, nasıl ki Yarbay Hasanlar Peygamber Efendimiz 

(s.a.v)´in kucağında şehit olduysa, orda dedelerini 
utandırmadı. Sütçü İmam´ın torunu olduğunu gösterdi 
ve darbeyi durduran isimlerden biri olarak Türk tari-
hine geçti. Allah ondan ve ailesinden bu beldeden ve 
ona yar ve yardım eden herkesten razı olsun. Cenab-ı 
Hak´ka şükürler olsun ki, böyle kahramanlarımız ve 
şehitlerimiz var. İnegöl´den buraya Ateş Karıncaları 
olarak geldik. Şehidimizi ziyaret ettik. Kuran-ı Kerim 
okuyarak dualarda bulunduk. Cenab-ı Allah cümle 
Müslümanlara şehitlik nasip etsin. Bütün terör örgütle-
rini, vatan hainlerini, içerdeki ve dışarıdaki düşmanları 
kahretsin” dedi. 
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Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformu 
Terörü Lanetledi
Mardin’de bulunan Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri, 
son dönemde PKK’nın Doğu ve Güneydoğu’da polis ve 
askerlere yönelik artan bombalı saldırlarını kınadı.

 Saldırılara ilişkin açıklama yapan Ensar Vakfı Mardin 
Şube Başkanı Zeynel Tepe, terör örgütü PKK’nın 
FETÖ’den hiçbir farkının olmadığını ve her iki terör 
örgütünün işbirliği halinde olduğunu söyledi. FETÖ’nün 
yaptığı işgal ve darbe hareketi yarım kalınca, PKK’nın 
devreye girdiğini ileri süren Tepe, “Bunlar, Türkiye’yi 
rahatsız etmek istiyorlar. Türkiyeyi zora sokmak isti-
yorlar. İnşallah hiçbir netice alamayacaklar. Türkiye, 
çok güçlü bir devlettir. Allah’ın izniyle bunların hepsi-
nin üstesinden gelecektir.” dedi. 

Bölgenin bilinçli bir şekilde kaosa sürüklenmek istendi-
ğine işaret eden Dost Der Başkanı Mehmet Arasan ise, 
bu saldırıları yapan zihniyetin er ya da geç mahkum 
olacağını belirtti. PKK’nın hiçbir şekilde Kürt halkını 
temsil etmediğini vurgulayan Arasan, “Kürt halkını 
temsil eden bir örgüt, halkına kurşun sıkamaz. Halkına 
bomba atamaz. PKK’nın yakından uzaktan Kürt halkıyla 
bir ilişkisi yoktur. PKK, üst aklın bölgede ki maşasıdır.” 
ifadelerini kullandı.

Din Bir Sen Güneydoğu Bölge Başkanı Mehmet Şirin 
Ersan da, terör örgütü PKK tarafından yapılan bombalı 
saldırıların, bir milletin özgürlüğü için yapılan saldırılar 
olmadığı ifade etti. Ersan, şöyle dedi:

 “Öncelikle yapılan bu saldırıları lanetliyor ve telin edi-
yoruz. Bu saldırılar, bir halkın özgürlüğü için yapılan 
saldırılar değildir. FETÖ’nün 15 Temmuz’daki darbe 
girişimi başarısız olunca PKK, bombalı terör saldırıla-
rında bulunarak, sivil, polis ve askerlerin şehit olmasına 
sebep olmaktadır. 

Millet olarak daha çok bir birimize kenetlenmeliyiz. 
15 Temmuz’daki asil duruş gibi 81 vilayet el ele omuz 
omuza vererek, bunların bertaraf olması için çaba gös-
termek zorundayız.”

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Fethi Ahmet 
Polat, Malatya`da 15 Temmuz ve İdeal Gençlik 
Konferansı Verdi
Malatya İl Özel İdare Salonunda gençlerle buluşan Muş 
Alparslan Üniversitesi Rektörü Fethi Ahmet Polat, 15 
Temmuz ve İdeal Genç başlığı altında bir konferans 
gerçekleştirdi. Ensar Vakfı Malatya Şubesi tarafından 
organizasyonu yapılan geceye üniversite öğrencileri ve 
Malatyalılar yoğun ilgi gösterdi. Konuşmanın ardından 
Ensar Vakfı Merkezine geçen Rektör Polat, burada STK 
gönüllüleri ile bir araya geldi.
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Gümüşhane’de Stk’lar Hem Fetö Hem Pkk 
Terörünü Kınadı

Gümüşhane’de sivil toplum kuruluşları 15 Temmuz 
FETÖ darbe girişimi ve sonrasında yaşanan terör olay-
larını kınayan bir açıklama yayımladı.

“FETÖ, PKK, DAEŞ’in yuları bir merkezin elinde”

İHH, Cihannüma, İlim Yayma Cemiyeti, GİKDER, Genç 
Memur-Sen, Ensar Vakfı, Birlik Vakfı, Tüketici Hakları 
Derneği, Yardımeli Derneği ve Diriliş Nesli İmamhatip 
Mezunları Derneği yetkililerinin imzası bulunan açık-
lamada, Mardin, Hakkari, Van, Elazığ ve son olarak 
Bitlis’te gerçekleşen kahpe saldırılarla birlikte şehit 
haberlerinin ard arda gelmeye devam ettiği ifade edi-
lerek, “Biz biliyoruz ki bu saldırılar 15 Temmuz darbe 
teşebbüsünden ayrı değildir. Çünkü FETÖ, PKK, DAEŞ 
gibi bu ülkeye musallat olmuş örgütlerin yuları bir 
merkezin elindedir” denildi.

“Türkiye ve bölgeyi dizayn etme çabasının başlangıcı 15 
Temmuz”

15 Temmuz darbe teşebbüsünün Türkiye’yi ve böl-
geyi dizayn etme çabasının sadece başlangıcı olduğu 
vurgulanan açıklamada STK’lar, şer planının devam 
ettiğini belirterek, “Bu şer planda FETÖ-PKK ve DAEŞ 
gibi örgütler, yönetildikleri üst aklın kendilerine biçtik-
leri rolü oynamaktadırlar. Ambalajları ne olursa olsun; 
bunların içlerinde taşıdıkları pislik de, yönetildikleri el 
de aynıdır. Bu el yakın geçmişte Kemalizm ideolojisini, 
inançlarının gereğini yerine getirmekten başka bir 
derdi olmayan, 15 Temmuz gecesi hain darbeye karşı 
en ön saflarda yer alıp canlarını tereddüt etmeden 
vererek ülkenin gerçek sahipleri olduklarını bir kez 

daha ispatlayan İslâmi inanç sahiplerinin üzerine de-
mir yumruk gibi salmış ve hain FETÖ örgütü için adeta 
sıcak ve güvenli yuvalar inşa etmiştir. Dine karşı sakat 
tutumu ve uygulamalarıyla Kemalizm adeta FETÖ için 
kalkan olmuş ve gelişip serpilmesi için her türlü zemini 
hazırlamıştır” ifadelerini kullandı.

“Türkiye Ümmetin son kalesi”

Ümmetin son kalesi olan Türkiye’yi düşürmeden emel-
lerine ulaşamayacaklarını bilen üst aklın taşeron örgüt-
ler eliyle ve tüm gücüyle saldırdığını kaydeden STK’lar 
açıklamalarını, “Dün FETÖ’yü kullanan güçler bugün 
PKK’yı kullanmaktadır. Yarın PKK nın hain bombalarına 
DAEŞ’in kalleş saldırıları eklenecektir. Acımız da bü-
yük, kaybımız da... Ama dünya şunu bilsin ki, her türlü 
saldırıya karşı yine bu milletin evlatlarının direnişi de 
büyük olacaktır. 15 Temmuz gecesi darbeye karşı bu 
milletin tuttuğu saflar daha güçlü bir şekilde yerinde 
durmakta, meydanlarda başlayan nöbetimiz evlerimiz-
de, iş yerlerimizde devam etmektedir. Devletimizden 
beklentimiz başta hain FETÖ örgütüne, PKK’ya ve diğer 
taşeronlara destek veren iş adamları ve siyasetçiler ile 
en etkin mücadelenin verilmesi hassasiyetinden asla 
ödün vermemesidir. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın 
dediği gibi diyoruz: “Topunuz gelin, bütün güçlerinizle 
gelin.” Bu millet sizi bozguna uğratmaya muktedirdir. 
Sivil Toplum Kuruluşları olarak, 15 Temmuz ve sonra-
sında olduğu gibi devletimizin ve milletimizin yanında 
olduk. Bundan sonra da bizden beklenen her türlü 
inisiyatifi hiç tereddüt etmeden alacağımız konusunda 
hiç kimsenin kuşkusu olmasın” sözleriyle sonlandırdı.
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Gümüşhane’de Stk’lar Hem Fetö Hem Pkk 
Terörünü Kınadı

Gümüşhane’de sivil toplum kuruluşları 15 Temmuz 
FETÖ darbe girişimi ve sonrasında yaşanan terör olay-
larını kınayan bir açıklama yayımladı.

“FETÖ, PKK, DAEŞ’in yuları bir merkezin elinde”

İHH, Cihannüma, İlim Yayma Cemiyeti, GİKDER, Genç 
Memur-Sen, Ensar Vakfı, Birlik Vakfı, Tüketici Hakları 
Derneği, Yardımeli Derneği ve Diriliş Nesli İmamhatip 
Mezunları Derneği yetkililerinin imzası bulunan açık-
lamada, Mardin, Hakkari, Van, Elazığ ve son olarak 
Bitlis’te gerçekleşen kahpe saldırılarla birlikte şehit 
haberlerinin ard arda gelmeye devam ettiği ifade edi-
lerek, “Biz biliyoruz ki bu saldırılar 15 Temmuz darbe 
teşebbüsünden ayrı değildir. Çünkü FETÖ, PKK, DAEŞ 
gibi bu ülkeye musallat olmuş örgütlerin yuları bir 
merkezin elindedir” denildi.

“Türkiye ve bölgeyi dizayn etme çabasının başlangıcı 15 
Temmuz”

15 Temmuz darbe teşebbüsünün Türkiye’yi ve böl-
geyi dizayn etme çabasının sadece başlangıcı olduğu 
vurgulanan açıklamada STK’lar, şer planının devam 
ettiğini belirterek, “Bu şer planda FETÖ-PKK ve DAEŞ 
gibi örgütler, yönetildikleri üst aklın kendilerine biçtik-
leri rolü oynamaktadırlar. Ambalajları ne olursa olsun; 
bunların içlerinde taşıdıkları pislik de, yönetildikleri el 
de aynıdır. Bu el yakın geçmişte Kemalizm ideolojisini, 
inançlarının gereğini yerine getirmekten başka bir 
derdi olmayan, 15 Temmuz gecesi hain darbeye karşı 
en ön saflarda yer alıp canlarını tereddüt etmeden 
vererek ülkenin gerçek sahipleri olduklarını bir kez 

daha ispatlayan İslâmi inanç sahiplerinin üzerine de-
mir yumruk gibi salmış ve hain FETÖ örgütü için adeta 
sıcak ve güvenli yuvalar inşa etmiştir. Dine karşı sakat 
tutumu ve uygulamalarıyla Kemalizm adeta FETÖ için 
kalkan olmuş ve gelişip serpilmesi için her türlü zemini 
hazırlamıştır” ifadelerini kullandı.

“Türkiye Ümmetin son kalesi”

Ümmetin son kalesi olan Türkiye’yi düşürmeden emel-
lerine ulaşamayacaklarını bilen üst aklın taşeron örgüt-
ler eliyle ve tüm gücüyle saldırdığını kaydeden STK’lar 
açıklamalarını, “Dün FETÖ’yü kullanan güçler bugün 
PKK’yı kullanmaktadır. Yarın PKK nın hain bombalarına 
DAEŞ’in kalleş saldırıları eklenecektir. Acımız da bü-
yük, kaybımız da... Ama dünya şunu bilsin ki, her türlü 
saldırıya karşı yine bu milletin evlatlarının direnişi de 
büyük olacaktır. 15 Temmuz gecesi darbeye karşı bu 
milletin tuttuğu saflar daha güçlü bir şekilde yerinde 
durmakta, meydanlarda başlayan nöbetimiz evlerimiz-
de, iş yerlerimizde devam etmektedir. Devletimizden 
beklentimiz başta hain FETÖ örgütüne, PKK’ya ve diğer 
taşeronlara destek veren iş adamları ve siyasetçiler ile 
en etkin mücadelenin verilmesi hassasiyetinden asla 
ödün vermemesidir. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın 
dediği gibi diyoruz: “Topunuz gelin, bütün güçlerinizle 
gelin.” Bu millet sizi bozguna uğratmaya muktedirdir. 
Sivil Toplum Kuruluşları olarak, 15 Temmuz ve sonra-
sında olduğu gibi devletimizin ve milletimizin yanında 
olduk. Bundan sonra da bizden beklenen her türlü 
inisiyatifi hiç tereddüt etmeden alacağımız konusunda 
hiç kimsenin kuşkusu olmasın” sözleriyle sonlandırdı.
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Ensar Vakfı Çaycuma`da Türk Bayrağı Dağıttı
Ensar Vakfı Çaycuma Şubesi, 15 Temmuz Darbe girişi-
mini lanetlemek için Çaycuma Cumhuriyet Meydanında 
toplanmış olan Çaycuma Halkına Türk Bayrağı dağıttı. 
Şube Başkanı Av. Vedat Emeksiz açıklamada bulundu.

Emeksiz yaptığı açıklamada, ‘‘Biz Ensar Vakfı Çaycuma 
Şubesi olarak 15 Temmuz akşamı girişilen darbeyi 
şiddetle kınıyoruz. Biz şube olarak ilk geceden itibaren 
meydanlardayız. Halkımızla birlikte Demokrasi nöbe-
tindeyiz. Bu geceki nöbetimiz öncesi de Halkımıza Türk 
Bayrağı dağıtımı yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımız ta-
mam diyene kadar da meydanlarda vatan ve demokrasi 
nöbeti tutmaya devam edeceğiz inşallah. Söz konusu 
Vatansa, gerisi teferruattır.”dedi. 

Şehitler İçin Kuran-ı Kerim Okuyan İmam Hatip 
Lisesi Öğrencilerine Ensar Vakfı`ndan İkram 
Yapıldı
Çaycuma İmam Hatip Tatbikat Camisinde cuma nama-
zından önce Çaycuma Anadolu İmam Hatip lisesi öğ-
rencilerinin 15 Temmuz şehitleri için okumuş oldukları 
hatimlerin duası yapıldı.

Öğrencilerin 15 Temmuz’da hain ve darbeci askerler 
tarafından kalleşçe şehit edilen kahraman vatandaşları-
mız için okudukları hatimlerin duasına hep bir ağızdan 
“Amin” diyerek; şehitlerimize tekrar şükranlarını ifade 
etmiş oldular.

Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Özdemir, 
Ensar Vakfı Çaycuma Şubesi Başkanı Av. Vedat Emeksiz 
ve şube yönetimi, Çaycuma Önder Başkanı İsmail 
Çelebi, Çaycuma İmam Hatip Lisesi Müdürü Selami 
Özduran, Çaycuma İmam Hatip Ortaokulu Müdürü 
İhsan Günay ve çok sayıda öğrencinin katıldığı dua ve 
Cuma Namazı sonrası Ensar Vakfı Çaycuma Şubesinin 
ikramları takdim edildi.
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Ensar Vakfı Eyüp Şubesi 15 Temmuz Fotoğraf 
Sergisi Düzenledi

Eyüp Meydanı’nda kurulan fotoğraf sergisi, Anadolu 
Ajansı (AA) muhabirlerinin objektifinden, Fetullahçı 
Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz’daki darbe giri-
şimi sırasında yaşananları yansıtıyor.

Ensar Vakfı Eyüp Şubesi Başkan Yardımcısı Kenan 
Merdan AA muhabirine yaptığı açıklamada, darbe 
girişiminin hemen ardından sokaklara çıktıklarını ve 
havaalanına giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın karşılamak istediklerini söyledi. O gece ya-
şananları insanlara anlatabilmek adına fotoğraf sergisi 

açmaya karar verdiklerini aktaran Merdan, “AA ile gö-
rüşmeler yapıp, AA’nın elindeki fotoğraflardan 30’unu 
burada sergilemeye başladık. Yaklaşık 15 gün oldu 
açılalı. İlk günlerde bu meydanlar da çok kalabalıktı. 
İlgi de çok iyiydi.” dedi.

Merdan, fotoğrafların çok etkileyici olduğunu belir-
terek, “Öyle bir milletmişiz ki biz, tankın önüne çıkıp 
kendimizi atabilecek kadar devletimizi ve milletimizi 
seviyormuşuz. Bunu da fotoğraflarla vatandaşlara an-
latmaya çalıştık.” ifadelerini kullandı.

Ensar Vakfı Niksar Şubesi, 15 Temmuz Demokrasi 
Şehitlerimizi Anma Programı`nda Satranç 
Turnuvası Düzenledi
Ensar Vakfı Niksar Şubesi anlamlı bir satranç turnuvası 
düzenledi. Programa Milli Eğitim camiası ve Niksarlı 
vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Ensar Vakfı Niksar Şube 
Başkanı Çetin Kaya, turnuvaya katılan sporculara “15 
Temmuz’da hainlerin Şah’ı yok etme hamlesini Yüce 
Allah’ın yardımı ile milletimiz bertaraf etti. Rabbim bu 
Milletin birliğini daim etsin inşallah ve bir daha hainler 
Şah’ı yeme teşebbüsünde bulunma cesaretini göstere-
mezler. Hayat hain hamleleri bertaraf etme mücadelesi-
dir. Şah’ı yedirmeyin hepinize başarılar diliyorum” dedi.
Turnuva sonunda gençler ve yıldızlar kategorilerinde 
derece alan sporculara madalya, kupa ve para ödülü

verildi. Gençler kategorisinde Nizamettin Yağıbasan 
Anadolu lisesi öğrencisi Salih Sarıboğa 1. olurken yıl-
dızlarda Dünya Şampiyonasına katılmış olan Efe Hakan 
Öztürk kupasını aldı. 
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Ensar Vakfı Eyüp Şubesi 15 Temmuz Fotoğraf 
Sergisi Düzenledi

Eyüp Meydanı’nda kurulan fotoğraf sergisi, Anadolu 
Ajansı (AA) muhabirlerinin objektifinden, Fetullahçı 
Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz’daki darbe giri-
şimi sırasında yaşananları yansıtıyor.

Ensar Vakfı Eyüp Şubesi Başkan Yardımcısı Kenan 
Merdan AA muhabirine yaptığı açıklamada, darbe 
girişiminin hemen ardından sokaklara çıktıklarını ve 
havaalanına giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın karşılamak istediklerini söyledi. O gece ya-
şananları insanlara anlatabilmek adına fotoğraf sergisi 

açmaya karar verdiklerini aktaran Merdan, “AA ile gö-
rüşmeler yapıp, AA’nın elindeki fotoğraflardan 30’unu 
burada sergilemeye başladık. Yaklaşık 15 gün oldu 
açılalı. İlk günlerde bu meydanlar da çok kalabalıktı. 
İlgi de çok iyiydi.” dedi.

Merdan, fotoğrafların çok etkileyici olduğunu belir-
terek, “Öyle bir milletmişiz ki biz, tankın önüne çıkıp 
kendimizi atabilecek kadar devletimizi ve milletimizi 
seviyormuşuz. Bunu da fotoğraflarla vatandaşlara an-
latmaya çalıştık.” ifadelerini kullandı.

Ensar Vakfı Niksar Şubesi, 15 Temmuz Demokrasi 
Şehitlerimizi Anma Programı`nda Satranç 
Turnuvası Düzenledi
Ensar Vakfı Niksar Şubesi anlamlı bir satranç turnuvası 
düzenledi. Programa Milli Eğitim camiası ve Niksarlı 
vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Ensar Vakfı Niksar Şube 
Başkanı Çetin Kaya, turnuvaya katılan sporculara “15 
Temmuz’da hainlerin Şah’ı yok etme hamlesini Yüce 
Allah’ın yardımı ile milletimiz bertaraf etti. Rabbim bu 
Milletin birliğini daim etsin inşallah ve bir daha hainler 
Şah’ı yeme teşebbüsünde bulunma cesaretini göstere-
mezler. Hayat hain hamleleri bertaraf etme mücadelesi-
dir. Şah’ı yedirmeyin hepinize başarılar diliyorum” dedi.
Turnuva sonunda gençler ve yıldızlar kategorilerinde 
derece alan sporculara madalya, kupa ve para ödülü

verildi. Gençler kategorisinde Nizamettin Yağıbasan 
Anadolu lisesi öğrencisi Salih Sarıboğa 1. olurken yıl-
dızlarda Dünya Şampiyonasına katılmış olan Efe Hakan 
Öztürk kupasını aldı. 
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Lisans Seminerleri
Değerler Eğitimi Merkezi tarafından kademeli bir eğitim anlayışı ile uzun yıllardır lisans öğrencilerinin fikir 
dünyalarına hitap eden, entelektüel ve ilmi gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçlayan seminer programları 
düzenlenmektedir.

İnsan ve İslâm
Muhammet Yılmaz, Mustafa Balcı, Veli Karataş 

Bu seminerde evrenin, varlığın ve insanın yaratılışı bilim-
sel veriler ve Kur’an ayetleri ışığında açıklanmakta, insa-
nın evrendeki konumu irdelenmekte ve yaratılış gayesi 
doğrultusunda sorumlulukları üzerinde durulmaktadır. 

İnsanlık tarihinde dinin ve peygamberlerin rolü, Hz. 
Muhammed’in (sav) ve İslâm’ın evrensel nitelikleri konu 
edilmektedir. Vahyin inşa etmek istediği insan modeli 
iman, ibadet, ahlak ve insan ilişkileri bağlamlarında 
sorgulanmakta ve iman kavramı farklı boyutlarıyla ele 
alınarak ana hatları ile açıklanmaktadır. 

Seminerler dinleyenlerin katılımına, görüş ve önerileri-
ni ifade etmelerine uygun bir tarzda etkileşimli olarak 
yürütülmektedir.

Hz. Peygamberin Hayatı ve 
Mücadelesi
Taha Kılınç 

Bu seminerde Hz. Peygamberin hayatı ve mücadelesi 
Kur’an-ı Kerim’den ayetler ekseninde ele alınmaktadır. 

Ayetlerin indiği bağlam ile Hz. Peygamberin günümüze 
ve tüm insanlığa örnekliği üzerinde durulmaktadır. Bu 
bağlamda katılımcıların kendi hayatlarında ve toplumla 
ilişkilerinde Kur’an-ı Kerim ve Hz. Peygamberin mesa-
jından örnekleri uygulayabilecekleri bir zemin oluştu-
rulması amaçlanmaktadır. 
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Sezai Karakoç’a Yakından Bakmak
Zafer Acar

Sezai Karakoç, daha 18-19 (1952-53) yaşlarında kale-
me aldığı Monna Rosa ile geleneği tamamen reddeden 
Garip akımına karşı içerik olarak “gül”ü, biçimsel olarak 
da ölçü ve kafiyeyi, öldürülmüş bir sesi diriltmek iste-
miştir. Bu anlamda, dönem için avangard sayılabilecek 
II. Yeni’nin en birikimli, şuurlu ve en aykırı şairi Sezai 
Karakoç’tur. Çünkü II. Yeni’nin diğer şairleri toptan 
Batıcı, Marksist iken; Sezai Karakoç, Müslüman’dır, 
şiirde İslâm ve İslâm medeniyeti savunucusudur. 

Sezai Karakoç, Yahya Kemal’den Osmanlı şiiri bilinci 
almış, bu sayede modern şiirimizi onarıp büyütmüş, 
dünya şiirine, yeni insanın ortak estetik algılayışına 
yaklaştırmıştır. 

Sezai Karakoç’un, Osmanlı şiiri ile hesaplaşması ona 
duru bir bilinç ve duruş kazandırmış, bu kazanımları 
da Batı şiiriyle hesaplaşmasına Müslümanca bir tavır 
katmıştır. Şiirinde olduğu gibi, fikriyatının temelleni-
şinde de Doğu-Batı çatışmasının önemli bir payı vardır. 
Tanzimat’tan bu yana sanatkâr, düşünür ve siyasiler, bu 
çatışmanın sonunda yenildikleri tarafa geçerler; ancak 
Batı, Sezai Karakoç’u yenememiştir.

Sezai Karakoç, İslâm’ın modern çağa uygun en üst sanat 
dilini yaratmıştır. Bu dille düşünmeyi başaran sanat-
kârlardan iyi şair, romancı, öykücü, müzisyen, ressam, 
senarist, yönetmen vb. çıkmaması ihtimal bile değildir. 
Bu bağlamda Sezai Karakoç’un fikriyatı ve şiiri tüm 
boyutları ile kendi eserleri ve hayatından örneklerle 
okunmakta ve katılımcılar ile tartışılmaktadır. 

Rasim Özdenören Okumaları
Asım Gültekin

Rasim Özdenören, analitik düşünme yöntemini yazı-
larında başarılı, zengin, ufuk açıcı bir üslupla kullanır. 
Öyle ki analitik düşünmeyi en iyi şekilde gerçekleştiren 
fikir adamı olarak bilinir. Türk Düşüncesinin maruz 
kaldığı kavram tahribatına çare olabilecek eserler 
ortaya koyan Türk Edebiyatının önde gelen isimlerin-
den Rasim Özdenören ile ilgili okumalarda şu konu ve 
kavramlar ele alınmaktadır: 

Adlandırma Meselesi, Kültür ve Bilim, Paradigmatik 
Problem, Bilmek, Bilmemek, Uzak Perspektiften, 
Russell’ın Peştamalı ya da İki Mantık, İslâm’dan Medet 
Ummak, Paradoks ve Çelişki, Batıda ve İslâm’da İnsanın 
Konumu, Hümanizma/ Hümanizmanın Sonucu: Üstün 
İnsan.
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Etkili Öğretmenlik Uygulamaları
Muhammet Yılmaz

Etkili Öğretmenlik Uygulamaları başlığındaki semi-
nerler dizisi üç ana bölümden oluşmaktadır: Etkili 
Öğretmenlik, Öğrencilerle İletişim ve Sınıf Yönetimi.

Etkili Öğretmenlik bölümünde, öğretmen adaylarına 
vizyon sahibi ve heyecanlı olmalarını sağlamak ama-
cıyla iyi ve etkili bir öğretmende bulunması gereken 
özellikler açıklanır. Öğretmenlik mesleği akademik 
ve teorik bilgilerden yararlanarak pratik boyutlarıyla 
ve uygulama örnekleriyle tanıtılır. Katılımcıların bu 
seminerle, bir yandan öğretmenlik mesleğinde keyifli 
bir yolculuğa çıkarken diğer yandan da meslekte kar-
şılaşabilecekleri sorunlara çözüm önerileri bulmaları 
sağlanır.

Öğrencilerle İletişim bölümünde, öğretme-öğrenme 
süreçlerinin başarıya ulaşmasında en önemli etken-
lerden birisi de öğretmenlerin öğrencileriyle ilişki-
lerinin sağlıklı olmasıdır. Bu seminerde öğretmen-
lik mesleği bağlamında iletişimin anlamı, önemi ve 
iletişim süreci konu edilir. Öğretmenlerin iletişim 
becerilerini geliştirmelerine imkan sağlayacak ör-
nekler üzerinden konular açıklanır. Öğrencilerle or-
tak iletişim alanları oluşturma, iletişim engelleri ve 
beden dilini kullanma teknikleri üzerinde durulur.  

Etkili Sınıf Yönetimi bölümünde, öğretmen adaylarının 
etkili sınıf yönetimi konusunda teorik bilgilerle tecrü-
beyi birleştiren bir yaklaşıma sahip olmalarını sağla-
mak; öğretmen adaylarına yapılandırmacı yaklaşıma 
uygun; arkadaş, rehber ve yöneten öğretmen anlayışını 
gerçekleştirebilecekleri bir misyon kazandırmaktır. 

Seminerlerde öğretmenlerin en fazla karşılaştıkları 
sınıf içi sorunlara ve istenmeyen öğrenci davranışları-
na karşı örnekler üzerinden çözüm önerileri getirilir. 
Seminerler, dinleyenlerin katılımına, görüş ve önerileri-
ni ifade etmelerine uygun bir tarzda yürütülür. Bu semi-
nerler, resim, kısa film, grafik ve tablolarla hazırlanmış 
sunular/slaytlar eşliğinde gerçekleştirilir.

Hz. Peygamberin Hayatı
Mustafa Balcı

Hz. Peygamberin hayatına doğru bir pencereden 
bakabilmek amacıyla peygamberimizin hayatıy-
la ilgili temel okumaların yapıldığı bu seminerde,  
Hz. Peygamberin hayatı bölümler halinde değerlendi-
rilerek yaşadığı olaylar üzerinde yeniden bir düşünme 
ve anlama faaliyeti gerçekleştirmek hedeflenmektedir. 
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Temel Dini Bilgiler 
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Temel

Temel Dini Bilgiler, bir müslümanın gerek inanç ge-
rekse de eylem bakımından din ile ilgili olarak bilmesi 
gereken asgari düzeydeki bilgileri kapsamaktadır. 

İlim geleneğimizde ilm-i hal yazını şeklinde tebarüz 
eden bu alanda tevhid ve ahiret ekseninde temel inanç 
esaslarının yanı sıra insanın hem bireysel yaşam alanı 
hem de aile, okul, iş, gibi her türlü sosyal yaşam ala-
nınında eylemlerinin nasıl olması gerektiği hakkında 
ölçüt ve kriterler yer alır. Bu seminerde ilgili yazın dik-
kate alınarak İslâmın iman, ibadet ve ahlak alanlarını 
kapsayacak ilm-i hal düzeyinde dersler işlenmektedir.  

Kur’an Arapçasına İlk Adım
Muhammet Beyazal

Kur’an; indirildiği dönemde Kuzey Arabistan 
Araplarının rahatça anlayabileceği bir dil ile vahyedil-
miştir. Bu yüzden o dönemin şehirli ve bedevi Arapları 
ya olumlu ya da olumsuz bir şekilde vahyin mesajına 
karşı tavır almışlardır.

“Biz onu düşünüp anlayasınız diye Arapça bir Kur’an 
olarak indirdik.” (Yusuf/2). Bu ve benzeri ayetler ışı-
ğında düşünüldüğünde Kur’an-ı Kerim anlaşılamayan 
herhangi bir bilimsel ve edebi metin değil, aksine 
varoluşumuza anlam katan, bize can veren vahyin gür 
sesidir. Onu okuyarak öğrenmeye ve anlamaya çalışmak 
suretiyle ayet ve surelerle aşinalık kazanmış ve aynı 
zamanda da yüce yaratıcıya yakınlaşmış oluyoruz.

Bu seminerde; namazda okunan duaların ve kısa su-
relerin anlamının hızlı ve doğru bir şekilde anlaşıl-
ması amaçlanmıştır. Bunun sağlanması için de Kur’an 
Arapçasının temel gramer ve dil yapısının üzerinde 
durulmaktadır.
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Dem Araştırma Projeleri
Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin eğitim, araş-
tırma ve akademik yayın becerilerini artırmak, disip-
linler arası bir yaklaşımla farklı alanlardaki projelerde 
yeterliliklerini geliştirmek ve öğrencilerin lisansüstü 

eğitimlerini başarıyla tamamlayabilmeleri için maddi 
imkânlar sunmak amacıyla Ocak ayından itibaren 10 
araştırma başlığında projeler açılmıştır. 

Değerler Eğitimi Programı Geliştirme 
Projesi
Örgün eğitim sistemi müfredatındaki tüm dersleri 
kapsayan, tematik, sarmal ve örtük bir yaklaşımın 
benimsendiği bir değerler eğitimi programı ve etkin-
liklerini geliştirmeyi amaçlayan proje, çalışmalarına 
devam etmektedir. 

İlk aşamada değer eğitimi ve eğitim programları konu-
larında kapsamlı literatür tarama çalışmaları tamam-
lanmıştır. Değerlerin tespiti ve listesinin oluşturulması 
aşamasına geçen proje bu hususta bilimsel istişare 
toplantıları yapmakta ve çalışma grupları ile hazırla-
nan bir form aracılığıyla ‘Değerler Eğitimi İç Paydaş 
Görüşlerini’ toplamaktadır.

 
Yüksek Din Öğretimi Araştırmaları Projesi
Türkiye’de İlahiyat Eğitimini –tarihsel arkaplanı, orga-
nizasyon yapısı ve yaşamakta olduğu sorun alanları iti-
bariyle- değerlendirmeyi amaçlayan proje kapsamında 
birkaç farklı başlıkta araştırma yürütülmektedir. 

Hazırlıkları süren araştırma raporu, yükseköğretimde 
İslâm ilahiyatı eğitimini tarihsel arkaplanı ve dünyada-
ki diğer örneklerle karşılaştırmalı olarak incelemekte;  

Türkiye’de yüksek din eğitimini yapılanmasını, prog-
ram, istihdam alanları ve kalite ölçütleri boyutlarıyla 
incelemektedir. 

Proje kapsamında Türkiye’de ilahiyat eğitimi konulu 
bibliyografya analizi ve özel üniversitelere bağlı ilahiyat 
fakülte deneyimleri üzerine değerlendirmeler de yer 
almaktadır.

 
Gençlik Araştırmaları Projesi
Gençlik değerleri ve eğilimleri, gençlik politikaları ve 
hareketleri üzerine literatür çalışmalarının yapılması, 
gençlik din ve değerler alanında bir veri bankasının 
oluşturulması amaçlanmaktadır. 

Bu amaçla “Türkiye Gençlik Çalışmaları Tematik 
Bibliyografyası: 1915-2015” çalışmasının ilk aşama-
sı tamamlanmak üzeredir. Bu kapsamda 7558 adet 
Kitap, Makale ve Tez’in taraması tamamlanmış; ilgili 
veriler tematik olarak tasnif edilmiş, künyeleri ka-
yıt altına alınmış ve dokümanlaştırma çalışmalarına  
devam edilmektedir. 

66 ENSAR BÜLTENİ 2016



DEĞERLER EĞİTİMİ MERKEZİ

Dem Araştırma Projeleri
Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin eğitim, araş-
tırma ve akademik yayın becerilerini artırmak, disip-
linler arası bir yaklaşımla farklı alanlardaki projelerde 
yeterliliklerini geliştirmek ve öğrencilerin lisansüstü 

eğitimlerini başarıyla tamamlayabilmeleri için maddi 
imkânlar sunmak amacıyla Ocak ayından itibaren 10 
araştırma başlığında projeler açılmıştır. 

Değerler Eğitimi Programı Geliştirme 
Projesi
Örgün eğitim sistemi müfredatındaki tüm dersleri 
kapsayan, tematik, sarmal ve örtük bir yaklaşımın 
benimsendiği bir değerler eğitimi programı ve etkin-
liklerini geliştirmeyi amaçlayan proje, çalışmalarına 
devam etmektedir. 

İlk aşamada değer eğitimi ve eğitim programları konu-
larında kapsamlı literatür tarama çalışmaları tamam-
lanmıştır. Değerlerin tespiti ve listesinin oluşturulması 
aşamasına geçen proje bu hususta bilimsel istişare 
toplantıları yapmakta ve çalışma grupları ile hazırla-
nan bir form aracılığıyla ‘Değerler Eğitimi İç Paydaş 
Görüşlerini’ toplamaktadır.

 
Yüksek Din Öğretimi Araştırmaları Projesi
Türkiye’de İlahiyat Eğitimini –tarihsel arkaplanı, orga-
nizasyon yapısı ve yaşamakta olduğu sorun alanları iti-
bariyle- değerlendirmeyi amaçlayan proje kapsamında 
birkaç farklı başlıkta araştırma yürütülmektedir. 

Hazırlıkları süren araştırma raporu, yükseköğretimde 
İslâm ilahiyatı eğitimini tarihsel arkaplanı ve dünyada-
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Türkiye’de yüksek din eğitimini yapılanmasını, prog-
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Gençlik Araştırmaları Projesi
Gençlik değerleri ve eğilimleri, gençlik politikaları ve 
hareketleri üzerine literatür çalışmalarının yapılması, 
gençlik din ve değerler alanında bir veri bankasının 
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Bu amaçla “Türkiye Gençlik Çalışmaları Tematik 
Bibliyografyası: 1915-2015” çalışmasının ilk aşama-
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Kitap, Makale ve Tez’in taraması tamamlanmış; ilgili 
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devam edilmektedir. 
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Din Eğitiminin Hukuki Statüsü
Din eğitiminin yerel hukuk metinleri üzerinden değer-
lendirilerek, uluslararası hukuk metinlerinde din eği-
timinin yasal statüsünün incelenmesi ve kapsamlı bir 
raporun hazırlanması amaçlanmaktadır. Bu amaçla ya-
pılan çalışmalar doğrultusunda farklı ülke örneklerinde 
ve uluslararası hukuk metinlerinde din eğitiminin yasal 
statüsünü içeren ön rapor çalışmaları tamamlanmıştır. 

Türkiye’de Din Eğitimi ile ilişkili olarak Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesinin vermiş olduğu kararların in-
celenmesi ve raporlaştırılması çalışmaları ise devam 
etmektedir.

 
Din ve Toplum Araştırmaları Projesi
Sosyal bilimler ve din ilişkisini makro ve mikro çer-
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alanda yeterliklerini artırmak amacıyla çeşitli eğitimler 
düzenlenmiştir. Bununla birlikte proje sürecini ve ve-
rilerini düzenli takip etmek, uzaktan erişimi sağlamak 
üzere bir veritabanı hazırlanmış ve literatür çalışmaları 
bu program aracılığıyla devam ettirilmiştir.Akabinde 
sosyal bilimlerde farklı alanlarda çalışan akademis-
yenler ile yapılan derinlemesine mülakatlar ile proje 
çalışmalarına devam etmektedir.  

 
İmam Hatip Okulları Projesi
Bu proje çerçevesinde özellikle 2012 yılından itibaren 
niceliksel olarak ciddi bir artış yaşayan İmam Hatip 
Okullarındaki din eğitiminin niteliği ve sorunlarının 
öğrenci, öğretmen ve yönetici görüşlerine göre de-
ğerlendirilmesi, ayrıca bu okullardaki öğretmen ve 
öğrencilerin profilleri, memnuniyet algıları ve aidiyet 
düzeylerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. 

Proje kapsamında TÜİK Türkiye bölgeler sınıflaması 
dikkate alınarak örneklem olarak seçilen 12 ildeki 
İmam-Hatip okullarından öğrenci ve öğretmenlere 
anket uygulanmış ve okul yöneticileriyle mülakatlar 
yapılarak veriler toplanmıştır. Projede gelinen noktada, 

proje ekibi tarafından tüm veriler toplanmış olup ra-
porlama aşamasına geçilmiştir. Bu kapsamlı çalışmanın 
paydaş görüşleri çerçevesinde ortaya koyacağı sonuç-
ların, İmam Hatip Okullarındaki eğitimin niteliğinin ge-
liştirilmesine ve bu konuda politika oluşturma sürecine 
katkı sunması ümit edilmektedir.

 
Manevi Danışmanlık ve Rehberlik 
Araştırmaları Projesi
Bu projede, Türkiye’de yakın zamanda adını duyuran 
Manevi danışmanlık ve rehberlik alanı ilgili literatüre 
katkı sağlanması,  uygulama alanlarının ortaya konması 
ile eğitim ve uygulamaya yönelik olarak farklı modelle-
rin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Proje kapsamında 
araştırmacılar batı ülkelerindeki manevi danışmanlık 
örneklerini incelenmiş, literatür tarama çalışmalarında 
sona yaklaşmıştır. Bu çalışmalar doğrultusunda alanın 
ihtiyaçlarından hareketle önemli bir eser Türkçe’ye 
kazandırılacaktır.

 
Örgün Din Eğitimi Uygulamaları Projesi
1924’ten günümüze Türkiye’de din eğitimi alanında 
hazırlanan öğretim programları, uygulamaları ve ders 
kitaplarının analiz edilmesi ve bu alanda eğitim veren 
kişilerin yeterliklerinin ölçülmesini amaçlayan projede 
alanla ilgili arşiv oluşturulması çalışmalarına başlan-
mış, yapılan saha çalışmalarında eğitimciler ile birebir 
mülakatlar gerçekleştirilmiş ve eğitimcilerin yeterlikle-
rinin ölçülmesi amacıyla ölçek geliştirme çalışmalarına 
başlanmıştır.

 
İslâm Dünyasında Misyonerlik Faaliyetleri 
Araştırmaları Projesi
İslâm dünyasında geçmişten günümüze devam eden 
misyonerlik faaliyetlerinin tarihsel ve toplumsal et-
kileri disiplinler arası bir yaklaşımla incelenerek ilgili 
literatüre katkı sağlanmasını amaçlanmaktadır. Bu 
doğrultuda proje bünyesinde görev alan araştırmacı-
lar ile literatür tarama çalışmaları yapılmıştır. Yapılan 
çalışmalar neticesinde ilk etapta ulusal çaplı bir sem-
pozyumun düzenlenmesi akabinde de alan ile ilgili 
Türkçe literatüre önemli bir eserin kazandırılması 
hedeflenmektedir.    
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Araştırma Proje Eğitimleri
Araştırma projelerinde görev alan lisansüstü öğrencile-
rine yönelik Akademik Gelişim Eğitimleri düzenlenmiş-
tir. Akademik Gelişim Eğitimleri kapsamında İstanbul 
Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyeleri Yrd. 
Doç. Dr. Metin Tunç ve Yrd. Doç. Dr. Murat Şentürk’ün 
eğitmenliğinde yapılan eğitimlerde şu başlıklara yer 
verilmiştir: 

Araştırma Süreçlerinde Etkili Literatür Taraması, 
Nitelikli Bilimsel Makale Yazımı için İleri Teknikler 
Eğitimi, Bilimsel Makale Referans Yönetim Sistemleri 
Eğitimi, Veri Analiz, Görselleştirme ve Sunum Sistemleri 
Eğitimi ile Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu 
Hazırlama, Mülakat Teknikleri, Odak Grup Çalışması 
ve Nitel Verilerin Çözümlenmesi ve Analizi.

Gençlik Araştırmaları Projesinde yer alan öğrenci-
ler için Zafer Özdemir tarafından yaklaşık 100 saat 

“Bilimsel Metin Yazımı Eğitimi” verilmiştir.  Bu eğitim 
ile akademisyen adaylarının en çok sıkıntı çektikleri 
alan olarak belirttikleri akademik yazım hususunda öğ-
rencilerin yeterliklerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. 
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Öğretmen Platformları 
Değerler Eğitimi Merkezi bünyesinde yer alan ve 2006 
yılından bu yana çalışmalarına devam eden DKAB 
Öğretmenleri Platformu ve İHL Öğretmenleri Platformu 

düzenlemiş olduğu gelişim seminerleri, atölye çalışma-
ları ve okuma grupları ile öğretmenlerin mesleki geli-
şim ve becerilerini artırmalarına katkı sağlamaktadır.

 
Öğretmen Platformları Tanışma 
Toplantısı
İstanbul’da görev yapan İHL Meslek Dersleri ve Din 
Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinin katılımıyla 19 
Ekim 2016 tarihinde Öğretmen Platformları Tanışma 
Programı gerçekleştirildi. Tanışma programının birin-
ci bölümünde Öğretmen Platformlarının 2016-2017 
eğitim öğretim yılında yapmayı planladığı faaliyetler 
tanıtıldı. Platformların öğretmenlerin gönüllü çabaları 
ile yine öğretmenler için çalışmalar yaptığı vurgulandı.

Programın ikinci bölümünde katılımcı öğretmenlerin 
platform çalışmaları üzerine görüş ve önerileri alınarak 
tanışma toplantısı tamamlandı. 

 
Öğretmen Platformları Seminerleri

Arapçayı Nasıl Öğretelim?

Yrd. Doç. Dr. Abdüssamet Bakkaloğlu

Seminerde okullarda Arapça derslerinde ders verimli-
liğini arttırmaya yönelik uygulanması gereken eğitim 
öğretim teknikleri üzerinde durulmaktadır. Katılımcı 
öğretmenler ile uygulamaların yapıldığı ve geliştirildi-
ği seminerde; Arapça konuşma becerisini öğretirken 
dikkat edilmesi gereken hususlar, Arapça öğretimin-
de gramerin rolü ve öğretim teknikleri gibi konulara 
değinilmektedir.

 
Etkili Öğretmenlik Atölyesi

Muhammet Yılmaz

 “Eğitimin İşlevi” ve “Öğretmen Rolleri” konularında 
sunum, beceri eğitimi ve etkinlikler yapılarak, “Etkili 
Öğretmenin Özellikleri” üzerine grup çalışması 

yoluyla becerilerin geliştirilmesi sağlanmaktadır. 

Katılım için 
Başvuru:

ogretmen.dem@org.trProgram Akışı:
18:00-18:30   : Akşam Yemeği
19:00-21:00   : 2016-2017 Eğitim 
Öğretim Yılı Öğretmen Çalışmaları
Yer: Ensar Vakfı Genel Merkezi
Süleymaniye cd. No:11 Süleymaniye 
Fatih/İstanbul
Tarih: 19 Ekim 2016 Çarşamba

DEÐERLER EÐÝTÝMÝ 
MERKEZÝ

ÖÐRETMEN TANIÞMA 
PROGRAMI

Ders içeriklerini geliştirmek, mesleki gelişime katkı 
sağlamak ve eğitimde iyi örneklerin çoğaltılması amacıyla, 
Meslek dersleri ve DKAB öğretmenleriyle 2016-2017 eğitim 

öğretim yılı tanışma programına sizleri bekliyoruz...
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Etkinlik Merkezli Din Eğitimi

Ayşe Ak

Seminerde katılımcıların derslerde uygulanabilecek ör-
neklerden yararlanarak kendi alanlarına uygun oyun ve 
eğlenceli etkinlik üretebilmelerini sağlamak amacıyla 
eğitimde oyun ve eğlenceli etkinliklerin nasıl yapıldı-
ğıyla ilgili örnekler sunulmaktadır. Farklı yaş gruplarına 
göre oyunla öğretimin gerekliliği üzerinde durulmakta 
ve katılımcıların oyun örneklerini pratik yapmaları 
sağlanmaktadır. Geleneksel oyunların ve oyun örnek-
lerinin eğitici oyuna nasıl uyarlanacağı ile ilgili bilgiler 
paylaşılmakta, sonra katılımcıların kendi alanlarına 
bu oyunları uyarlamaları sağlanmaktadır. Bu çalışma 
sürecinde katılımcılar hazırladıkları örneklerini oyuna 
dönüştürerek ve bunların sunumunu yaparak atölyeyi 
tamamlamaktadır.

 

Kur’an-ı Kerim’i Nasıl Öğretelim?
Hüseyin Hatipoğlu, Elif Yorulmaz

Bu seminer çalışmasında, bireysel uygulamalar ve 
grup çalışmaları ile Kur’an-ı Kerim öğretimine yönelik; 
öğrencilerin yüzünden güzel okuma ve ezbere okuma 
becerilerini geliştirmeleri amacıyla kullanılan ve kul-
lanılabilecek yöntem ve teknikler hakkında bilgiler 
verilmektedir. Seminer içeriğinde; tekrarlama, ezber-
lemeden önce doğru okuma, Kur’an-ı Kerim’i doğru ve 
güzel (tecvid) okuma, ezber teknikleri ve yüzünden 
okuma teknikleri gibi konular bulunmaktadır. 

Hz. Peygamberi Nasıl Öğretelim?

Mustafa Balcı

Din eğitimi ve öğretimi bağlamında Hz. Muhammed 
(sav)’in hayatı ve örnekliği ile ilgili konuların hangi 
yaklaşımlarla nasıl öğretilmesi gerektiği irdelenerek, 
Hz. Muhammed (sav)’in hayatına yönelik konuların 
öğretimini kolaylaştıracak yöntem, teknik, etkinlik ve 
materyal örnekleri paylaşılmaktadır. Siyer öğretiminin 
temel ilkeleri ve doğru Hz. Peygamber tasavvuru, Hz. 
Muhammed (sav)’in mücadelesini doğru okumak ve 
doğru öğretmek, Siyer öğretiminde ahlaki, sosyal, si-
yasi ve ekonomik vurgular, Hz. Peygamber’i, çocuk ve 
gençler için anlamlı hale getirmek konularında bilgi ve 
tecrübeler paylaşılmaktadır. 
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Eğitici Drama Atölyesi

Ayşe Ak

Drama; bir sözcüğü, bir kavramı, bir davranışı, bir 
cümleyi, bir fikri ya da bir olayı, tiyatro tekniklerin-
den yararlanarak, oyun veya oyunlar geliştirerek can-
landırmaktır. Yaratıcı Drama olay, olgu, yaşantı ve 
bilgileri yeniden yapılandırmayı amaçlamaktadır. Bu 
amaçtan hareketle programda katılımcıların yaratıcı 
drama temel eğitiminden yararlanarak kendi profes-
yonel alanlarında; drama, doğaçlama, oyun ve etkinlik 
yöntemleri geliştirmelerine rehberlik edilmektedir. 

Etkinlik Merkezli Arapça Öğretimi
Zehra Yüksel

Bu seminerde katılımcıların derslerde uygulanabilecek 
oyun ve eğlenceli etkinlik örneklerinden yararlanarak 
Arapça öğretiminde etkinlik temelli bir eğitim anla-
yıştan nasıl faydalanabilecekleri anlatılmaktadır. Bu 
maksatla geleneksel oyunları ve dil eğitiminde kullanı-
lan teknikleri kullanarak katılımcıların yeni etkinlikler 
uyarlamaları ve geliştirmeleri için yol gösterici bir 
eğitim yapılmaktadır.

 

Medya ve Eğitim 
Mustafa Yılmaz

Günümüzde eğitimin üç sac ayağı olan okul, aile ve çev-
renin yanına çok daha güçlü bir ayak daha eklenmiştir: 
Medya. Bilhassa değer ve ahlak eğitimi konusunda 
medyanın olumuz etkileri göz ardı edilemez boyutlara 
ulaşmıştır. Bu husustan hareketle çocuklarımızın milli, 
manevi ve evrensel ahlaki değerlere sahip olmasında 
medyanın rolü, negatif etkilerinden korunma konusun-
da fikirler, çocukların ve gençlerin medyayı yorumla-
yarak takip edebilmesinin yolları ve büyüklere düşen 
görevler bu seminerde ele alınmaktadır.

Ahlak Konularını Nasıl Öğretelim?  
İbadet Konularını Nasıl Öğretelim?

Mustafa Yılmaz

Bu çalışmada öğretmenlerin öğretim ilke ve yöntemleri 
konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlayarak bu kaza-
nımlarını Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde işlenen 
ibadet ve ahlak konularında kullanabilmeleri için grup 
çalışmaları yapılmaktır. 

Programın ilk haftasından itibaren seminerin ilk kıs-
mında kısaca öğrenme alanı seminerci tarafından tanı-
tılmakta, daha sonra katılımcıların grup çalışmaları ile 
örnek uygulamalar geliştirmeleri için atölye çalışmaları 
yapılmaktadır.

 

İslâm Düşüncesinde Farklı Konuların 
Öğretimi
Veli Karataş

Bu seminerde öncelikle farklılıkların sebepleri, farklı 
dinlerdeki yorum farklılıkları, İslâm dininde görüş 
ayrılıklar gibi konular ele alınmaktadır. Bu konular 
ve tekçilik, tektipçilik, indirgemecilik, dayatma gibi 
kavramlar çerçevesinde: “Herkes tasavvufi yorumu 
benimsemek ve bir tarikata bağlanmak zorunda olsaydı 
ne olurdu? Herkesten kelami ya da felsefi delillen-
dirme seviyesi beklense ne olurdu? Niçin mezhepler 
var? Din bir taneyken niçin ayrılık oluyor? Hakikat/
doğru tek değil mi? Hak taaddüt eder mi? Mezhepler 
birleştirilebilir mi?” gibi din eğitimcilerinin sıkça kar-
şılaştığı sorulara cevaplar aranmaktadır. Bu soruların 
ve konuların ele alınmasında dikkat edilmesi gere-
ken hususlar, Paradigma içi-Paradigma dışı kavramı, 
Oryantalist perspektifteki sun’i ayrımlar, parçacı ve 
ayrıştırmacı yaklaşımlar, kategorik farklılaşma model-
leri tartışılmaktadır.

 
Din Öğretiminde Sıkça Sorulan Sorular
Sabahattin Nayir

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinde öğrenciler 
tarafından sıkça sorulan sorular gruplandırılıp öğ-
rencilerin seviyelerine göre cevaplandırma yöntem 
ve teknikleri üzerine değerlendirmeler yapılmaktadır. 
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Materyal Grubu Çalışmaları
Değerler Eğitimi Merkezi Materyal Geliştirme 
Komisyonları tarafından DKAB dersleri, seçmeli din 
eğitimi dersleri, İHL meslek dersleri ve değerler eği-
timi alanlarında ihtiyaçlara göre ders etkinlikleri ve 
materyalleri hazırlanmaktadır. Komisyonların hazır-
ladığı materyal ve etkinlikler   dkab.org ve değerler.
org adreslerinden tüm eğitimcilere ücretsiz olarak 
ulaştırılmaktadır. 

2016-2017 eğitim öğretim yılı başında, imam hatip 
liseleri siyer dersi materyalleri ile imamhatipogretme-
ni.com adresi yeniden yayınlanarak imam hatip lisesi 
meslek dersi öğretmenlerinin hizmetine sunulmuştur. 
Çalışmaları devam eden Kuran-ı Kerim ve Temel Dini 
Bilgiler derslerinin materyalleri ise yakın zamanda 
İHL meslek dersi öğretmenlerinin ücretsiz bir şekilde 
erişimine sunulacaktır. 

Cevher Projesi
Cevher Projesi kapsamında İHL Öğrencileri arasından 
meraklı ve heyecanlı öğrencileri, sanattan felsefeye, din 
eğitimden edebiyata her alanın duayeni fikir önderle-
riyle, yazarlarla, sanatçılarla ve uzmanlarla bir araya 
getirerek, öğrencilerin okumalar yoluyla kendilerini 

geliştirmesi hedeflenmektedir.  Projeye dâhil olan her 
okulda bir öğretmenin rehberliğinde en fazla 40 kişilik 
öğrenci grupları ile Cevher Projesi üçüncü yılında çalış-
malarına devam etmektedir. 

Cevher Projesi kapsamında 2016 bahar ve güz döneminde aşağıdaki programlar düzenlenmiştir.

Konuk Okul Tarih
Lütfi Arslan Pendik Ömer Çam AİHL 18 Şubat 2016
Hüseyin Goncagül Hayrettin Karaman Kız AİHL 18 Şubat 2016
Asım Gültekin Üsküdar Burhaniye AİHL 09 Şubat 2016
Asım Gültekin Kartal Cevizli AİHL 09 Şubat 2016
Lütfi Arslan Pendik Ömer Çam AİHL 18 Şubat 2016
Yıldız Ramazanoğlu Pendik Nurettin Topçu AİHL 10 Şubat 2016
Ahmet Mercan Pendik Nurettin Topçu AİHL 25 Şubat 2016
Ali Ayçil Pendik Nurettin Topçu AİHL 21 Mart 2016
Güray Süngü Pendik Nurettin Topçu AİHL 06 Nisan 2016
İsmail Kılıçarslan Maltepe Şehit Er Çağlar Mengü AİHL 24 Şubat 2016
Melek Arslanbenzer Başakşehir AİHL 23 Şubat 2016
Fahrettin Gün Pendik Ömer Çam AİHL 08 Mart 2016
İsmail Isparta Tenzile Erdoğan AİHL 23 Şubat 2016
Yusuf Kaplan Pendik Esenler Kız AİHL 01 Mart 2016
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Materyal Grubu Çalışmaları
Değerler Eğitimi Merkezi Materyal Geliştirme 
Komisyonları tarafından DKAB dersleri, seçmeli din 
eğitimi dersleri, İHL meslek dersleri ve değerler eği-
timi alanlarında ihtiyaçlara göre ders etkinlikleri ve 
materyalleri hazırlanmaktadır. Komisyonların hazır-
ladığı materyal ve etkinlikler   dkab.org ve değerler.
org adreslerinden tüm eğitimcilere ücretsiz olarak 
ulaştırılmaktadır. 

2016-2017 eğitim öğretim yılı başında, imam hatip 
liseleri siyer dersi materyalleri ile imamhatipogretme-
ni.com adresi yeniden yayınlanarak imam hatip lisesi 
meslek dersi öğretmenlerinin hizmetine sunulmuştur. 
Çalışmaları devam eden Kuran-ı Kerim ve Temel Dini 
Bilgiler derslerinin materyalleri ise yakın zamanda 
İHL meslek dersi öğretmenlerinin ücretsiz bir şekilde 
erişimine sunulacaktır. 

Cevher Projesi
Cevher Projesi kapsamında İHL Öğrencileri arasından 
meraklı ve heyecanlı öğrencileri, sanattan felsefeye, din 
eğitimden edebiyata her alanın duayeni fikir önderle-
riyle, yazarlarla, sanatçılarla ve uzmanlarla bir araya 
getirerek, öğrencilerin okumalar yoluyla kendilerini 

geliştirmesi hedeflenmektedir.  Projeye dâhil olan her 
okulda bir öğretmenin rehberliğinde en fazla 40 kişilik 
öğrenci grupları ile Cevher Projesi üçüncü yılında çalış-
malarına devam etmektedir. 

Cevher Projesi kapsamında 2016 bahar ve güz döneminde aşağıdaki programlar düzenlenmiştir.

Konuk Okul Tarih
Lütfi Arslan Pendik Ömer Çam AİHL 18 Şubat 2016
Hüseyin Goncagül Hayrettin Karaman Kız AİHL 18 Şubat 2016
Asım Gültekin Üsküdar Burhaniye AİHL 09 Şubat 2016
Asım Gültekin Kartal Cevizli AİHL 09 Şubat 2016
Lütfi Arslan Pendik Ömer Çam AİHL 18 Şubat 2016
Yıldız Ramazanoğlu Pendik Nurettin Topçu AİHL 10 Şubat 2016
Ahmet Mercan Pendik Nurettin Topçu AİHL 25 Şubat 2016
Ali Ayçil Pendik Nurettin Topçu AİHL 21 Mart 2016
Güray Süngü Pendik Nurettin Topçu AİHL 06 Nisan 2016
İsmail Kılıçarslan Maltepe Şehit Er Çağlar Mengü AİHL 24 Şubat 2016
Melek Arslanbenzer Başakşehir AİHL 23 Şubat 2016
Fahrettin Gün Pendik Ömer Çam AİHL 08 Mart 2016
İsmail Isparta Tenzile Erdoğan AİHL 23 Şubat 2016
Yusuf Kaplan Pendik Esenler Kız AİHL 01 Mart 2016
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Asım Gültekin Kartal AİHL 02 Mart 2016
Yasemin Karahüseyin Bağcılar Hayreddin Karaman Kız AİHL 13 Nisan 2016
Nurettin Durman Bağcılar Hayreddin Karaman Kız AİHL 08 Mart 2016
Asım Gültekin Kartal AİHL 02 Mart 2016
Sami Gül Tenzile Erdoğan AİHL 03 Mart 2016
Mustafa Özdamar Pendik Ömer Çam AİHL 15 Mart 2016
Hüseyin Rahmi Göktaş Osmangazi Kız AİHL 03 Mart 2016
Yasemin Karahüseyin Başakşehir AİHL 01 Nisan 2016
Hüseyin Goncagül Sultangazi Mimar Sinan Kız AİHL 17 Mart 2016
Hüseyin Goncagül Sultangazi Recep Tayyip Erdoğan Kız AİHL 17 Mart 2016
Hüseyin Rahmi Göktaş Kartal AİHL 25 Mart 2016
Ali Ayçil Nurettin Topçu AİHL 21 Mart 2016
Taner Yüncüoğlu Başakşehir Kız AİHL 17 Mart 2016
Adem Özköse Pendik Esenler Kız AİHL 21 Mart 2016
Hüseyin Goncagül Kartal Mehmet Akif Ersoy İHL 16 Mart 2016
Yıldız Ramazanoğlu Kartal AİHL 14 Nisan 2016
Adem Özköse Bağcılar Hayreddin Karaman Kız AİHL 14 Mart 2016 
Taner Yüncüoğlu Üsküdar AİHL 24 Mart 2016
Ahmet Mercan Hayrettin Karaman Kız AİHL 07 Nisan 2016
Asım Gültekin Başakşehir Celalettin Ökten AİHL 31 Mart 2016
Adem Özköse Başakşehir Celalettin Ökten AİHL 22 Mart 2016
Adem Özköse Celalettin Ökten AİHL 25 Mart 2016
Asım Gültekin Mehmet Akif Ersoy AİHL 24 Mart 2016
Zafer Acar Üsküdar Burhaniye AİHL 23 Mart 2016
Yıldız Ramazanoğlu Üsküdar Anadolu İHL 28 Mart 2016
Asım Gültekin Sarıyer Kız AİHL 31 Mart 2016
Taner Yüncüoğlu Kartal AİHL 26 Nisan 2016
Erol Erdoğan Sultangazi Mimar Sinan Kız AİHL 12 Nisan 2016
Erol Erdoğan Sultangazi Recep Tayyip Erdoğan Kız AİHL 12 Nisan 2016
Aykut Ertuğrul Üsküdar Burhaniye Hakkı Demir AİHL 12 Nisan 2016
Güray Süngü Üsküdar Burhaniye Hakkı Demir AİHL 20 Nisan 2016
Hüseyin Goncagül Kazım Karabekir AİHL 10 Şubat 2016
Mahmut Toptaş Kazım Karabekir AİHL 12 Ocak 2016
Osman Koca Kazım Karabekir AİHL 07 Mart 2016
Lütfi Arslan Kazım Karabekir AİHL 08 Mart 2016
Yıldız Ramazanoğlu Kazım Karabekir AİHL 16 Mart 2016
Şakir Kurtulmuş Kazım Karabekir AİHL 30 Mart 2016
Nurettin Durman Kazım Karabekir AİHL 30 Mart 2016
Yusuf Turan Günaydın Kazım Karabekir AİHL 15 Nisan 2016
Hüseyin Rahmi Göktaş Tenzile Erdoğan AİHL 21 Nisan 2016
Yasemin Karahüseyin Maltepe Şehit Er Çağlar Mengü AİHL 27 Nisan 2016
Taner Yüncüoğlu Tenzile Erdoğan AİHL 28 Nisan 2016
Yıldız Ramazanoğlu Sarıyer AİHL 12 Mayıs 2016
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Lütfi Arslan Kartal Cevizli AİHL 10 Mayıs 2016
Cihan Aktaş Tenzile Erdoğan AİHL 05 Mayıs 2016
Güray Süngü Kartal AİHL 09 Mayıs 2016
Yunus Emre Özsaray Sultangazi Mimar Sinan Kız AİHL 10 Mayıs 2016
Yunus Emre Özsaray Sultangazi Recep Tayyip Erdoğan Kız AİHL 10 Mayıs 2016
Hüseyin Rahmi Göktaş Pendik Esenler Kız AİHL 30 Mayıs 2016
Taner Yüncüoğlu Maltepe Şehit Er Çağlar Mengü AİHL 23 Mayıs 2016
İsmail Isparta Ümraniye AİHL 04 Mayıs 2016
Ali Haydar Haksal Ümraniye AİHL 12 Nisan 2016
Adem Özköse Burhaniye AİHL 17 Mayıs 2016
İsmail Kılıçarslan Tenzile Erdoğan AİHL 25 Mayıs 2016
Taner Yüncüoğlu Nurettin Topçu AİHL 24 Mayıs 2016
Asım Gültekin Maltepe Osman Gazi AİHL 26 Mayıs 2016
Hüseyin Rahmi Göktaş Ömer Çam AİHL 03 Haziran 2016
Hüseyin Rahmi Göktaş Küçükçekmece AİHL 06 Haziran 2016
Asım Gültekin Üsküdar Anadolu İHL 07 Haziran 2016
Suavi Kemal Yazgıç Üsküdar Anadolu İHL 07 Haziran 2016
Hüseyin Rahmi Göktaş Kartal AİHL 03 Haziran 2016
Güray Süngü Maltepe Şehit Er Çağlar Mengü İHL 09 Kasım 2016
Güray Süngü Maltepe Osmangazi Kız AİHL 02 Kasım 2016
İhsan Kabil Kartal Anadolu İHL 01 Kasım 2016
Arafat Aydın Bağcılar Hayreddin Karaman Kız  AİHL 10 Kasım 2016
Güray Süngü Bağcılar Hayreddin Karaman Kız  AİHL 16 Kasım 2016
Ümit Aktaş Bağcılar Hayreddin Karaman Kız  AİHL 23 Aralık 2016
Mustafa Nezihi Pesen Mimar Sinan Kız AİHL 01 Kasım 2016
Ali Ural Sultangazi Mimar Sinan Kız AİHL 29 Kasım 2016
Yasemin Karahüseyin Sultangazi Mimar Sinan Kız AİHL 15 Aralık 2016
Bülent Ata Küçükçekmece AİHL 25 Kasım 2016
Güray Süngü Küçükçekmece AİHL 21 Aralık 2016
İshak Kızılaslan Tenzile Erdoğan KAİHL 16 Kasım 2016
Hüseyin Goncagül Maltepe şehit er çağlar Mengü AİHL 28 Kasım 2016
Asım Gültekin Recep Tayyip Erdogan AİHL 25 Kasım 2016
Adem Özköse Tenzile Erdoğan KAİHL 22 Kasım 2016
Asım Gültekin Uluslararası Pendik Kız AİHL 22 Kasım 2016
Taner Yüncüoğlu Maltepe Kız AİHL 24 Kasım 2016
Nezihi Pesen Kartal Anadolu İHL 01 Aralık 2016
Güray Süngü Maltepe Şehit Er Çağlar Mengü İHL 09 Kasım 2016
Güray Süngü Maltepe Osmangazi Kız AİHL 02 Kasım 2016
İhsan Kabil Kartal Anadolu İHL 01 Kasım 2016
Arafat Aydın Bağcılar Hayreddin Karaman Kız  AİHL 10 Kasım 2016
Güray Süngü Bağcılar Hayreddin Karaman Kız  AİHL 16 Kasım 2016
Ümit Aktaş Bağcılar Hayreddin Karaman Kız  AİHL 23 Aralık 2016

74 ENSAR BÜLTENİ 2016



DEĞERLER EĞİTİMİ MERKEZİ

Lütfi Arslan Kartal Cevizli AİHL 10 Mayıs 2016
Cihan Aktaş Tenzile Erdoğan AİHL 05 Mayıs 2016
Güray Süngü Kartal AİHL 09 Mayıs 2016
Yunus Emre Özsaray Sultangazi Mimar Sinan Kız AİHL 10 Mayıs 2016
Yunus Emre Özsaray Sultangazi Recep Tayyip Erdoğan Kız AİHL 10 Mayıs 2016
Hüseyin Rahmi Göktaş Pendik Esenler Kız AİHL 30 Mayıs 2016
Taner Yüncüoğlu Maltepe Şehit Er Çağlar Mengü AİHL 23 Mayıs 2016
İsmail Isparta Ümraniye AİHL 04 Mayıs 2016
Ali Haydar Haksal Ümraniye AİHL 12 Nisan 2016
Adem Özköse Burhaniye AİHL 17 Mayıs 2016
İsmail Kılıçarslan Tenzile Erdoğan AİHL 25 Mayıs 2016
Taner Yüncüoğlu Nurettin Topçu AİHL 24 Mayıs 2016
Asım Gültekin Maltepe Osman Gazi AİHL 26 Mayıs 2016
Hüseyin Rahmi Göktaş Ömer Çam AİHL 03 Haziran 2016
Hüseyin Rahmi Göktaş Küçükçekmece AİHL 06 Haziran 2016
Asım Gültekin Üsküdar Anadolu İHL 07 Haziran 2016
Suavi Kemal Yazgıç Üsküdar Anadolu İHL 07 Haziran 2016
Hüseyin Rahmi Göktaş Kartal AİHL 03 Haziran 2016
Güray Süngü Maltepe Şehit Er Çağlar Mengü İHL 09 Kasım 2016
Güray Süngü Maltepe Osmangazi Kız AİHL 02 Kasım 2016
İhsan Kabil Kartal Anadolu İHL 01 Kasım 2016
Arafat Aydın Bağcılar Hayreddin Karaman Kız  AİHL 10 Kasım 2016
Güray Süngü Bağcılar Hayreddin Karaman Kız  AİHL 16 Kasım 2016
Ümit Aktaş Bağcılar Hayreddin Karaman Kız  AİHL 23 Aralık 2016
Mustafa Nezihi Pesen Mimar Sinan Kız AİHL 01 Kasım 2016
Ali Ural Sultangazi Mimar Sinan Kız AİHL 29 Kasım 2016
Yasemin Karahüseyin Sultangazi Mimar Sinan Kız AİHL 15 Aralık 2016
Bülent Ata Küçükçekmece AİHL 25 Kasım 2016
Güray Süngü Küçükçekmece AİHL 21 Aralık 2016
İshak Kızılaslan Tenzile Erdoğan KAİHL 16 Kasım 2016
Hüseyin Goncagül Maltepe şehit er çağlar Mengü AİHL 28 Kasım 2016
Asım Gültekin Recep Tayyip Erdogan AİHL 25 Kasım 2016
Adem Özköse Tenzile Erdoğan KAİHL 22 Kasım 2016
Asım Gültekin Uluslararası Pendik Kız AİHL 22 Kasım 2016
Taner Yüncüoğlu Maltepe Kız AİHL 24 Kasım 2016
Nezihi Pesen Kartal Anadolu İHL 01 Aralık 2016
Güray Süngü Maltepe Şehit Er Çağlar Mengü İHL 09 Kasım 2016
Güray Süngü Maltepe Osmangazi Kız AİHL 02 Kasım 2016
İhsan Kabil Kartal Anadolu İHL 01 Kasım 2016
Arafat Aydın Bağcılar Hayreddin Karaman Kız  AİHL 10 Kasım 2016
Güray Süngü Bağcılar Hayreddin Karaman Kız  AİHL 16 Kasım 2016
Ümit Aktaş Bağcılar Hayreddin Karaman Kız  AİHL 23 Aralık 2016
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Gençleri ve Gençlik Dönemini Anlama Sanatı Eğitimi

Doç. Dr. Ömer Miraç Yaman tarafından gerçekleştirilen 
eğitime öğretmenler, gençlik faaliyetleri yürüten STK 
çalışanları, yurt yöneticileri ve bu alanda kendilerini 
yetiştirmek isteyen öğrenciler kabul edilmiştir. 24 
Eylül 2016 tarihinde başlayan eğitim 10 hafta devam 
etmiş ve katılımcılar yaklaşık 60 saatlik bir programı 
tamamlamışlardır. 

Tüm boyutları ile gençliği tanımak, problemlerini an-
lamak, bu problemlere çözüm önerileri sunabilmek ile 
gençlik çalışanının görevlerinin ne olduğunu anlamak 
eğitimin amaçlarını oluşturmaktadır. Bu amaçla ha-
zırlanan programda “Biz Kimiz?, Gençlik Çalışanı Neyi 

İcra Eder?, Gençlik Çalışmalarında Motivasyonu 
Nasıl Korumalıyız: Profesyonellik Ile Gönüllülük 
Arasındaki İnce Çizgiyi Korumak, Modern Çocukluk/
Gençlik Dönemi, Çocukluğun/Gençliğin İcadı, Gençlik/
Ergenlik Dönemini Okumak, Çocuklarda-Ergenlerde 
Mahremiyet Eğitimi, Gençlik ve Din, Zor Gençleri 
Okumak ve Anlamak: Apaçi Gençlik, Toplumdan 
Dışlanan Gençler: Ötekiler Üzerine, Akran İlişkileri 
ve Gençlerin Suça Bulaşmaları, Madde Bağımlısı 
Ergenlerle Çalışmak, Eğitimden Kopan/Kopma İhtimali 
Olan Gençlerle Çalışmak, Zor Gençlerin Zor Aileleri, 
Gençlerin Dizi-Medya Dilini Okumak: Diziler, Temalar 
ve Karakterler?” gibi konular ele alınmıştır.

Kur’an-ı Kerim Arapçası Eğitimi
Bu eğitim Kur’an-ı Kerim’i okurken anlayabilmeyi ve bu 
amaçla katılımcıların temel Arapça bilgilerini artırmayı 
hedeflemektedir. Toplamda 100 saat olarak planlanan 

eğitime katılımcıların Arapça düzeylerine göre oluştu-
rulan üç sınıfta 60 kişilik bir katılımcı grubuyla devam 
edilmektedir.
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Türkiye Değer Ödülleri Sahiplerini Buldu 

Ensar Vakfı, Değerler Eğitimi Merkezi ve Milli Eğitim 
Bakanlığı (MEB) işbirliği ile düzenlenen Türkiye Değer 
Ödülleri projesinde eserleri ve değerli davranışları 
ile öne çıkan öğrenciler muhteşem bir ödül töreni ile 
ödüllendirildi. İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi 
sarayında gerçekleştirilen ödül töreninde 16 ortaokul 
ve lise öğrencisi ile 6 öğretmen ödül aldı.

Ünlü oyuncu Şoray Uzun’un sunuculuğunu yaptığı ödül 
törenine öğrencilerin eserleri ve sorumluluk değerini 
yansıtan davranışları damga vurdu. Öğrencilerin eser-
lerinin ve değerli davranışlarının sahne etkinlikleri 
ile izleyenlerle buluşturulduğu ödül törenine siyaset, 
sanat, eğitim ve bilim dünyasından çok sayıda davetli 
katıldı.

Ensar Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı İsmail Cenk 
Dilberoğlu törende yaptığı konuşmada: “Tüm lise-
lerde ve ortaokuldaki öğrencilerimizin “sorumluluk” 
değerinin farkında olmasını istiyoruz. Değerlerinin 
farkında olan bir nesil “sorumsuzluk”un önüne geçe-
cek ve bu ülkeyi bu ülkenin değerlerine sahip çıkarak 
ileriye taşıyacaktır.” ifadelerini kullandı. Türkiye Değer 
Ödüllerinin daha önce “adalet”, “merhamet”, “paylaş-
mak” temalarında düzenlendiğini belirten Dilberoğlu, 
tüm Türkiye’de ortaokul ve liselerde değerler yönünde 
bir farkındalık oluşturmak için çabaladıklarını ve bu 
amaçla çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü 
Nazif Yılmaz ise ödüllerin bu seneki ana teması olan 

“sorumluluk” kavramının insanla birlikte başladığını 
aktararak, yeryüzünde akıl ve irade sahibi tek varlık 
olan insan dışında hiçbir varlığın sorumluluk taşıma-
dığını kaydetti.

Sorumluluğun önemine değinen Yılmaz, “Bugün dünya-
ya baktığımızda, kendine karşı, Allah’a karşı öncelikle 
ve mahlukata karşı kendini sorumlu hisseden bir nesle 
daha çok ihtiyaç duyuyoruz. Allah’a karşı hürmet, ita-
at ve saygı, mahluka karşı merhamet. Aslında bu bir 
sorumlulukla başlıyor. Üstat Necip Fazıl’ın bahsettiği, 

‘kim var’ dendiğinde sağına, soluna bakmadan ‘ben 
varım’ diyen bir gençlik de burada başlıyor.” ifadelerini 
kullandı.

Değer Ödüllerinin Hikayesi

Türkiye Değer Ödülleri, Ensar Vakfı, Milli Eğitim 
Bakanlığı ve Değerler Eğitimi Merkezi iş birliği yürü-
tülüyor. Projenin hedef kitlesi Türkiye genelindeki tüm 
ortaokul ve liseler.

Beş yıldır düzenlenen projenin her yıl bir teması oluyor. 
2015-2016 öğretim yılının teması ‘Sorumluluk’ olarak 
belirlenmişti.
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Türkiye Değer Ödülleri Sahiplerini Buldu 

Ensar Vakfı, Değerler Eğitimi Merkezi ve Milli Eğitim 
Bakanlığı (MEB) işbirliği ile düzenlenen Türkiye Değer 
Ödülleri projesinde eserleri ve değerli davranışları 
ile öne çıkan öğrenciler muhteşem bir ödül töreni ile 
ödüllendirildi. İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi 
sarayında gerçekleştirilen ödül töreninde 16 ortaokul 
ve lise öğrencisi ile 6 öğretmen ödül aldı.

Ünlü oyuncu Şoray Uzun’un sunuculuğunu yaptığı ödül 
törenine öğrencilerin eserleri ve sorumluluk değerini 
yansıtan davranışları damga vurdu. Öğrencilerin eser-
lerinin ve değerli davranışlarının sahne etkinlikleri 
ile izleyenlerle buluşturulduğu ödül törenine siyaset, 
sanat, eğitim ve bilim dünyasından çok sayıda davetli 
katıldı.

Ensar Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı İsmail Cenk 
Dilberoğlu törende yaptığı konuşmada: “Tüm lise-
lerde ve ortaokuldaki öğrencilerimizin “sorumluluk” 
değerinin farkında olmasını istiyoruz. Değerlerinin 
farkında olan bir nesil “sorumsuzluk”un önüne geçe-
cek ve bu ülkeyi bu ülkenin değerlerine sahip çıkarak 
ileriye taşıyacaktır.” ifadelerini kullandı. Türkiye Değer 
Ödüllerinin daha önce “adalet”, “merhamet”, “paylaş-
mak” temalarında düzenlendiğini belirten Dilberoğlu, 
tüm Türkiye’de ortaokul ve liselerde değerler yönünde 
bir farkındalık oluşturmak için çabaladıklarını ve bu 
amaçla çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü 
Nazif Yılmaz ise ödüllerin bu seneki ana teması olan 

“sorumluluk” kavramının insanla birlikte başladığını 
aktararak, yeryüzünde akıl ve irade sahibi tek varlık 
olan insan dışında hiçbir varlığın sorumluluk taşıma-
dığını kaydetti.

Sorumluluğun önemine değinen Yılmaz, “Bugün dünya-
ya baktığımızda, kendine karşı, Allah’a karşı öncelikle 
ve mahlukata karşı kendini sorumlu hisseden bir nesle 
daha çok ihtiyaç duyuyoruz. Allah’a karşı hürmet, ita-
at ve saygı, mahluka karşı merhamet. Aslında bu bir 
sorumlulukla başlıyor. Üstat Necip Fazıl’ın bahsettiği, 

‘kim var’ dendiğinde sağına, soluna bakmadan ‘ben 
varım’ diyen bir gençlik de burada başlıyor.” ifadelerini 
kullandı.

Değer Ödüllerinin Hikayesi

Türkiye Değer Ödülleri, Ensar Vakfı, Milli Eğitim 
Bakanlığı ve Değerler Eğitimi Merkezi iş birliği yürü-
tülüyor. Projenin hedef kitlesi Türkiye genelindeki tüm 
ortaokul ve liseler.

Beş yıldır düzenlenen projenin her yıl bir teması oluyor. 
2015-2016 öğretim yılının teması ‘Sorumluluk’ olarak 
belirlenmişti.
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Ödüller ‘Değer Ödülü’ ve ‘Eser Ödülü’ olmak üzere iki 
kategoride veriliyor. Değer kategorisinde öğrenci doğ-
rudan ödül için başvuramıyor. Örnek davranışı tespit 
edilen öğrenci öğretmeni veya okul yönetimi tarafından 
ödüle aday gösteriliyor.

Eser kategorisinde ise seçilen değeri konu alan hikâye, 
şiir, kısa film, resim ve karikatür dallarında öğrenciler 
eserleri ile projeye başvuruyor. Alanlarında uzman 
isimler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucun-
da ödül alacak öğrenciler belirleniyor.

Türkiye Değer Ödüllerinin amacı öğrencilerde ve top-
lumda ahlakî değerler yönünden farkındalık oluştur-
mak ve değerleri okulların gündemine taşımak.

Ödüllü Gençler İstanbul’u Gezdiler

Edirne’den Iğdır’a Rize’den Gaziantep’e kadar 
Türkiye’nin dört bir yanından ödüllerini almak için 
İstanbul’a gelen öğrenciler için Değerler Eğitimi 
Merkezi tarafından ödül töreni programı öncesinde 
çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Aileleri ve öğretmenleri ile birlikte İstanbul’a gelen öğ-
renciler İstanbul’un tarihi mekanlarını, Topkapı Sarayı 
ve Ayasofya Müzeleri ile Sultanahmet ve Süleymaniye 
Camilerini gezdiler.   Aynı gün İstanbul Boğazında tekne 
turu yapan gençler İstanbul’u çok sevdiler. 

Ödül töreninin yapıldığı 23 Ekim Pazar günü Havacılık 
Müzesi ve İstanbul Akvaryumunu gezen gençler ödül 
töreni programı öncesinde heyecanlarını biraz da olsa 
atma imkanı buldular. Tüm etkinlikler boyunca bol bol 
fotoğraf çeken öğrenciler unutulmaz anlar yaşadılar. 
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Öğrenciler Ödüllerini 15 Temmuz Kahramanlarının 
Elinden Aldı 

Eserleri ile dereceye giren öğrencilere ödüllerini şair 
Prof. Dr. Turan Koç ve Zafer Acar, yazar Cemal Şakar ve 
Ahmet Mercan, ressam Reza Hemmatirad ve Cemal Toy, 
yönetmen Faysal Soysal ve Koray Sevindi ile karikatü-
rist, çizer Ahmet Altay takdim etti. Ödüllerini eserlerini 
yaptıkları dallarda uzman olan isimlerden almak öğren-
ciler için ayrı bir sevinç kaynağı oldu.

Değerli davranışları ve taşıdıkları sorumluluklar ile 
Tüm Türkiye örnek olan ve Değer Ödülü kategorisinde 
dereceye giren öğrencilere ise ödüllerini Milli Eğitim 
Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, 
ünlü yönetmen Mesut Uçakan, programın sunuculuğu-
nu da yapan Şoray Uzun ve 15 Temmuz Kahramanları 
takdim etti. 

15 Temmuz günü tankların karşısına geçerek durdur-
maya çalışan ve üzerinden iki defa tank geçen gazi Sabri 
Ünal ve o gece darbecilere karşı mücadele verirken 
şehit olan Murat Mertel’in eşi Semra Mertel sorumluluk 
değerinin en güzel örnekleri olarak sorumlulukları ve 
değerleri ile birincilik ödülüne layık görülen gençlere 
ve öğretmenlerine ödül veren isimler oldu. Duygulu 
yüklü anların yaşandığı tören tüm ödül alan öğrenci, 
öğretmen ve veliler ile çekilen aile fotoğrafının ardın-
dan sona erdi.

Türkiye Değer Ödülleri ile ilgili tüm bilgilere  
www.turkiyedegerodulleri.com adresinden 
ulaşabilirsiniz. 
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I.Uluslararası Manevi Danışmanlık ve Rehberlik 
Kongresi: “Manevi Danışmanlık ve Rehberliğin 
İnsan Yaşamındaki Yeri ve Fonksiyonu”

Ensar Vakfı Değerler Eğitimi Merkezi, Diyanet İşleri 
Başkanlığı, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi ve Balıkesir 
Üniversitesi Manevi - Psikolojik Danışmanlık Uygulama 
ve Araştırma Merkezi işbirliği ile 07-10 Nisan 2016 ta-
rihleri arasında, İstanbul Grand Cevahir Otel ve Kongre 
Merkezi’nde 1. Uluslararası Manevi Danışmanlık ve 
Rehberlik Kongresi düzenlendi. 

Türkiye’de yeni gelişmekte olan bu uzmanlık alanının 
ilk kez uluslararası bir platformda ve disiplinler ara-
sı bir bakış açısıyla ele alındığı Manevi Danışmanlık 
ve Rehberlik Kongresine Almanya, Amerika Birleşik 
Devletleri, Avusturya, Avusturalya, Bosna Hersek, 
Fransa, Hollanda, İngiltere, İran, İsrail, İsveç, İsviçre, 
İtalya, Kanada, Mısır,  Rusya, Slovenya, Singapur ve 
Türkiye gibi Avrupa, Amerika ve İslâm dünyasından 
120 akademisyen ve araştırmacı katılmıştır. Üç gün 
süren kongrede, Transpersonel psikolojinin öncüle-
rinden ABD’li dünyaca ünlü psikoloji profesörü, sûfi 
yazar Robert Frager’ın yanı sıra Manevi Danışmanlık 
ve Rehberlik alanının önemli isimlerinden Prof. Dr. 
Harold Koenig, Üzeyir Ok, Everett L. Worthington, Jr. 
ve Ahmed M. Abdel Halek gibi alanda tanınmış birçok 
akademisyen ve araştırmacı konuşmaları ve bildirileri 
ile yer almıştır.

Kongrede manevi danışmanlık ve rehberlik hizmetle-
rinin aile terapisinde,  bağımlılık ile mücadelede, suç 
ve şiddetin önlenmesinde, yaşlılık dönemi sorunla-
rı ile başa çıkmada, sağlık hizmetlerinde hastalık ve 

umutsuzluk ile başa çıkmada, cezaevlerinde tutuklu 
ve mahkûmların rehabilitasyonu ve topluma yeniden 
entegrasyonunda, sosyal hizmetlerin farklı alanlarında, 
askeri hizmetlerde, iç ve dış göçlerde, savaş ve doğal 
afetler gibi olağandışı durumlardaki rolü ve katkısı ya-
pılan bildiri sunumları ve katılımcı soruları ile tartışıl-
mıştır. Bununla birlikte söz konusu bu alanlarda Manevi 
danışmanlık ve Rehberlik hizmetleri ve programları ile 
ilgili karşılaşılan problemler ve uygulanan politikalar, 
manevi danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin sos-
yokültürel boyutları, farklı toplum ve geleneklerdeki 
uygulamaları, manevi danışmanlık ve rehberliğin teorik 
temelleri de kongrede ele alınan temalardandır. 

Üç gün süren eş zamanlı oturumlarla devam eden 
kongrenin 10 Nisan Pazar günü yapılan kapanış oturu-
munda kongre düzenleme kurulu üyeleri ve Değerler 
Eğitimi Merkezi Genel Koordinatörü Hulusi Yiğit tüm 
katılımcılara ve dinleyicilere teşekkür etti ve bu alanla 
ilgili bundan sonra yapılması planlanan çalışmalar 
hakkında bilgi verdi. Kapanış oturumu sonrasında tüm 
katılımcılar ile birlikte çekilen aile fotoğrafı ile kongre 
sona erdi. Türkiye’de Manevi Danışmanlık ve Rehberlik 
alanına dair temel başvuru kaynaklarından biri olması 
hedeflenen ve kongrede sunulan bildiriler ile konuşma-
ları içeren Manevi Danışmanlık ve Rehberlik edisyon 
kitabı hazırlıkları tamamlanmış olup kısa süre sonra 
raflarda yerini alacaktır.  

Ayrıntılı bilgi için kongre sayfasını ziyaret edebilirsiniz. 
www.mdrk.org 
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Cumhuriyet Döneminde Din Eğitimi 
Öğretmeni Yetiştirme ve İstihdamı 

Muhammet Şevki Aydın

Ülkemizde Cumhuriyet döneminde 
din eğitimi alanında hizmet veren 
öğretmenlerin yetiştirilmesinde ve 
istihdamında uygulanan politika-
ların, eğitim programlarının ve 
karşılaşılan sorunların ele alındığı 
bu eser günümüz din eğitimcileri-
nin yararlanabilecekleri önemli bir 
çalışmadır.  

Balkanlarda Din Eğitimi Raporu

Balkanlar’da Din Eğitimi 
Araştırmaları Projesi çalışmaları 
kapsamında, Yard. Doç. Dr. Ali 
Erken’in proje danışmanlığında 

hazırlanan rapor Değerler Eğitimi 
Merkezi Yayınları tarafından 
yayınlandı. Raporda Balkan 
ülkelerinde ‘Din Eğitimi’nin ve 
‘İslâm Eğitimi’nin tarihi ve şu anki 
durumu tüm toplumsal ve politik 
boyutları, kurumları ve kişileri ile 
ele alınmaktadır.  

 

Kur’an-ı Kerim’i Nasıl Öğretelim?

Nazif Yılmaz

Türkiye’de Kur’an-ı Kerim öğreti-
minde karşılaşılan temel sorunlara 
dair tespitlerin de yer aldığı kitap; 
Kur’an öğretiminde temel ilke ve 
metotları, uygulama örnekleri ile 
öğretim yöntem ve tekniklerini 
öğretmenler ve Kur’an-ı Kerim 
öğretimi yapan tüm eğitimcilerin 

istifadesine sunmaktadır. 

İslâm Felsefesi Tarihine Giriş

Hasan Hüseyin Bircan

İslâm Düşüncesi, Felsefe Mirası ve 
bu düşünce ve mirası oluşturan fi-
lozofların düşünce sistematiklerini 
ve ele aldıkları temel problemleri 
okurlara göstermeyi amaçlayan bu 
eserin dördüncü baskısı raflarda 
yerini aldı. 
 

Değerler Eğitimi Dergisi 31. Sayısı 
Çıktı

Yılda iki kez yayınlanan  disiplinler 
arası, hakemli akademik bir dergi 
olan Değerler Eğitimi Dergisi 31. 
sayısında yer alan 6 makale ile 
araştırmacılara referans olmaya 

devam ediyor. 

Değerler Eğitim Merkezi Yayınları

KUR’AN-I KERÝM’Ý
NASIL ÖÐRETELÝM?

NAZÝF YILMAZ
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Peyzajda Eskiz Teknikleri Atölyesi
Ahmet Öğreten

Suluboya Teknikleri Atölyesi
Ahmet Öğreten

Program, proje ve resim tasarımlarında temel kav-
ramları, mimari ve doğal elemanların doğru ifade edil-
mesini karakalem ve suluboya üzerinden öğretmeyi 
amaçlamaktadır. Program; mimarlık, iç mimarlık, pey-
zaj mimarlığı ve güzel sanatlar öğrencileri başta olmak 
üzere resim ve çizimle uğraşanların yaptıkları işlerin 
sağlam temellere oturmasını hedefler.

Bu programda; katılımcılar mimari ve peyzaj proje-
lerinden resim sanatı uygulamalarına kadar pek çok 
alanda görsel ve tamamlayıcı bir öge olan ağaç ve bitki 
düzenlemelerini karakalem ve suluboya örneklerle 
tanırken, doğru perspektif ifadelerini kullanmayı yapa-
cakları basit uygulamalarla öğrenmektedirler.

Bu programda; katılımcılar suluboyanın başlı başına 
bir resim malzemesi olduğunu, suluboyanın temel tek-
niklerini ve bu teknikleri nasıl uygulayacaklarını pratik 
çalışmalarla öğrenmektedirler.

Atölye, yeni başlayanların uygun çalışmalarla suluboya 
bilgi ve becerisini geliştirmeyi ve suluboyayı çağdaş 
bir resim malzemesi olarak kullanmaya başlamalarını 
hedeflemektedir.
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Eskizle İslâm Mimarisi Atölyesi
Serap Ekizler Sönmez
Bu atölyede İslâm tarihi sürecinde ortaya konulmuş 
mimari eserlerin incelenip kendilerinden evvelki ve 
sonraki kültürlerle etkileşimleri ele alınmaktadır. 
Eserler ele alınırken eskiz çizim metotları ile çizilerek 
zihinlerde daha iyi yerleşmeleri sağlanır. Çizimin öğ-
renme üzerindeki etkisi fark ettirilerek İslâm mimarlık 
tarihinde ortaya konulmuş eserler bu metodun desteği 
ile kavranmaya çalışılmaktadır. Tüm İslâm mimarlık 
tarihi dersinin nihai hedefi Mimar Sinan’ın inovasyon-
larını daha iyi anlamaktır. Bu bağlamda Mimar Sinan’a 
uzanan süreçte mekan ve kubbe arasındaki ilişki ortaya 
konulmaya çalışılmaktadır.

İslâm Sanatında Geometrik Desenler Atölyesi
Serap Ekizler  Sönmez
İslâm sanatında önemli bir yer kaplayan geometrik de-
senlerle alakalı çalışmalar yapılmakla birlikte özellikle 
Türk Dünyası bu çalışma alanında şimdiye kadar yeterli 
bir rol üstlenmemiştir. Bu durum sahip olduğumuz 
geometrik desen zenginliği ile tezat oluşturmaktadır. 
Buradan hareketle bu engin saha konusundaki far-
kındalığın arttırılması programın öncelikli amacını 
oluşturmuştur. Bu farkındalık ile birlikte zaman içinde 
geometrik desenlerin analizini yapacak yetişmiş in-
san gücünün oluşması da programın bir diğer önemli 
hedefi olarak benimsenmiştir. Bu bağlamda atölye 
ortamında desen analizleri yapılarak programda, takip 
edilen usuller tarihsel bağlamda ele alınarak örnek 
uygulamalarla birlikte parçadan bütün oluşturma yön-
temi uygulaması yapılmaktadır.
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Eskiz Atölyesi
Canan Atmaca
Bu programda; katılımcılara renk kullanımı, pers-
pektif, tonlama gibi uygulamalarla eskiz teknikleri 
öğretilmektedir.

Görsel İletişim (Grafik) Tasarımı Atölyesi
Altan Güvenni
Görsel iletişim (Grafik tasarım – Reklamcılık) sektörün-
de çalışmak üzere tasarımcı yetiştirmek bu programın 
temel amacıdır. Bunun yanı sıra Adobe Photoshop, 
Illustrator ve Indesign yazılımları eğitimine ihtiyaç 
duyan farklı tasarım dalları ve sektörler de programdan 
faydalanabilmektedirler.

Adobe Photoshop, Illustrator, Indesign yazılımlarının 
eğitimi, iletişim - tasarım iş örnekleri üzerinde, uygu-
lamalı olarak yapılmaktadır. Uygulama teorik tasarım 
ve iletişim bilgisi ile desteklenmektedir.
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Takı ve Aksesuar Tasarımı Atölyesi
Fatma Nur Bayraktar

“Takı ve Aksesuar Tasarımı” alanında kısa sürede kap-
samlı eğitim almak isteyen herkesin katılımına açık 
olan programda; kapsamlı atölye dersleriyle takı ve 
aksesuar tasarlayıp üretmek için gereken becerilerin 
kazanılması hedeflenmektedir. Bu modüler sistem 
içinde, mum modelleme gibi klasik teknik dışında, 
henüz çok az kişinin bilip uyguladığı “metal kili” gibi al-
ternatif malzemelere hâkimiyet de kazandırılmaktadır. 
Dünyada yoğun ilgi gören ancak Türkiye’de eğitimine 
pek sık rastlanmayan Mineleme (emay) Sanatı da, su-
nulan modüller arasındadır.

Temel Sanat Eğitimi
Reza Hemmatirad
Sanatı daha iyi anlamak için bu eğitimde desenden 
kompozisyona, form ve anlamdan harmoniye, renkler-
den psikolojiye, tarih ve mitolojiye  sanatın dayandığı 
temel elemanlar, teknikler, fikirler anlatılıyor.
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Özgün Hat Atölyesi
Gülnihal Gül Mamat

Uygulamalı Fotoğraf Atölyesi 
Ali Tuncer Oruç

Atölye kapsamında; Kur’an-ı Kerim’in kadim yazı tarzı, 
İslâm’ın ilk yazı çeşidi, yazı nevilerinin çıkış noktası 
olan Kûfi yazının temel kaideleri öğrenilerek, Özgün 
Hat tasarımlarının yapılması hedeflenmiştir. Program 
amatör veya profesyonel olarak hat sanatı ile ilgilenen 
herkesin katılımına açıktır.

Teorik eğitimden ziyade uygulamaya önem verdiğimiz 
bu programda, farklı çekim teknikleri teorisiyle ve 
pratiğiyle kavramış olarak öğretilmektedir. 

Derslerde projeksiyon aracılığıyla slayt, video gibi içe-
riklerden Dünya Fotoğrafçılarının fotoğrafa dair yaptığı 
çalışmalar da takip edilmektedir.
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Sanat ve Medeniyet Atölyesi
İsmail Erdoğan

Bu atölyede katılımcılar, bir yandan sanatın ne oldu-
ğuna ve nasılına dair bakış açısı kazanırken, diğer 
yandan sanatın medeniyetle buluşmasına tanıklık 
etmektedirler.

Teorik, sahada ve üstatlarla buluşma adıyla üç boyutta 
gerçekleşen çalışmaların ağırlıklı kısmı kuramsal mese-
leler ve sanatın tarihsel evrimi üzerine soruşturmalar 
şeklinde olmaktadır.

İTM Kısa Film Atölyesi
Koray Sevindi
2016 Bahar döneminde gerçekleştirilen Kısa Film 
Atölyesi Beyoğlu belediyesiyle ortak olarak düzenlen-
miştir. Yapılan mülakatlar neticesinde 30 kişi eğitim 
almaya hak kazanmıştır. Teorik ve uygulamalı olarak 
gösterilen derslerde öğrenciler senaryo, yönetmenlik, 
film eleştirmenliği, görüntü Yönetmenliği, kamera, 

ses, ışık gibi temel dersleri gördükten sonra uygula-
ma dersleriyle öğrendiklerini pekiştirme imkanı bul-
muşlardır. Eş zamanlı teorik ve uygulamalı eğitimin 
ardından öğrenciler üç grup halinde seçilen projelerin 
nihai uygulamasına geçmiş ve üç adet kısa film ortaya 
çıkarmışlardır. 

87ENSAR BÜLTENİ 2016İSTANBUL TASARIM MERKEZİ



Resim Atölyesi
Cemal Toy
Cemal Toy desen çalışması, ışık gölge, açık-koyu leke 
çalışması, desen tekniği, perspektif, oran ve orantı, renk 
ve doku, renkli resim teknikleri, natürmort çalışması, 
peyzaj çalışması, portre çalışması, soyut çalışmaları 
resme gönül verenlere uygulamalı olarak yaptırıyor.
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Çocuklarla 5 Gün 5 Tasarım Atölyesi
İstanbul Tasarım Merkezi olarak her yıl 8-14 yaş 
arası çocuklar için düzenlediğimiz 5 Gün 5 Tasarım 
atölyesi bu yıl da başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. 
Birbirinden farklı 5 tasarım disiplininde verilen eği-
timlerde çocukların bu tasarım alanlarını tanımaları 
ve uygulama yapmalarına olanak sağlanmıştır. Atölyeye 
katılan çocukların kendilerini keşfetmelerine yardımcı 
olabilecek tasarım alanlarının seçimine önem verilmiş 
ve gelecekte ilgi duyup uzmanlaşmalarını sağlayacak 
temel bilgiler aktarılmıştır.

Bu yıl düzenlenen Çocuklar için 5 Gün 5 Tasarım 
Programı şu şekildedir;

İslâm Sanatında Geometrik Tasarımlar 

Öğretmen: Serap Ekizler Sönmez 
Doğru bildin!

Sinema ve Kısa Film Atölyesi 

Öğretmen: Feyzullah Çiftçi 
Yapamam deme! Yaparsın! 

Desen Tasarım Atölyesi  

Öğretmen: Ümmü Gülsüm Sevim 
Geleneğine sahip çık! 

Mimarlık Atölyesi 

Öğretmen: Zehra Karakoç 
Zor değil!

Seramikle Tasarım Atölyesi 

Öğretmen: Özlem Özer Tuğal 
Şimdi üç boyutlu! 
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Uluslararası Öğrenciler Akademisi İstanbul 
Tasarım Merkezi Özel İhtisas Atölyeleri
T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba 
Toplulukları Başkanlığı’nın desteğiyle, Uluslararası 
Öğrenciler Akademisi kapsamında, Ensar Vakfı kurulu-
şu olan İstanbul Tasarım Merkezi tarafından merkezin 
Sultanahmet’teki tarihi binası ve farklı atmosferi içinde 
ikinci kez ‘İhtisas Programı’ bahar ve güz döneminden 
oluşan faaliyet süresini başarıyla tamamlamıştır.

Program iki dönem halinde düzenlenmiş bahar dö-
nemi 9 Nisan’da başlayıp 4 Haziranda son bulmuştur. 
Programın güz dönemi ise 1 Ekim’de başlayıp 30 Kasım 
tarihinde sona ermiştir.

İstanbul’da lisans, yüksek lisans ve doktora eğitim-
lerini sürdüren yabancı uyruklu öğrencilerin hem 
akademik çalışmalarına katkı sağlamak, hem de ya-
şadıkları kente, okul ve arkadaşlık ortamlarına adap-
tasyonlarını kolaylaştırmak ve aynı zamanda sosyal 
ve kültürel donanımlarını güçlendirmek amacıyla 
düzenlenen program kapsamında Mimarlık Atölyesi, 
Sanat ve Medeniyet Atölyesi, Düşünce Atölyesi ve İslâm 
Sanatında Geometrik Desenler Atölyesi eğitimleri ile 
öğrenciler birbirinden farklı konularda eğitim alma 
imkanı bulmuşlardır.

Bu kapsamda Dünyanın değişik coğrafyalarındaki 
ülkelerden gelen 88 öğrenci bu program kapsamında 
bir araya gelmiştir. Öğrenciler derslere sadece fiziksel 
katılım sağlamamış, okul eğitimlerinin yoğunluğuna 
rağmen ciddi bir emek harcayıp nitelikli ürünler ortaya 
koymuşlardır.
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Sergiler
Hendesen Sergisi

İstanbul Tasarım Merkezi ile İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin ortak olarak düzenlediği 3. Uluslararası 
İslâm Sanatında Geometrik Desenler Çalıştayı Sergisi 
‘’HENDESEN’’ sanatseverlerin katılımıyla açıldı. 24 
Eylül 2016 ile 09 Ekim 2016 tarihleri arasında sanat-
severlerin ziyaretine sunulan serginin açılış konuşma-
larını Ensar Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı 
Abdurahman Kayapınar ve Ensar Vakfı Genel Müdürü 
Hüseyin Kader gerçekleştirdi.

Gülnihal Gül ve Talebeleri Özgün Hat 
Sergisi

İstanbul Tasarım Merkezi’nde Gülnihal Gül Mamat 
ve Talebelerinin birlikte hazırladıkları `Özgün Hat 
Sergisi` 15 Ekim – 23 Ekim 2016 tarihleri arasında 
Merkezimizde ilgililerin ziyaretine sunuldu.

Sergide hocamız Gülnihal Gül Mamat ve on öğrencisinin 
kırk eseri sergilendi. 

Su’da gizli Takı ve Aksesuar Sergisi

İstanbul Tasarım Merkezi’nde üç dönemdir devam 
eden “Takı ve Aksesuar Atölyesi” öğrencilerinin yıl 
sonu bitirme çalışmalarından oluşan “SU’ DA GİZLİ” 
takı – aksesuar sergisi 28 Mayıs 2016 ile 04 Haziran 
2016 tarihleri arasında merkezimizde sanatseverlerle 
buluştu. Sergi süresince sanatseverlerin yoğun ilgiyle 
takip ettiği sergi mesleki ve sanatsal alanda faaliyet 
gösteren kişilerin buluşmasına vesile olarak bu alanla-
rın birbirleri ile yakınlaşmalarını sağladı.
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3.Uluslararası İslâm Sanatında Geometrik 
Desenler Çalıştayı
Geometrik desenler, Türkiye başta olmak üzere, dün-
yanın farklı bölgelerinde özellikle de mimari eserlerde 
karşımıza çıkmaktadır. Geometrinin sanatla bütünleşti-
ği bu özel alanda kıymetli örnekler verilmiştir. İstanbul 
Tasarım Merkezi’nde, içinde birçok disiplini barındıran 

“İslâm Sanatında Geometrik Desenler”i uluslararası ve 
profesyonel düzeyde ele alabilmek, konunun uzmanları 
tarafından incelenmesini ve gündeme gelmesini sağ-
lamak gibi amaçlarla uluslararası çalıştaylar organize 
edilmiştir. 

Onüç yerli ve yabancı uzmanın katılımıyla gerçekleşen 
organizasyonun açılış paneli 24 Eylül 2016’da Bahariye 
Mevlevihanesi’nde gerçekleşti. Açılış panelinin ardın-
dan İstanbul Tasarım Merkezi’nde dört gün devam 
eden çalıştayda çeşitli sunumlar ve atölyeler yapılarak 
bu alanda yeni uzmanların yetişmesine katkı sağlan-
maya çalışılmıştır.

3. Uluslararası İslâm Sanatında Geometrik Desenler 
Çalıştayı’na katılan uzmanlar ve ülkeleri:

1. Akio Hizume (Japonya)
2. Ameet Hindocha (İngiltere)
3. Asiye Kafalıer Dönmez (Türkiye)
4. Boris Aldridge (İngiltere)
5. Hacali Necefoðlu (Türkiye)
6. Hamidreza Kazempour (İran)
7. İmameddin Emiraslanov (Azerbaycan)
8. Jean-Marc Castera (Fransa)
9. Miroslaw Majewski (Polonya)
10. Mohamed Ahmed (ABD)
11. Moones Rahmandoust (İran)
12. Seyed Masoud Mosavizade (İran)

Çalıştayın son üç gününde geometrik desen örnekleri-
nin zenginliği açısından dikkat çeken Amasya’ya teknik 
gezi düzenlenerek kapanış paneli yapılmıştır.

Çalıştay boyunca uzmanlar tarafından toplam 14 su-
num ve 14 atölye gerçekleştirilmiştir.
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Tarih Seminer Konuları Seminerciler

11/1/2016 Jeoloji ve Jeolojinin İnsan Yaşamı Üzerine Etkileri Ali Osman Öncel, Yoshinori Moriwaki, Satı 
Gökarslan

11/1/2016 Bilgeliğin Geometrisinde Turgut Cansever İsmail Erdoğan

14/1/2016 Resim Sanatı İlhami Atalay

16/1/2016 Sivrihisar Örneğinde Orta Anadolu Sivil Mimarisi Mehmet Şimşek Deniz

19/1/2016 Anlamın ve Anlatımın Kısa Tarihine Giriş Onur Erdal

22/1/2016 Sinema Nedir? Alparslan Bozkurt

25/1/2016 Şaka mı Gerçek mi? Çetin Çiftçioğlu

27/1/2016 Klasik Öykü Formu ve Alternatif Yaklaşımlar Gökhan Yorgancıgil

30/1/2016 Teknolojinin Tasarım ve Sanata Soyut Etkileri ve Fikirler Altan Güvenni

5/2/2016 Popüler Kültür ve Sinema Alparslan Bozkurt

11/2/2016 İnsan Yetiştirmenin Mimarisi: Türkevi İsmail Erdoğan

13/2/2016 Resimde Ahenk İlhami Atalay

15/2/2016 Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri İle Pierre Bourdieuo Karşılaştırması Onur Erdal

18/2/2016 Sinemanın Doğduğu ve Geliştiği Dünya Gökhan Yorgancıgil

20/2/2016 Filistindeki Osmanlı Mimarı Mirası 2 Mehmet Şimşek Deniz

24/2/2016 Hayat Şakaya Gelmez! Çetin Çiftçioğlu

29/2/2016 Ayşe Takıyı Anlatıyor Ayşe Ünaydın

5/3/2016 Sinemada Zaman, Mekan ve İnsan Alparslan Bozkurt

5/3/2016 Video Sanatı Altan Güvenni

12/3/2016 Kentsel Dönüşüm Yasası Üzerine Düşünceler Mehmet Şimşek Deniz

19/3/2016 Sanatın İstanbul’undan İstanbul’da Sanata İsmail Erdoğan

19/3/2016 Yağlı Boya Ve Kara Kalem Resim Teknikleri İlhami Atalay

19/3/2016 Sanatın Ahlaka Bakış Açısı Ömer Lekesiz

26/3/2016 Anlama Göre İnsan’ın Aldığı Pozisyonlar Onur Erdal

Seminerler
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Tarih Seminer Konuları Seminerciler

11/1/2016 Jeoloji ve Jeolojinin İnsan Yaşamı Üzerine Etkileri Ali Osman Öncel, Yoshinori Moriwaki, Satı 
Gökarslan

11/1/2016 Bilgeliğin Geometrisinde Turgut Cansever İsmail Erdoğan

14/1/2016 Resim Sanatı İlhami Atalay
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25/1/2016 Şaka mı Gerçek mi? Çetin Çiftçioğlu

27/1/2016 Klasik Öykü Formu ve Alternatif Yaklaşımlar Gökhan Yorgancıgil

30/1/2016 Teknolojinin Tasarım ve Sanata Soyut Etkileri ve Fikirler Altan Güvenni

5/2/2016 Popüler Kültür ve Sinema Alparslan Bozkurt

11/2/2016 İnsan Yetiştirmenin Mimarisi: Türkevi İsmail Erdoğan

13/2/2016 Resimde Ahenk İlhami Atalay

15/2/2016 Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri İle Pierre Bourdieuo Karşılaştırması Onur Erdal

18/2/2016 Sinemanın Doğduğu ve Geliştiği Dünya Gökhan Yorgancıgil

20/2/2016 Filistindeki Osmanlı Mimarı Mirası 2 Mehmet Şimşek Deniz

24/2/2016 Hayat Şakaya Gelmez! Çetin Çiftçioğlu
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26/3/2016 Sinemanın Öyküsü Gökhan Yorgancıgil

2/4/2016 Sinema Neyi Kurgular? Alparslan Bozkurt

9/4/2016 Bir Aydınlanma Eleştirmeni Turgut Cansever Prof. Dr. Süleyman Seyfi Öğün

9/4/2016 Bir Mimarlık Hikayesi Turgut Cansever Emine Öğün

9/4/2016 Turgut Cansever`in Büyük Ölçeklere Olan Yaklaşımı Şimşek Deniz 

9/4/2016 Turgut Cansever Mimarisinde Anlam Boyutu Ali Günvar

16/4/2016 Ressamın Perspektif Kriterleri Nelerdir? İlhami Atalay

7/5/2016 Sinema ve Vahiy İlişkisi Alparslan Bozkurt

14/5/2016 Fuzuli’nin Su Redifli Kasidesi Hasan Sevil

14/5/2016 Yağlı Boya Manzara Resimleri İlhami Atalay

21/5/2016 Sinan ve Osmanlı Mimarisinin Klasik Çağı Prof. Dr. Suphi Saatçi

21/5/2016 Kubbeler Statiği ve Sinan Vahit Okumuş

21/5/2016 Mimar Sinan’ın Camiilerinde Geometrik Desenlere Sistemli Bir Yaklaşım Serap Ekizler Sönmez

21/5/2016 Sanatın Perspektifinden Bakış Ömer Lekesiz

28/5/2016 Aile Dostu Kentler ve Dönüşüm Şimşek Deniz

15/8/2016 Resimde Hoca Ali Rıza Ekolü ve Ardılları Cemal Toy

10/8/2016 Tevhid Sanatçısının İzinde Leyla İpekçi

11/8/2016 Minyatür Sanatı ve İslâm`In Resime Bakışı İlhami Atalay

23/8/2016 Bir Medeniyet Temsilcisi Itri ve Musiki Geleneğimiz Yalçın Çetinkaya

22/10/2016 Şehir Nedir? Kent Nereye Düşer? Yusuf Kaplan

26/11/2016 Türk Sinemasında Yerli Dil İsmail Erdoğan: İsmail Güneş,Enver Gülşen, 
Güven Adıgüzel

24/12/2016 Siret ve Suret Bağlamında Öz Ve Biçem Celaleddin Çelik

24/12/2016 Klasik Osmanlı Mimarisinin Ortaya Çıkışı ve Gelişim Süreci Alidost Ertuğrul

24/12/2016 Klasik Dönem Osmanlı Eserlerinin Güncel Durumları, Taklitler ve Yapılan 
Restorasyonlar

Şimşek Deniz

24/12/2016 Osmanlı Dönemi Klasik Süslemeler ve Yakın Dönem Uygulamaları Ahmet Vefa Çobanoğlu
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İstanbul Tasarım Merkezi Yayınları

Mimar Sinan Cami Minberlerinde 
Beşgen Geometrik Desenler

Serap Ekizler Sönmez

Mimar Sinan camilerinde bulu-
nan minberler üzerindeki beşgen 
esasına dayanan bu kitap, bizleri 
beşgenlerin dinamik dünyasına 
götürmektedir.

Sihirli Üçgenler Çizim ve Boyama 
Kitabı

Serap Ekizler Sönmez

İslâm sanatında uygulanmış üç-
genlerden hareketle oluşturulmuş 
desenlerin yanında yeni tasarım-
lara imkan sunan kitaptan hare-
ketle siz de kendi tasarımlarınızı 
oluşturup boyayabilirsiniz.

Birim Hücre Gösterimi İle  
Geometrik Desenler Boyama Kitabı

Serap Ekizler Sönmez

İslâm sanatında birçok alanda uy-
gulanmış olan geometrik kompo-
zisyonlardan hareketle hazırlanmış 
ve ağırlıklı olarak özgün tasarımları 
içeren bu çalışma, sadece boyama 
kitabı olmakla kalmayıp aynı za-
manda bu geometrik desenlerin na-
sıl bir prensiple üretildiğini anlama 
kitabıdır.

Derviş Boyama Kitabı

Serap Ekizler Sönmez

Kitapta 23 adet boyamalı kartpostal 
bulunuyor.

Popüler Filmlerde Din

Bilal Yılmaz

Bu kitap, filmlerde yer alan alt me-
tinlere yönelik bir farkındalık oluş-
turabilmek için yazılmıştır.

BİRİM HÜCRE GÖSTERİMİ İLE

GEOMETRİK DESENLER BOYAMA KİTABI
SERAP EKİZLER SÖNMEZ

SİHİRLİ ÜÇGENLER 
ÇİZİM VE BOYAMA KİTABI

SERAP EKİZLER SÖNMEZ

SERAP EKİZLER SÖNMEZ

BEŞGEN GEOMETRİK DESENLER
MİMAR SİNAN CAMİ MİNBERLERİNDE

POPÜLER FİLMLERDE DİN
POPÜLER FİLM

LERDE DİN
Bilal Yorulmaz Bilal Yorulm

az

Popüler Filmlerin Dinî Alt Metin Okumaları

POPÜLER FİLMLERDE DİN
Bilal Yorulmaz

Popüler Filmlerin Dinî Alt Metin Okumaları

Sinema tarihinde dinî alt metinlere sahip bir çok film bulunmak-
tadır. Örneğin The Matrix (Matrix), The Lord of the Rings (Yüzüklerin 
Efendisi), The Chronicles of Narnia (Narnia Günlükleri) İsa-Mesih 
figürüne, X-Men (X-Men) Yahudilik ve Siyonizme, Groundhog Day 
(Bugün Aslında Dündü) Budizm’deki karma ve reenkarnasyon 
inancına, Slumdog Millionaire (Milyoner) ise Hinduizm’deki Rama 
destanına alt metninde yer vermektedir.   
 
Filmlerinde alt metin bulunan bazı yönetmen, senarist ve yazarlar 
bu durumu inkar etmekte, bazıları yıllar sonra kabullenmekte 
bazıları ise filmlerindeki alt metinleri bilinçli olarak yerleştirdiklerini 
açıkça ifade etmektedirler. Örneğin The Chronicles of Narnia (Nar-
nia Günlükleri) kitaplarının yazarı C.S. Lewis kitaplarında yer alan 
alt metinlerin amacını “Çocukların ileriki hayatlarında Hristiyanlıkla 
ilk karşılaştıklarında Hristiyanlaşmalarını kolaylaştırmak.” olarak 
açıklamaktadır. Elinizde bulunan bu kitap, filmlerde yer alan alt 
metinlere yönelik bir farkındalık oluşturabilmek amacıyla 
yazılmıştır. Kitapta çoğu Hristiyanlıkla ilgili olmak üzere farklı 
dinlere ait alt metinlere sahip 20 filme yer verilmiştir.
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Ensar Tv 2016 yılında toplam 97 eğitim videosu yayınladı. 

İnternet üzerinden yayın yapan Ensar Televizyonu Arapça, Tefsir, Hadis, 
Fıkıh, Siyer gibi dersler, zengin içerikli muhtelif seminer, konferans, çalıştay 
ve sempozyumlardan oluşan 500 adedi aşkın video kaydını www.ensar.tv 
sitesinde istifadeye sunmaya devam etmektedir.

2016 yılında yayına sunulan videoların 76 adedi İstanbul Tasarım Merkezi 
sanat-kültür seminerleri, aylık etkinlik sempozyum ve çalıştaylarından 
oluşmakta.

Ensar Vakfı Genel Merkezi ve Değerler Eğitimi Merkezi seminer ve kültürel 
faaliyetlerini içeren video sayısı 21 olmuştur.

Ensar Tv yi izlemek için www.ensar.tv adresini kullanabilirsiniz.

Ensar Tv videolarına ayrıca youtube üzerinden de ulaşabilirsiniz.

Ensar TV
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ENSAR TV

3. Uluslararası İslâm Sanatında Geometrik Desenler Çalıştayı Sunumları
Ensar Vakfı 5. Büyük Türkiye Buluşması Antalya
Araştırma Projoleri Akademik Gelişim Eğitimleri 
Beyan ve Enstrümanlarının Dönüşümü
Bir Dipnot, Yaşa ve Gülümse!
15 Temmuz Şehitler Köprüsü Demokrasi Yürüşü
Deprem Tasarımı Çalıştayı
Divan Şiiri Okumaları
Ensar Vakfı 5. Büyük Türkiye Buluşması /Antalya
Günümüz İnanç Problemleri
Hadis Sohbetleri
Kültür Coğrafyamızdan Tarih Şehir ve İnsan 
Medeniyet Mefkuresi ve Şehir

Mimaride Gelenek ve Kentsel Dönüşüm
Namazla Diriliş Seminerleri
Noktadan Kubbeye İslâm Sanatı Seminerleri
Osmanlı Mimarlığında Klasik Dil ve Bugüne Yansımaları
Pir-i Mimaran Sinanseminerleri
Sanat Bir Bakış Terbiyesi
Sanat ve İnsan
Sinema ve Medeniyet İlişkisi
Sinemada Yerli Dil Arayışları ve Ahmet Uluçay
Tasarım; Sonsuz Yolculuk
Tasarım-Teknoloji-Sanat
Tefsir okumaları
TGTV Basın Açıklaması
Turgut Cansever'i Anma Programı

Ensar Tv 2016 Videolarından Bazıları:
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ŞUBELER

Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan 
Karakaya’dan “Türkiye’de Eğitim Sistemi” Konulu 
Konferans
Ensar Vakfı Ankara Şubesi’nin her hafta düzenlediği 
Ensar Buluşmalarında Ahi Evran Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Vatan Karakaya “Türkiye’de Eğitim Sistemi” 
konulu konferans verdi.

Ensar Vakfı Ankara 
Şubesi’nin Çarşamba Buluşmalarına Ahmet 
Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. 
Dr. Musa Yıldız Konuk Oldu
Vakıf gönüllülerinin ve akademsiyenlerin katıldığı 
buluşma programı; Ensar Vakfı Giresun Başkanı ve 
DOKAP Başkanı  Ekrem Yüce’nin sunum konuşmasıyla 
başladı. Ahmet Yesevi’nin kültürel bir abide olduğun-
dan bahseden Yüce, Yesevi’nin eserlerinin çağlar aşan 
bir etki gücünü haiz olup, günümüze kadar da bu gücü-
nü koruduğundan bahsetti. Ardından ise sözü Prof. Dr. 
Musa Yıldız’a bıraktı.

Yıldız, konuşmasında Ahmet Yesevi Hazretlerinin haya-
tı ve Ahmet Yesevi Üniversitesi ve 2016 yılının UNESCO 
tarafından Ahmet Yesevi yılı ilan edilmesinden bahsetti. 
Konuşmasının ilk bölümünde Yesevi Hazretleri hakkın-
da genel bilgiler veren Yıldız, dergâh geleneğinden gelen 
Yesevi Hazretleri’nin halktan uzak bir âlim olmayıp ak-
sine halkla iç içe olduğunun altını çizdi. Ahmet Yesevi’yi 
anlamak için manevi değerlerin gözetilmesinin elzem 
olduğunu belirtip konuşmasında Yesevi Hazretleri’nden 
kıssalarla zenginleştirdi.  Ahmet Yesevi’nin eserleri olan 
Divan-ı Hikmet ve Fakirname’den parçalar okuyan 
Yıldız, Divan-ı Hikmet’in en önemli özelliğinin İslâm 
Dinini oldukça anlaşılır manzum şeklinde olduğunu 
belirtip konuşmanın ikinci kısmına geçti. Ahmet Yesevi 
Üniversitesi hakkında önemli bilgiler veren Yıldız, 
üniversitenin Türkiye’nin yurtdışında eğitim veren 
iki devlet üniversitesinden birisi olduğu hususunu 

belirtti. Bunun yanında, üniversitenin Türk dünyası ile 
ilişkilerin güçlenmesi için oldukça önemli bir misyona 
sahip olduğunu ekledi. Yıldız konuşmasını Hoca Ahmet 
Yesevi hakkında film, çizgi film ve belgesel yapılmasının 
planlandığını aktararak sözlerine son verdi. Buluşma 
Hafız Veli Ekin’in Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından 
sona erdi.
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Yesevi hakkında film, çizgi film ve belgesel yapılmasının 
planlandığını aktararak sözlerine son verdi. Buluşma 
Hafız Veli Ekin’in Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından 
sona erdi.
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İnegöl Belediyesi ve Ensar Vakfı İnegöl 
Şubesi`nin İşbirliğiyle 102 Çocuk Sünnet Oldu
İnegöl Belediyesi’nin her yıl geleneksel olarak düzen-
lediği, bu yıl da Ensar Vakfı İnegöl Şubesi işbirliğinde 
gerçekleştirilen ve 102 çocuğun erkekliğe ilk adımlarını 
attığı sünnet şöleni, ailelerin ve çocukların büyük coş-
kusuna sahne oldu.

Belediye binası önünden düzenlenen kortej yürüyüşü 
ile başlayan sünnet şöleni, develer ve atlar eşliğinde 
programın yapılacağı Heykel Meydanına kadar sürdü. 
Sünnet çocukları ile aileler ve vatandaşların katıldığı 
kortejin ardından meydanda hazırlanan masalarda bin-
lerce İnegöllüye ikramda bulunuldu. Program; Kuran-ı 
Kerim tilaveti ile başladı. Ardından Mehter konseri 
ile devam eden sünnet şöleninde, vatandaşlar tarihi 
Mehteranın marşlarıyla coşkulu dakikalar yaşadı.

Bursa`da Doç. Dr. Kasım Küçükalp`ten “Kişi Nasıl 
Kendi Olur?” Konferansı
Doç. Dr. Kasım Küçükalp, insanların varlıkları pahasına 
simülasyon dünyasına ikna edildiklerini söyledi. 

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe Tarihi 
Anabilim Dalı Ögretim Üyesi Doç. Dr. Kasım Küçükalp 
“Kişi Nasıl Kendi Olur?” konulu bir konferans verdi. 
Medeni Değerler Topluluğu ve Ensar Vakfı Bursa Şubesi 
işbirliği ile düzenlenen konferans M. Rıza Çerçel Kültür 
Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Kuran-ı Kerim tilaveti ardından konferansın açılış 
konuşmasını Recep Kaya yaptı. Daha sonra Doçent. Dr. 
Kasım Küçükalp “Kişi Nasıl Kendi Olur?” başlığında ko-
nuştu. “Müslüman rol yapar mı? Biz yeşil simülasyonlar 
yaratmaya mı geldik?” diye soran Küçükalp; “Bellekler 
tüketim toplumunda şaşalıyor. Bize var edilen mu-
azzam bir konfor. Bu konfor ne pahasına bize verili-
yor? Simülasyon dünyasına ikna imkânları sunuluyor. 
Varlığımız pahasına simülasyon dünyasına ikna edili-
yoruz. İnsan kendi varlığından bihaber imaj ticaretine 
kurban oluyor” dedi.

101ENSAR BÜLTENİ 2016



ŞUBELER

Ensar Vakfı İnegöl Şubesi Ateş Karıncaları Grubu 
Bünyesinde Tiyatro Okulu Kuruldu
Ateş Karıncaları Gençlik Hareketi Derneği Yönetim 
Kurulu üyesi Rıdvan Aşır, “Ateş Karıncaları Derneği ola-
rak gençlere yönelik maddi ve manevi hizmetlerimizin 
bünyesinde dernek içerisinde bir tiyatro okulu kurduk. 
Hamdolsun bugün bir aylık uzun çalışmalardan sonra 
ilk faaliyetlerini görmek nasip oldu. İlk çalışma olduğu 
için biraz anlamlı ve toplumun tüm kesimlerine hitap 
edecek bir konu olması maneviyatı ve milli duyguları 
ön planda olması açısından bu asil kahramanımızın 
şehadetini konu aldık. Gerçekten de bizlerde şahsen 
tiyatroyu izlerken duygulanarak gençlerimizle gurur 
duyduk. Genç kardeşlerimiz o kadar güzel hazırlamış-
lar ki, konuya öyle bir hissiyat verdiler ki, bize tekrar o 
günü yaşattılar. Bu anlamda tiyatro gösterisinde emeği 
geçen Furkan Torun, Osman Şentürk, Özgür Özbey, 
Talha Çiçek, Mert Bostancı ve diğer kardeşlerime te-
şekkür ediyorum. Allah bundan sonraki çalışmalarında 
da muvaffak kılsın. Başarılarının devamını diliyorum” 
dedi.

Rıdvan Aşır, “Ateş karıncaları olarak maddi manevi ve 
kültürel çalışmalarımıza devam edeceğiz. Çok yakında 
da inşallah çıkaracağımız dergiyle de size ve gençleri-
mize ulaşacağız. Bu anlamda tüm gençlerimizi dernek 
merkezimize davet ediyoruz. Genç kalın, geç kalmayın 
Allah´a emanet olun” dedi.  

Ensar Vakfı Lapseki Şubesi`nden Bayırbucak 
Türkmenlerine 26 Ton Un Yardımı
Ensar Vakfı Lapseki Şubesi tarafından yürütülen kam-
panyada Bayırbucak Türkmenlerine 26 ton un yardımı 
yapıldı. İskele Meydanında düzenlenen programda ko-
nuşma yapan Ensar Vakfı Lapseki Şube Başkanı İsmail 
Deveci, “Türkiye sınırına gelen kardeşlerimize yardım 
etmek boynumuzun borcudur” dedi. 

Çanakkale İnsani Yardım Derneği (İHH) Başkanı Murat 
Büyük ise Lapseki ilçesinde 10 gün gibi kısa bir sürede 
yardım kampanyasının başarıya ulaştığına değindi.

Ak Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili 
Bülent Turan’ın da katıldığı programa Lapseki 
Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Çan Belediye Başkanı 
Abdurrahman Kuzu, Çardak Belediye Başkanı Basri 
Ulaş, Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş, siyasiler 
ve çok sayıda vatandaş katıldı. Söz verilen Ak Parti Grup 
Başkan Vekili Bülent Turan konuşmasında: “Yardımlar 

sorunu çözmese bile safımız belli olsun. 100 yıl önce 
bu topraklarda yaşanan olaylar şimdi Bayırbucak’da 
yaşanıyor. Karıncanın İbrahim (A.S.) ateşine su taşıması 
gibi kardeşlerimize olan borcumuzu ödeyeceğiz” dedi.
Yardım TIR’ı 26 ton unu ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak 
için dualarla yola çıktı.

102 ENSAR BÜLTENİ 2016



ŞUBELER

Ensar Vakfı İnegöl Şubesi Ateş Karıncaları Grubu 
Bünyesinde Tiyatro Okulu Kuruldu
Ateş Karıncaları Gençlik Hareketi Derneği Yönetim 
Kurulu üyesi Rıdvan Aşır, “Ateş Karıncaları Derneği ola-
rak gençlere yönelik maddi ve manevi hizmetlerimizin 
bünyesinde dernek içerisinde bir tiyatro okulu kurduk. 
Hamdolsun bugün bir aylık uzun çalışmalardan sonra 
ilk faaliyetlerini görmek nasip oldu. İlk çalışma olduğu 
için biraz anlamlı ve toplumun tüm kesimlerine hitap 
edecek bir konu olması maneviyatı ve milli duyguları 
ön planda olması açısından bu asil kahramanımızın 
şehadetini konu aldık. Gerçekten de bizlerde şahsen 
tiyatroyu izlerken duygulanarak gençlerimizle gurur 
duyduk. Genç kardeşlerimiz o kadar güzel hazırlamış-
lar ki, konuya öyle bir hissiyat verdiler ki, bize tekrar o 
günü yaşattılar. Bu anlamda tiyatro gösterisinde emeği 
geçen Furkan Torun, Osman Şentürk, Özgür Özbey, 
Talha Çiçek, Mert Bostancı ve diğer kardeşlerime te-
şekkür ediyorum. Allah bundan sonraki çalışmalarında 
da muvaffak kılsın. Başarılarının devamını diliyorum” 
dedi.

Rıdvan Aşır, “Ateş karıncaları olarak maddi manevi ve 
kültürel çalışmalarımıza devam edeceğiz. Çok yakında 
da inşallah çıkaracağımız dergiyle de size ve gençleri-
mize ulaşacağız. Bu anlamda tüm gençlerimizi dernek 
merkezimize davet ediyoruz. Genç kalın, geç kalmayın 
Allah´a emanet olun” dedi.  

Ensar Vakfı Lapseki Şubesi`nden Bayırbucak 
Türkmenlerine 26 Ton Un Yardımı
Ensar Vakfı Lapseki Şubesi tarafından yürütülen kam-
panyada Bayırbucak Türkmenlerine 26 ton un yardımı 
yapıldı. İskele Meydanında düzenlenen programda ko-
nuşma yapan Ensar Vakfı Lapseki Şube Başkanı İsmail 
Deveci, “Türkiye sınırına gelen kardeşlerimize yardım 
etmek boynumuzun borcudur” dedi. 

Çanakkale İnsani Yardım Derneği (İHH) Başkanı Murat 
Büyük ise Lapseki ilçesinde 10 gün gibi kısa bir sürede 
yardım kampanyasının başarıya ulaştığına değindi.

Ak Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili 
Bülent Turan’ın da katıldığı programa Lapseki 
Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Çan Belediye Başkanı 
Abdurrahman Kuzu, Çardak Belediye Başkanı Basri 
Ulaş, Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş, siyasiler 
ve çok sayıda vatandaş katıldı. Söz verilen Ak Parti Grup 
Başkan Vekili Bülent Turan konuşmasında: “Yardımlar 

sorunu çözmese bile safımız belli olsun. 100 yıl önce 
bu topraklarda yaşanan olaylar şimdi Bayırbucak’da 
yaşanıyor. Karıncanın İbrahim (A.S.) ateşine su taşıması 
gibi kardeşlerimize olan borcumuzu ödeyeceğiz” dedi.
Yardım TIR’ı 26 ton unu ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak 
için dualarla yola çıktı.

102 ENSAR BÜLTENİ 2016 ŞUBELER

Çanakkale’de Ensar 
Kitap Kapılarını Açtı
Ensar Vakfı Çanakkale ve Lapseki şubelerinin ortak 
girişimi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi’nin desteğiyle fakültenin alt katında kurulan 
Ensar Kitap kitapseverlerle buluştu.

Ensar Vakfı Lapseki Şubesinin Ev Sahipliğinde 
Çağdaş Dünyada İslâm ve Müslümanlık 
Konferansı Yapıldı
Belediye Sahil Sosyal Tesislerinde düzenlenen ve Ensar 
Vakfı Lapseki Şubesinin ev sahipliği yaptığı programa; 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektör 
Yardımcısı ve Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Mirza Tokpınar 
konuşmacı olarak davet edildi.

Katılımın yoğun olduğu konferans sonrası açıklama 
yapan Ensar Vakfı Lapseki Şube Başkanı İsmail Deveci, 
Prof. Dr. Mirza Tokpınar ve gelen davetlilere teşekkür 
ederek faaliyetlerinin yıl içerisinde devam edeceğini 
söyledi.

Gümüşhane`de Halep ve Arakan Katliamları 
Tel`in Edildi
Gümüşhane Üniversitesi öğrencileri tarafından Cuma 
namazı çıkışı, Halep’te yaşanan katliamlar ve Arakanlı 
Müslümanlar için üniversite kapısının önünde yoğun 
katılımlı basın açıklaması yapıldı.

Gümüşhane Üniversitesi öğrencileri tarafından organi-
ze edilen basın açıklamasına Ensar Vakfı, Gümüşhane 
Peygamber Sevdalıları Platformu, İHH, Anadolu Öğrenci 
Birliği, GİK-DER, Memur-Sen destek verdi. 
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`Gümüşhane`den Halep`e Yol Açın!` Kampanyası 
Başladı
Gümüşhane’de sivil toplum kuruluşlarının öncülü-
ğünde Valilik ve Belediye Başkanlığının destekle-
riyle Halep’te yaşanan acil un ihtiyacına karşılık 
‘Gümüşhane’den Halep’e yol açın’ sloganıyla yardım 
kampanyası başlatıldı.

Aralarında Ensar Vakfı Gümüşhane Şubesi, Memur-
Sen, İHH, Birlik Vakfı, İlim Yayma Vakfı ve Yeni Dünya 
Vakfı’nın yer aldığı STK’lar tarafından oluşturulan 
Gümüşhane Sivil Toplum İnsiyatif Platformu kampan-
yanın başlaması nedeniyle Vali Okay Memiş’i Belediye 
Başkanı Ercan Çimen ile birlikte ziyaret etti.

Sınırdaki mültecilerin ekmek üretiminin durma nok-
tasına gelmesi nedeniyle vatandaşların Ziraat Bankası 
Gümüşhane Şubesinde açılan hesaba 1 çuval un be-
deli olan 60 TL ile katılım sağlayabildiği kampanya 

“İnsanlığa yardım için bu çığlığa ses ver” sloganıyla 
gerçekleştiriliyor.

Ensar Vakfı temsilcisi Yaşar Gül ise Vali Okay Memiş ve 
Belediye Başkanı Ercan Çimen’e yüreklerinden gelen 
bu kardeşlik sesine karşılık verdikleri için teşekkür 
ederek, bu destekleriyle kendilerini daha da güçlen-
dirdiklerini söyledi. 

Nevşehir`de Gençlere 28 Şubat`ı Hatırlatan Grup 
Genç Konseri
Nevşehir’de 6 STK’nın bir araya gelmesiyle düzenlenen 
konserde 28 Şubat süreci ele alındı. 

Ensar Vakfı Nevşehir Şubesi, Türkiye Gençlik Vakfı, 
Memur Sen İl Temsilciliği, Enderun Eğitim Vakfı, İHH 
Nevşehir Temsilciliği ve İlim Yayma Cemiyeti’nin ortak-
laşa düzenlediği etkinlikte 28 Şubat’ın ülkemize 

yansımaları dile getirildi. Hiçbir zulmün bin yıl sür-
meyeceğinin haykırıldığı program Nevşehir Belediyesi 
Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlendi. 
Gecede sahne olan Grup Genç’in konseri, programa 
katılanların büyük ilgisini gördü.
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Sultangazili STK´lar Gençlik İçin Buluştu

Başta Ensar Vakfı Sultangazi Şubesi olmak üzere; 
Sultangazi´de hizmet eden bazı çatı sivil toplum örgüt-
lerinin temsilcileri, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Sultangazi 
Şube Başkanlığı´nın ev sahipliğinde Özel Medigold 

Sultan Hastanesi´nde buluştu. Çeşitli konuların masaya 
yatırıldığı toplantıda her ay düzenli olarak bir araya 
gelinmesi kararlaştırıldı. 

`Anne Kız Cami Buluşması` Ensar Vakfı Ümraniye 
Şubesi ve Ümraniye Müftülüğü`nün Katkıları İle 
Başladı
Ümraniye Belediyesi’nin destek ve teşvikleri ile Ensar 
Vakfı Ümraniye Şubesi ve Ümraniye Müftülüğü’nün or-
ganizasyonu ile “Anne ve Kızı Cami Buluşması” etkinliği 
Sondurak İmâm-ı Âzam Câmii’nde gerçekleşti. 

Belirli zaman dilimlerinde farklı camilerde gerçekleş-
mesi planlanan program vesilesi ile hanımların camii 
alışkanlığı kazanması hedefleniyor.

Programda kısa bir konuşma gerçekleştiren Ensar Vakfı 
Ümraniye Şube Başkanı Mustafa Güçlü: “Maksadımız 
hanımların ve özellikle genç hanım kardeşlerimizin 
camii alışkanlığı kazanmasına vesile olmaktır. Huzurun 
adresi olarak bildiğimiz camilerimizi hanım kardeşleri-
mize sevdirerek sürekli bir alışkanlık haline getirmek 

ve vakit namazlarını da camide kılmalarına vesile 
olmaktır.” dedi.
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Ensar Vakfı Beykoz Şubesi ve Beykoz Belediyesi 
İşbirliği İle `Suriye`ye Kış Yardımı`
Beykoz Belediyesi ve Ensar Vakfı tarafından temin 
edilen 63 bin parça kıyafet, Biz Ümmetiz Platformu ile 
Avrasya Vakfı aracılığıyla Suriye’ye gönderildi.

Biz Ümmetiz Platformu temsilcisi Abdülhamit Altıntaş, 
AA muhabirine yaptığı açıklamada, havaların soğumaya 
başlamasıyla Suriyeli ailelere kış yardımlarına ağırlık 
verdiklerini söyledi.

Beykoz Belediyesi ve Ensar Vakfı tarafından temin edi-
len kışlık kıyafetleri Suriyeli ailelere gönderdiklerini 
aktaran Altıntaş, “63 bin parça kıyafet Suriye’deki farklı 
bölgelerde ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak. Kış şartla-
rının kendini göstermeye başladığı bu zaman diliminde 
kardeşlerimizin biraz olsun dertlerine derman olmak 
istedik. “diye konuştu.

Bölgede yardım çalışmalarına ara vermeden devam et-
tiklerini belirten Altıntaş, “İç savaşın durmak bilmediği 

ülkede mağdur ailelerin sayısı her geçen gün artıyor. 
Çatışmaların gölgesinde yaşam süren ve kendilerini 
güvenli bölgelere getirerek, çadır kamplarında barınan 
ailelerin acil olarak yatak, ısınma ve gıda ihtiyaçları 
bulunuyor. Daha fazla yardımların bölgeye ulaştırılması 
gerekiyor.” dedi.

İçerisinde 63 bin kıyafetin bulunduğu yardım 
tırı, Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır 
Kapısı’ndan Suriye’ye uğurlandı.

Ensar Vakfı Eyüp Şubesi’nde Cuma İçten ‘Yeni 
Küresel Stratejiler ve Türkiye’nin Konumu’nu 
Anlattı
Ensar Vakfı Eyüp Şubesi’nin Kasım ayı Konferans ko-
nuğu 24. Dönem Milletvekili, eğitimci, iş adamı, sosyal 
aktivist ve Yeni Medeniyet Stratejik Düşünce Hareketi 
Başkanı Cuma İçten oldu. İçten, ‘Yeni Küresel Stratejiler 
ve Türkiye’nin Konumu’ başlıklı konuşmasında, 
Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğu bölgeleri üzerinden 
100 yıldır yapılan planları ve oynanan derinlikli oyunla-
rı tarihi arka planlarıyla birlikte analiz etti. Ensar Vakfı 
Eyüp Şubesi salonunda yapılan programa; Çok sayıda 
STK gönüllüsünün yanı sıra Ensar Vakfı Eyüp Şubesi 
Yönetimi, Eyüp’teki STK başkanları da katılım sağladı. 
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`Suriyeli Kardeşim’ Kampanyası İçin Eyüp`ten 10 
Tır Yardım Malzemesi
Eyüp STK’ları ve Eyüp Belediyesi’nin işbirliği ile dü-
zenlenen “Suriyeli Kardeşim” yardım kampanyasında 
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Meydanı’nda dualarla yola çıktı.
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malarıyla gölgede bırakıyor. Türkiye ise, din, mezhep ve 
siyasi görüş ayırt etmeksizin insan olmanın sorumlulu-
ğuyla 2 milyonun üzerindeki Suriyeliye kapısını açarak 
büyük bir devlet olmanın gerekliliğini yerine getiriyor. 

Bu drama sessiz kalmayan STK’lar, “Suriyeli Kardeşim” 
sloganı ile başlatılan yardım kampanyasında top-
lanan bağışları Suriye’ye ulaştırıyor. 10 TIR dolusu 
gıda ve ihtiyaç malzemesi 28 Şubat Pazar günü Ebu 
Eyyüb El Ensari Hazretleri’nin diyarı Eyüp’ten Suriyeli 
Kardeşlerimiz için yola çıktı.

Yardım kampanyası; İHH, Türkiye Diyanet Vakfı Eyüp 
Şubesi, Türkiye Gençlik Vakfı TÜGVA, Ensar Vakfı Eyüp 
Şubesi, Öz Kevser Vakfı, Eğitim Bir Sen Sendikası, AK 
Parti Eyüp İlçe Başkanlığı ve AK Parti Eyüp İlçesi Kadın 
Kolları ve Gençlik Kolları işbirliği ile gerçekleştirildi.10 
TIR’lık yardım; 5 TIR un, 2 TIR bebek bisküvisi, 1 TIR 
Eyüplü ev hanımlarının diktiği el işi örgü - yün hırka ve 
patik, atkı, bere ve battaniye gibi eşyalardan oluşuyor. 
2 TIR da muhtelif eşya, araç, gereç, yağ gibi malzeme-
lerinden oluşuyor.  

Ensar Vakfı Maltepe Şubesi`nde Matematik 
Kursları
Maltepe’de çeşitli kurslar, seminerler ve paneller dü-
zenleyen Ensar Vakfı Maltepe Şubesi; bazı öğrenci 
velilerinin önermesi ile Matematik kursları başlattı ve 
öğrenciler tarafından yoğun bir ilgiyle karşılandı.

Çatalcalı Gençler 
Eyüp’te Sabah 
Namazında Buluştu
Ensar Vakfı Çatalca Şubesi’ni gençleri  “Gençler Sabah 
Namazında Buluşuyor” projesi kapsamında Eyüp 
Sultan Camii’nde buluştular. Birlikte eda edilen sabah 
namazının ardından gençler kahvaltı ettiler ve hasbi-
halde bulundular.
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Muğla’dan Bayırbucak Türkmenlerine Yardım 
Konvoyu
Muğla’da Ensar Vakfı Muğla Şubesi, İHH, Hak-İş, Memur-
Sen, İlim Yayma Cemiyeti, MÜSİAD, Mermerciler 
Derneği ve Muğlalı işadamları tarafından Bayırbucak 
Türkmenlerine yardım amacıyla başlatılan “Merhamet 
TIR’ları yola çıkacak, Hendekleri aşacak, Bayırbucak’a 
ulaşacak” sloganıyla başlatılan kampanyada toplanan 
4 TIR dolusu un ve bakliyat malzemeleri Muğla Valiliği 
önündeki Cumhuriyet Meydanından dualar eşliğinde 
yola çıktı.

TIR’ların yola çıkmadan önce düzenlenen törene vali 
Amir Çiçek, Menteşe Kaymakamı Zeki Arslan, Memur-
Sen Şube Başkanı Önder Uçak, İHH Muğla Şube Başkanı 
Sabahattin Akkır, kamu kurum müdürleri ve sendika 
temsilcileri ile diğer STK temsilcileri katıldı.

`Aileni Bir Tut, Toplumu Diri Tut` Projesine Ak 
Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk ve Muğla 
Valisi Amir Çiçek`ten Destek
Ak Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk ve Muğla Valisi 
Amir Çiçek, 21 Şubat Pazar günü Ensar Vakfı Marmaris 
Şubesi’nin yürüttüğü ”Aileni bir tut, toplumu diri tut” 
projesi ve vakfın çalışmaları hakkında bilgi aldılar.

Marmaris Ensar Vakfı başkanı Ahmet Turan Şahin 
vakfın çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Ziyarete 
İl Emniyet Müdürü, Marmaris Kaymakamı, Muğla 
İl Gençlik Spor Müdürü, Marmaris İlçe Milli Eğitim 
Müdürü ve bazı İl ve İilçe müdürleri katıldı. Vakıf 

Başkanı Şahin yaptığı açıklamada:”Vakfımız Marmaris 
Datça yolu üzerinde Gençlik ve kültür merkezi olarak 
açtığımız bu yerimizde hizmete başladık. Gençlerimize 
ve kadınlarımıza kültürel ve sosyal alanda etkinlikler 
yaparak milli manevi değerlerimize sahip çıkmayı ar-
zuluyoruz. Özellikle Marmaris gibi Türkiye’ nin Dünya 
ya açılan bu pencerelerinde kendi kimliğimizi ve değer-
lerimizi ayakta tutarak yol almak istiyoruz. Başta Sayın 
Valimiz ve Milletvekilimiz olmak üzere ziyaretimizde 
bulunan herkese teşekkür ediyorum.”dedi. 
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Yatağan`da Teog Sınavında Başarı Gösteren 
Öğrencilere Ödül

TEOG sınavında başarı gösteren Yatagan İmam Hatip 
Ortaokulu öğrencileri başarılarının devamı için Ensar 

Vakfı Yatağan Şubesi tarafından ödüllendirildiler. 

Peygamberim Hz. Muhammed (SAV)’e Mektup 
Yarışması
“Kutlu Doğum Haftası” etkinlikleri çerçevesinde Ensar 
Vakfı Vezirköprü Şubesi, Vezirköprü’ de bulunan or-
taokul ve lise öğrencileri arasında “Peygamberim Hz. 

Muhammed (SAV)’e Mektup Yarışması”  düzenledi. 
Ortaokul öğrencileri ve lise öğrencileri içerisinden ilk 
üçe giren öğrenciler ayrı ayrı ödüllendirildi.
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Ensar Vakfı Samsun Şubesi Öncülüğünde 
İlahiyatçı-Yazar Ahmet Bulut’la ‘’Aşka Davet Beş 
Vakit Namaz” Seminerleri

Ensar Vakfı Samsun Şubesi Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci 
Yurdunda başlayan seminerler Samsun Anadolu İmam-
Hatip Lisesi, Atakum Anadolu İmam-Hatip Lisesi, 
Samsun İlim Yayma ve Eğitim Vakfı, Emine-Ahmet 
Yeni Kız İmam-Hatip Lisesi, Şehit Emrah Sapa Anadolu 
İmam-Hatip Lisesi’nde gerçekleştirildi.

Öğrenciler tarafından büyük ilgi gören İlahiyatçı-Yazar 
Ahmet Bulut, düzenlenen seminerlere okullardan or-
talama 400’er öğrenciye hitap etti. Bulut, “Okulunuzla 
İlgili Müdürünüzden bilgiler aldım. Bu imkânlara sahip 
olduğunuz için çok şanslısınız. Arapça ve İngilizce 

hazırlık eğitimi veren bir okulda eğitim görüyorsunuz. 
İmam Hatipli olmanın bir ayrıcalık olduğunu bilen 
bir nesil yetişiyor. Benim size tavsiyem, ne olursanız 
olun, ilk önce iyi bir Müslüman olun” diyerek sözlerine 
başladı. 

“İyi insan, iyi Müslüman olmanın temel şartı da 
namazdır”

Namazın tanımını öğrencilerle soru-cevap şeklinde 
ele alan Bulut, “Namaz bir borç değildir. Çünkü rabbi-
mizin bizim namazımıza ihtiyacı yoktur. Namaz ruhun 
gıdasıdır. İmandan sonra namaz gelir” diyerek Hazreti 
Muhammed’in (SAV) “Yemekten, içmekten aldığınız 
lezzeti ben namazdan alıyorum” sözlerini hatırlattı. 
“Sevgili Peygamberimiz namazı ‘Allah’la sohbet’ olarak 
görüyor” diyen Ahmet Bulut, “Sevgili kardeşlerim, 
Allah’ın bizden istediği iyi bir Müslüman olmak, iyi bir 
insan olmaktır. İyi insan, iyi Müslüman olmanın temel 
şartı da namazdır. Namaz, imanın şekil almış halidir 
ve iman varsa imkân da vardır” diye devam ediyor ve 
akabinde sosyal hayattan örnekler sunuyor.

Sinop`ta 30 Kasım Şehitleri Mevlitle Yâd Edildi
Sinop Limanında 2 bin 800 askerin şehit edilmesiyle 
sonuçlanan 1853 Rus Baskınının 163. yılı kapsamında 
Şehitlik Hacı Ömer Camisinde Mevlid-i Şerif programı 
düzenlendi.  

Ensar Vakfı Sinop Şubesi , Sinop Eğitim Araştırma 
Geliştirme Derneği (SEARGED), Sinop Kızılay Şubesi, 
Sinop Türk Ocağı ve, Kuzey Yıldızı Spor Kulübü ve du-
yarlı vatandaşların oluşturduğu 30 Kasım Sinop Deniz 
Şehitlerini Anma Platformu tarafından akşam nama-
zına müteakiben gerçekleştirilen programın sonunda 
Sinop Müftülüğü Şube Müdürü Hüseyin Konukcu günün 
anlam ve önemine dair konuştu. Ardından yapılan dua 
ile program son buldu. 
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Stk Yardımları Halep İçin Trabzon’dan Yola Çıktı

Halep’te yaşanan katliamlara “Dur” demek için “Halep’e 
Yol Açın” sloganıyla Haleplilerin yalnız olmadığını 
göstermek için yurt çapından binlerce insan yardım 
konvoyları eşliğinde 16 Aralık Cuma günü Cilvegözü’ne 
hareket etti. Trabzon Yenimahalle Fuar Alanı’nda 300 
kişilik 4 otobüs dolusu insan, 10 özel araç ve un yüklü 
tırlar yola çıktı.

Trabzon’da Yenimahalle Fuar Alanında gerçekleştiri-
len törende Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Ensar Vakfı Genel Müdürü 
Hüseyin Kader, Ensar Vakfı Trabzon Temsilcisi Ömer 
Topaloğlu, İHH Trabzon Şube Başkanı Zühtü Kalma,  ve 

insani yardım gönüllüleri hazır bulundu. 

Konvoyun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
millî seferberlik ilan ettiği bu dönemde Halep’teki 
insanların canı, malı ve namusu için yola çıktığını dile  
getiren Ensar Vakfı Genel Müdürü Hüseyin Kader, “Allah 
kazasız belasız olarak size Cilvegözü’ne gitmeye nasip 
etsin. Trabzon için, Türkiye için yola çıktınız. Allah 
yardımcınız olsun. Dualarımız sizinle beraber.  Allah 
bu aziz milleti ayağa kaldırsın. Bu millet dirilsin ki bu 
ümmet dirilsin. Allah bu faaliyette bulunan herkesten 
razı olsun.” diye konuştu. Konvoy yapılan duaların ar-
dından yola çıktı.

Ensar Vakfı Trabzon Şubesi, 100 KTÜ Öğrencisi İle 
Doğa Kampında
Ensar Vakfı Trabzon Şubesi, Düzköy’deki doğa kampın-
da üniversite öğrencileriyle buluştu.

Ensar Vakfı Trabzon Şubesi Başkanı Ömer Topaloğlu: 
“Ensar Vakfı Trabzon Şubesi Düzköy Doğa Kampında 
100 KTÜ öğrencimizle birlikteyiz Elhamdülillah. 
Programımıza Cihannüma Genel Başkan’ımız sayın 
Mustafa Şen bey konuşmacı olarak katıldı Trabzon 
Valimiz Sayın Yücel Yavuz bey de programımızı katılım 
ve konuşmalarıyla onurlandırdılar Ensar olarak şük-
ranlarımızı sunuyoruz” dedi.
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Ensar Vakfı Çaycuma Şubesi TEOG Öncesi Deneme 
Sınavına Sponsor Oldu
Ensar Vakfı Çaycuma Şubesi TEOG öncesi Deneme 
sınavı düzenledi.

Çaycuma ve Gökçebey genelindeki 8.sınıfa giden tüm 
öğrenciler TEOG sınavına hazırlık için yapılan deneme 
sınavına girdiler.

Çaycuma ve Gökçebey’de 1500 öğrenciyi kapsayan 
deneme sınavı, Ensar Vakfı Çaycuma Şubesi tarafından 
finanse edildi. Çaycuma Barbaros Ortaokulunu ziyaret 
eden Ensar Vakfı Çaycuma Şube Başkanı Av. Vedat 
Emeksiz ve şube yönetimi okul müdürü Harun Toksoy 
tarafından ağırlandı.

Emeksiz, ziyaret esnasında “Ensar Vakfı olarak biz her 
zaman öğrencilerimizin yanındayız. Öğrencilerimizin 
girecekleri sınavlarda daha başarılı olabilmeleri için 
en iyi şekilde hazırlanmaları gerekmektedir. Deneme 
sınavları da bu hazırlık sürecinde çok önemlidir. Biz de 
bugün ve yarın iki oturumda olmak üzere Çaycuma ve 
Gökçebey’de TEOG sınavına girecek tüm 8.sınıf öğren

cilerimiz için bir deneme sınavını finanse ettik, sponsor 
olduk. İnşallah öğrencilerimizin başarısına bizim de 
katkımız olur.” dedi. Barbaros Ortaokulu müdürü Harun 
Toksoy bu deneme sınavı için tüm öğrenciler adına 
Ensar Vakfına teşekkür etti.

Çaycuma Sivil Toplum Kuruluşları, Ensar 
Vakfı`nda Bir Araya Geldiler
Ensar Vakfı Çaycuma Şubesi’nde yapılan toplantıya, 
Memur- Sen ve Diyanet-Sen İlçe Temsilcisi Kenan Tunç, 
Eğitim Birsen İlçe Temsilcisi Ersoy Salman, Sağlık Sen 
İlçe Temsilcisi Erdal Şıklı , ToçBirsen İlçe Temsilcisi 
Coşkun Ulutaş, Diva Sen İlçe Temsilcisi Yusuf Bayhan, 
Türk Diyanet Vakıfsen İlçe Temsilcisi Nihat Bozacı, 
Ahyar Dernek Başkanı Muhittin Yüzlü, Önder Çaycuma 
Şube Başkanı İsmail Çelebi, IHH Çaycuma Temsilcisi 
Mevlüt Şen, Çaycuma Din Gönüllüleri Derneği Başkanı 
Emin Berber, Altın Nesil Derneği Başkanı Erol Açmalı, 
Nebioğlu Gelişim Derneği Başkanı Tekin Verim, 
Dereköseler Güzelleştirme Dernek Başkanı Naim Eren, 
Birlik ve Rahmet Derneği Başkanı Hüseyin Gencer, 
Burunkaya Geliştirme Derneği Başkanı Muhammet 
Atlı ve Ensar Vakfı Çaycuma Şube Başkanı Av. Vedat 
Emeksiz ve dernek yönetimi katıldı.

 Özlenen tablo gerçekleşti

Bu birlik ve beraberlik ortamından çok memnun olduk-
larını, özledikleri ve her zaman bu tür toplantılar iste-
dikleri ifade eden Ensar Vakfı Çaycuma Şube Başkanı 
Av. Vedat Emeksiz,  Çaycuma tablosunun bu olduğunu, 
bu toplantının düzenli bir şekilde tekrar edilmesinin 
Çaycumamız için çok faydalı olacağını söyledi.

112 ENSAR BÜLTENİ 2016



ŞUBELER

Ensar Vakfı Çaycuma Şubesi TEOG Öncesi Deneme 
Sınavına Sponsor Oldu
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Bingöl`de Halep ve Arakanlılar İçin Gıyabi 
Cenaze Namazı Kılındı
Bingöl’de aralarında Ensar Vakfı Bingöl Şubesi’nin de 
bulunduğu ‘İslâmi Kardeşlik Platformu’ öncülüğün-
de bir araya gelen STK’lar, Siyasi parti temsilcileri ve 
vatandaşların katılım gösterdiği programda özellik-
le;  Halep, Arakan, Filistin, Suriye, Irak, Yemen, Libya 
Keşmir, Afganistan gibi yerlerde vahşetin zirveye ulaş-
tığı insanların diri diri ateşe atıldığı evlerinin, barkla-
rının yakıldığı Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı 
kılınarak dualar edildi.

Platform olarak her Cuma günü sabah namazı buluş-
maları gerçekleştirdiklerini söyleyen Ensar Vakfı Bingöl 
Şube başkanı Mansur Katıksız, “Bugün Müslüman kar-
deşlerimiz Halep’te, vahşice katledilen o Müslümanlara, 
mazlumlara ruhları şah olsun diye ve dualarımızı on-
lara ulaştırmak için Bingöllü kardeşler olarak sabah 

namazından sonra gıyabi cenaze namazını eda ettik 
hep birlikte. Kalbimizdeki samimi ve muhlis duaları-
mızı onlar için yaptık Rabbim kabul etsin inşallah. Bir 
nebzede olsun dualarımızı kardeşlerimize gönderdik. 
Müslümanlara sahip çıkmak adına bilinçlenmeyi şuur-
lanmayı sağlamak için çalışmalarımız devam edecek. 
Rabbim yaptığımız bu ibadeti kabul etsin.” dedi.

Bitlis`te 27 STK`dan Ortak Basın Açıklaması: 
Halep`i Boğan Sessizliğimiz Olmasın
Bitlis’te bir araya gelen, aralarında Ensar Vakfı Bitlis 
Şubesi’nin de olduğu 27 Sivil Toplum Kuruluşu, Halep’te 
yaşanan zulme dikkat çekmek amacıyla ‘Halep’i Boğan 
Sessizliğimiz Olmasın’ sloganıyla basın açıklaması 
yaptı.

Cuma namazının ardından, Bitlis Eren Üniversitesi 
(BEÜ) Rahva yerleşkesinin önünde bir araya gelen 27 
STK adına basın açıklaması okundu.

Tekman’da Muharrem Ayı Etkinliğinde 
Kaymakam Lütfullah Duman Gençlerle Bir Araya 
Geldi
Ensar Vakfı Tekman Şubesi, Muharrem ayı etkinlikleri 
kapsamında İlçe Kaymakamı Lütfullah Ün’ü konuşmacı 
olarak misafir etti. Vakıf gönüllüleri ve öğrencilerle has-
bihal eden Kaymakam, program dâhilinde şube başkanı 
Muhlis Turan ile birlikte katılımcılara aşure ikram etti.
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Ensar Vakfı Niksar Başkanı Halep`e Yardım 
Seferberliği İçin Bir Araya Gelen Stk`lar Adına 
Konuştu
Niksar’daki elliye yakın Sivil Toplum Kuruluşu Halep 
için bir araya gelerek ortak çalışma ile komisyon kurdu.

Halep’teki Kardeşlerimizin ihtiyaçları tespit edilerek 
un, bulgur, su ve battaniye yardımı yapmak için adeta 
seferberlik başlattı ve STK’lar Kızılay çatısı altında 
yardımı Halep’e ulaştırma kararı aldı. STK temsilcileri 
adına Ensar Vakfı Niksar Şube Başkanı Çetin Kaya’nın 
konuşmasında temsilciler duygulu anlar yaşadı.

Suriye’de son bir haftada yapılan bombardıman sonucu 
1000’e yakın insanımız katledildi. Bu eşkıya ve zalimler 
dünyanın alçakça suskunluğu karşısında yardım kon-
voylarını bile bombalıyorlar. Âdeta Halep’te yaralılara 
müdahale edecek sağlık görevlisi bırakmamak için has-
taneleri dahi bombalayıp ortadan kaldırmaya çalışıyor-
lar. Vahşice vurulan yerleşim yerlerinde masum kadın-
lar, çocuklar ve bebekler katlediliyor. Müslüman kanına 
büyük bir iştahla ve Müslüman cesetleri üzerinden 
kendilerine güç gösterisi yapmaya devam eden zalim-
lere karşı Devletimizin ve kardeşlerimizin yanındayız.

Ey Zalimler!

Sizler dünyaya ölüm, zulüm ve kıyımlar ile hükmet-
menin tarihini kanlı katiller olduğunuzu bir kez daha 
dünyanın gözü önünde ispatladınız. Suriye’nin dört bir 
yanında döktüğünüz kanlarda inşallah boğulacaksınız.

Kardeşlerimiz ve bizler şahidiz ki;

Allah’a verdiğiniz sözde durdunuz can, mal ve evlat

larınızı Allah için feda ettiniz sizden geriye kalanla-
rın da sebat etmeye devam ettiklerini görüyoruz. Bu 
yaşananların insanlık için çok acı olduğunu biliyoruz 
ve Niksar’dan haykırarak şahitliğimizi göstermeye 
çalışıyoruz. Belki başımıza bombalar yağmıyor ama 
yüreğimizin en derin noktasından kopup gelen kar-
deşlik duygusuyla bir nebze olsun bir şeyler söyleme-
nin sorumluluğunu hissediyoruz. Allah sizlere tevhid, 
adalet ve hürriyet ekseninde Onurlu bir kurtuluş nasip 
etmesin inşallah.

Oğlum, La ilahe illallah de

Bir tarafta; oğlum üşütme, oğlum düşeceksin oğlum 
terleme hasta olacaksın diye koruduğu zalim ve sus-
kun dünyanın çocukları. Diğer tarafta; oğlum la ilahe 
illallah de, korkma oğlum seni cennetin kapısında 
alacaklar önce arkadaşlarını göreceksin sonra hepsinin 
yaralarını saran Resulullah’ı, bu kanayan başını onun 
ellerinin arasına koyduğunda say ki dünyaya geldiğin 
ilk gün, diyen ve oğlunu cennete gönderen annelerin 
şehit evlatları...

Ey zalim ve suskun dünya!

Biz sizin zalimliğinize sessiz kalamazdık kalmayacağız 
da bu maksatla üzerimizde bulunan sorumluluğun 
gereği olarak kardeşlerimiz için neler yapabileceğimizi 
konuşup tartışmak için bir arada bulunmaktayız dedi 
ve Halep için başlatılan yardım seferberliğinin komitesi 
belirlenip tutanak tutuldu. 
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Malatya STK`ları: `Suriye İçin Acil İnsanlığa 
İhtiyaç Var!`
Suriye’de devam eden insanlık dışı savaşa ve mağdu-
riyete dikkat çekmek için Malatya’da bulunan 29 STK 
basın açıklaması düzenledi.  

Ensar Vakfı Malatya Şubesi, İHH, Diyanet Sen, Birlik 
Vakfı gibi 29 STK’nın destek verdiği basın açıklama-
sına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Pazar günü öğle 
namazı çıkışında yapılan basın açıklaması ile toplum; 
Suriye için duyarlı olmaya davet edildi ve bir yardım 
kampanyası başlatıldı.

Muş STK`ları Halep İçin Birleşti: Acilen El 
Uzatmalıyız!
Muş STK’ları Halep katliamına ortak bir bildiride bu-
lundular. Bildiriye; Ensar Vakfı Muş Şubesi, Hasköy 
Özgür-Der, Lale-Der, Muş Diyanet-Sen, Muş Eğitim-Bir, 
Muş IHH, Muş İlim İrfan İhsan-Der, Muş Memur-Sen ve 
11 İş Kolu, Muş Özgür-Der, Selam-Der üyeleri katıldı. 
Katılımcılar, ellerindeki dövizlerle ve attıkları slogan-
larla Halep´teki katliamı kınadı.

Çorlu`da İskilipli Atıf Hoca Paneli 
Çorlu Ensar Vakfı Şubesi ve Çorlu İmam Hatip 
Mezunları Derneği (ÇİMDER) tarafından düzenlenen 
İskilipli Atıf Hoca Paneline ilgi yüksek oldu. Programa 
konuşmacı olarak Çorum’dan Atıf Der Başkanı Mustafa 
Lek ve Atıf Hoca’nın torunlarından Ahmet Faruk İmal 
katıldı.

Mustafa Lek konuşmasında “Kelebekler Sonsuza Uçar” 
filminin yönetmeni Mesut Uçakan’a  İskilipli Atıf Hoca 
ile ilgili kısa bir televizyon dizisi talebini iletti.Program 
öncesinde Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak pane-
listleri ve programı düzenleyen ekibi akşam yemeğinde 
misafir etti ve ilçe hakkında bilgiler verdi. 

Programın Moderatörlüğünü ise  Ensar Vakfı Çorlu 
Şubesi Başkanı Uğur Kanoğlu yaptı. 
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Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin 
Ensar Vakfı Aksaray Şubesinde `Şehirlerin Ruhu`na 
Dair Bir Seminer Verdi
Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin’in 
Ensar Vakfı Aksaray Şubesi tarafından Şube binasın-
da aylık olarak düzenlenen seminerler kapsamında 
“Şehirlerin Ruhu” başlığı altında verdiği seminer ilgi 
ile takip edildi. Seminere öğrencilerin yanı sıra üni-
versite akademisyenleri, Ortaköy Kaymakamı Mustafa 
Can,Ensar Vakfı Ortaköy Şube Başkanı Erdal Şahin ve 
yönetim kurulu üyeleri, daire amirleri katıldı.Açılış ko-
nuşmasında misafirlere hoş geldiniz diyen Ensar Vakfı 
Aksaray Şube Başkanı Bilal Bilecik teşriflerinden dolayı 
katılımcılara teşekkür etti ve her pazartesi akşamı 
yapılan sohbet programlarının yanı sıra aylık seminer 
çalışmaları, kurslar ve Vakfın diğer faaliyetlerinin aksa-
tılmadan devam ettiğini belirtti.Seminerin konusu olan, 

Şehirlerin de bir ruhu olduğunu ve yaşanan mekanların 
insan davranışlarını etkilediğini, ancak bu mekanları 
yapanların da insanlar olduğunu örnekleriyle açıklayan 
Prof. Dr. Yusuf Şahin medeniyetimize ve kültürümüze 
uygun mekanlar inşa edecek insanlar yetiştirmemiz 
gerektiğini vurguladı. Seminer soru/cevap ve yapılan 
ikram ile tamamlandı.

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer`den Ensar 
Vakfı Kermesine Teşekkür
Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer; Ensar Vakfı 
Manisa Şubesi tarafından Tarzan Meydanında öğrenci-
lere destek olmak amacıyla düzenlenen kermesi ziyaret 
etti.Vali Güvençer, öğrencilere destek amacıyla düzenle-
nen kermes nedeniyle Vakıf yönetimine ve gönüllülere 
teşekkür ederek, ihtiyaç sahibi öğrencilere yapılacak 
desteğin önemine işaret edip tüm hayırseverleri bu tür 
hayır işlerinde bulunmaya davet etti.

Ensar Vakfı Manisa Şubesi Hanımlar Komisyonu Genel 
Merkez’i Ziyaret Etti
Ensar Vakfı Manisa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Arif 
Çeler, Ensar Vakfı Manisa Hanımlar Komisyonu Başkanı 
Ayşe Hekimoğlu ve yönetim kurulu üyeleri Ensar Vakfı 
Genel Merkezi’ne ziyarette bulundular. Hekimoğlu şube 
çalışmaları hakkında Genel Müdür Hüseyin Kader’e bil-
giler aktardı. Merkez ve Şube Yöneticilerin istişareleri 
sonucunda Kader, ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getirdi ve Hanımlar Komisyonu’nun yapmış olduğu 
çalışmalar için teşekkür etti.
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Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer`den Ensar 
Vakfı Kermesine Teşekkür
Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer; Ensar Vakfı 
Manisa Şubesi tarafından Tarzan Meydanında öğrenci-
lere destek olmak amacıyla düzenlenen kermesi ziyaret 
etti.Vali Güvençer, öğrencilere destek amacıyla düzenle-
nen kermes nedeniyle Vakıf yönetimine ve gönüllülere 
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Ensar Vakfı Manisa Şubesi Hanımlar Komisyonu Genel 
Merkez’i Ziyaret Etti
Ensar Vakfı Manisa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Arif 
Çeler, Ensar Vakfı Manisa Hanımlar Komisyonu Başkanı 
Ayşe Hekimoğlu ve yönetim kurulu üyeleri Ensar Vakfı 
Genel Merkezi’ne ziyarette bulundular. Hekimoğlu şube 
çalışmaları hakkında Genel Müdür Hüseyin Kader’e bil-
giler aktardı. Merkez ve Şube Yöneticilerin istişareleri 
sonucunda Kader, ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getirdi ve Hanımlar Komisyonu’nun yapmış olduğu 
çalışmalar için teşekkür etti.
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Ensar Vakfı Batman Şubesi`nin Eğitim Projesi 
Kapanış Programında Birlik ve Beraberlik Mesajı 
Verildi
Ensar Vakfı Batman Şubesi tarafından Gençlik ve Spor 
Bakanlığı işbirliğiyle yürütülen “Batman Ensar Eğitim 
ve Kültür Evi-2” projesinin kapanış programı TPAO 
Kristal Park’ta yapıldı.

Programa Batmanlı vakıf ve eğitim gönüllüleri, STK 
temsilcileri, Batman Valisi Ahmet Deniz, Ensar Vakfı 
Genel Müdürü Hüseyin Kader, Batman İl Milli Eğitim 
Müdürü Mahmut Kurtaran ve basın mensupları katıldı.

Programda konuşma yapan Ensar Vakfı Genel Müdürü 
Hüseyin Kader ve Vali Ahmet Deniz, gençliğe yapı-
lan hizmetlerin öneminden bahsederek Ensar Vakfı 
Batman Şubesini çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş: 
“Biz Bu Topraklara Bağlıyız!”

Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Ensar 
Vakfı Kırıkkale Şubesi tarafından düzenlenen ‘Düşünce 
Dünyamızın Mimarlarını Tanıyoruz’ projesinin açılış 
törenine katıldı. Törende projenin önemine değinen 
Kurtulmuş, “Büyük Türkiye hareketinin diriliş ateşini 
hep birlikte yakacağız. El ele, gönül gönüle vererek daha 
büyük yükleri kaldırmak zorundayız” dedi.

Düşünce Dünyamızın Mimarları

Ensar Vakfı Kırıkkale Şubesi tarafından hazırlanan ve 
Gençlik ve Spor Bakanlığınca kabul edilen ‘Düşünce 

Dünyamızın Mimarlarını Tanıyoruz’ projesi kapsa-
mında eğitimci yazar Vehbi Vakkasoğlu tarafından 
Necip Fazıl Kısakürek’in tanıtılacağı konferanslar seri-
sinin ilki, 17 Şubat Çarşamba günü Nur Camii Külliyesi 
Konferans Salonunda düzenlen törenle açıldı. Törene 
Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’un 
yanı sıra; Vali Ali Kolat, Milletvekilleri Mehmet Demir 
Abdullah Öztürk, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, ilçe 
belediye başkanları, sivil toplum kuruluş temsilcileriyle 
çok sayıda davetli katıldı.
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Ensar Vakfı Batman Şubesi`nden 635 Öğrenciye 
Kurs Verildi
Ensar Vakfı Batman Şubesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı 
Gençlik Projeleri Destekleme Projesi kapsamında yü-
rüttüğü ‘Batman Ensar Eğitim ve Kültür Evi-2’ pro-
jesi kapsamında 2016 yılı başından bu yana toplam 
635 öğrenciye ücretsiz kurs hizmeti verdi.Gençlik ve 
Spor Bakanlığının desteği ve Batman İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü işbirliğiyle; bilgisayar, ebru, Arapça, 4-6 
yaş çocuk etkinlikleri eğitimi, merkezi sistem dev-
let memurluğu sınavlarına hazırlık (KPSS), DHBT ve 
bilgisayar bakım onarımı gibi pek çok alanda açılan 
ücretsiz kursların yıl boyu devam ettiği belirtildi. Konu 
ilgili açıklama yapan Şube Başkanı Av. Yusuf Tanrıseven, 
proje başlangıcında hedeflerinin 300 öğrenci olduğu-
nu ancak yoğun talep sonucu 9 aylık bir sürede 635 
öğrenciye ulaştıklarını, yıl sonu hedeflerinin ise bin 

öğrenciye ulaşmak olduğunu söyledi. Tanrıseven, yeni 
neslin inşasında eğitimin önemine vurgu yaparak, 
Ensar Vakfı’nın bu sebepten dolayı eğitim konusuna 
yoğunlaştığını ve bu konuda hizmetlerinin artarak 
devam edeceğini aktardı.

Siirt`te, Suriye`nin Madaya Bölgesine Destek 
Amacıyla `Madaya`nın Çığlığı` Kampanyası
Siirt’te, Suriye’nin Madaya bölgesine destek amacıyla 
başlatılan “Madaya’nın Çığlığı” kampanyası kapsa-
mında kermes düzenlendi.Ensar Vakfı Siirt Şubesi ve 
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği 
koordinatörlüğünde ildeki 20 sivil toplum örgütünün 
desteğiyle Suriye’nin Madaya bölgesine destek ama-
cıyla “Ağaç yaprakları da tükendi, 20 bini çocuk 47 bin 
insan aç” sloganıyla kermes düzenlendi.

Ünyeli Öğrenciler İstanbul’u ve Çanakkale’yi 
Gezdiler
Ensar Vakfı Ünye Şubesi, ilçedeki liselerde okuyan 11 
ve 12. sınıf öğrencileri için iki günü İstanbul’un belli 
başlı tarihi ve kültürel mekânlarına gezi düzenledi, 
Üniversitelerin tanıtımını yaptı. İstanbul programı-
nın ardından ise öğrenciler Çanakkale’yi ziyaret edip 
Çanakkale Savaşı Şehitlerini andılar.
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Ensar Vakfı Konya Şube Başkanı Mustafa Kaçar: 
‘‘İmam Hatip Nesli Ülkenin Geleceğidir’’
Ensar Vakfı Konya Şubesi, Ahmet Hazım Uluşahin İmam 
Hatip Ortaokulu’nda TEOG’da başarı olan öğrenci-
leri ödüllendirdi. Programa Ensar Vakfı Konya Şube 
Başkanı Mustafa Kaçar, Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. 
Dr. Mahmut Yeşil, Kadir Balcı, Mehmet Yalvaç, İsmail 
Çetin, Ahmet Hazım Uluşahin İmam Hatip Ortaokulu 
Müdürü Ömer Özdemir, öğrenciler ve öğretmenler 
katıldı.Programda konuşan Ensar Vakfı Konya Şube 
Başkanı Mustafa Kaçar, İmam Hatip neslinin ülkenin 
geleceği olduğunu belirtti.

Musa Taşçı: ”Ruhumuz Şahlandıkça Kirli Ellerin 
Hedefi Olduk!”
Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri Platformu öncü-
lüğünde Ankara’da yaşanan terör olaylarını kınamak 
amacıyla 21 Şubat Pazar günü basın açıklaması düzen-
lendi. Yapılan basın açıklamasına katılan çok sayıda 
STK gönüllüsü katıldı. Basın açıklamasını topluluk adı-
na okuyan Ensar Vakfı Kocaeli Şube Başkanı Musa Taşçı, 
“Türk’ü, Kürd’ü, Çerkes’i, Laz’ı ile aynı bedenin azaları 
olan bizler, bedenimiz güçlendikçe, ruhumuz şahlandık-
ça kirli ellerin daha çok hedefi olur hale geldik” dedi.

AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak: “Satın 
Alınamayan Tek Şey Zaman”
Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Prof. Dr. 
Mustafa Solak, Ensar Vakfı Afyonkarahisar Şubesi, 
AKÜ İslâmi İlimler Fakültesi ve Afyonkarahisar 
Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği Ramazanda İkindi 
Sohbetlerinde “Zamanın Hayatımızdaki Yeri ve Önemi” 
konulu bir konuşma yaptı.  Etkinlik, AKÜ İslâmi İlimler 
Fakültesi’nden Öğretim Görevlisi Kadir Yıldırım’ın 
Kuran’ı Kerim tilaveti ile başladı. Daha sonra söz alan 
Rektör Solak, zamanın çok pahalı bir kavram olduğunu 
belirterek “Hakikaten çok pahalı, geriye dönüşü yok. Bir 
daha alamayacağınızı şeyi gün, saat, dakika durmadan 
harcıyoruz. Şu anda da harcıyoruz” dedi. Solak, insan-
ların kıyamette beş konuda hesap vermeden Allah’ın 
huzurundan ayrılamayacağını ifade ederek “Kıyamet 
günü ademoğlu beş şeyin hesabını vermeden Allah’ın 

huzurundan ayrılamaz denilmektedir. Bunlardan biri 
zaman. Bizlerin bu 5 şeyi gözden geçirmemiz lazım. 
Yine beş şeyin kıymetini bilmek gerekiyor. Bunlar ha-
disi şeriflerde yer almaktadır. Bunlara dikkat etmemiz 
lazım. Sağlık ve boş vakit birbirini tamamlıyor” dedi.
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Ensar Vakfı Borçka Şubesi`nden Sıtkı Aslanhan 
İle “Bilinçli Aile ve Duyarlı Gençlik” Konulu 
Konferansı
Ensar Vakfı Borçka Şubesi tarafından tertip edilen; 
gençlere ve ailelere yönelik “Bilinçli Aile ve Duyarlı 
Gençlik” konulu konferans düzenlendi.

Borçka İlçesi Acarlar Meslek Yüksek Okul Konferans 
Salonunda düzenlenen seminerde konuşmacı; eğitimci 
yazar, çocuk gelişim uzmanı Sıtkı Aslanhan, “Toplumda 
anne ve babaların çocukları konusunda bilinçli olmaları 
sayesinde gelecekte daha duyarlı bir gençliğin oluşma-
sına zemin hazırlanmış olacağını” söyledi.

İki seanstan oluşan konferansın ilk seansına öğrenciler 
ve gençler, ikinci seansa ise aileler ve yetişkinler katıldı.

Ensar Vakfı Çorum Şubesi`nin STK İşbirliği İle 
“Müslümanların Kudüs İmtihanı” Paneli Yapıldı
Ensar Vakfı Çorum Şubesi, Cihannüma Derneği, Yeryüzü 
Adalet ve İnsan Hakları Derneği (YAİDER) ile Yeryüzü 
Avukatları Derneği (YAD), İlim Yayma Cemiyeti, Ensar 
Vakfı Çorum Şubesi, Türkiye Gençlik Vakfı, Çorum İmam 
Hatip Okulları Mezunları ve Mensupları Derneği, Hitit 
Akademi Derneği ve Derman Derneği’ninişbirliğinde 
düzenlenen panelde, Müslümanlar’ın ilk kıblesinin için-
de bulunduğu durum ele alındı. Düzenlenen programa 
Çorum halkı büyük ilgi gösterdi.

Hitit Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Cihannüma 
Derneği Çorum Temsilcisi Halil İbrahim Aşgın’ın mo-
deratörlüğündeki panelde YAD Genel Başkanı Av. Cavit 
Tatlı ve YAİDER Genel Başkanı Av. Yasin Kayacı konuş-
macı olarak yer aldı.Kudüs’le ilgili sinevizyon göste-
rilerinin de yer aldığı panel, soru-cevap bölümünün 
ardından sona erdi.
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Ensar Vakfı Amasya Şubesi ve Gençlik Merkezi 
Hizmete Girdi
Amasya Hacı İlyas Mahallesinde 25 Mart Cuma günü 
Ensar Vakfı Gönüllüleri şube ve gençlik merkezinin 
açılışı için bir araya geldi. Açılışı sözlerin en güzeli olan 
Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir: “Tüm bu 
gönüllü çalışmalar sadece Allah Rızası için. Başka hiç 
bir karşılık gözetilmeden insanların el ele vermesiyle 
hayırlı bir iş için birliktelikte hareket eden Amasyalılara 
teşekkür ederim. Böylesi güzel işlerde asıl başarı 
Milletindir.” Dedi ve şöyle devam etti: “Gençleri göz 
ardı etmeyen amacı gençlik olan tüm çalışmaları des-
tekliyoruz. Çünkü gençler bizlerin geleceğidir.” 

Ensar Vakfı Genel Müdürü Hüseyin Kader ise konuşma-
sında: “Bizler de Ensar olmak istiyoruz diyen herkese, 
şubeleşmek isteyen Türkiye’nin her yerinde her gönül-
lüye, kapımız açık, yardım elimiz açık.” dedi.

Ensar Vakfı Amasya Şube Başkanı İsmail Hakkı Çıttır 
kuruluşta desteklerinden dolayı Amasya Belediye 
Başkanlığı başta olmak üzere Amasyalılara teşekkür 
etti. Çıttır, kurulduğu günden bu yana tek amacı değerli 
insan yetişirmek olan Ensar Vakfı’nın Amasya’da bu-
lunmasına vesile olan gönüllülere tek tek teşekkür etti 
ve kendilerini kucaklayan Amasyalılara en iyi şekilde 
hizmet edeceklerinin altını çizdi.

Ensar Vakfı Amasya Şubesinin açılışına vakıf gönül-
lüsü Amasyalılar, Amasya Belediye Başkanı Cafer 
Özdemir, Ak Parti Amasya İl Başkanı Mehmet Ünek, 
Ensar Vakfı Genel Müdürü Hüseyin Kader, Ensar Vakfı 
Teşkilatlanma Koordinatörü Turan Koç, Ensar Vakfı 

Amasya Şube Başkanı İsmail Çıtır, Şube yöneticileri, si-
vil toplum kuruluşları temsilcileri ve yerel basın katıldı.
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Ensar Vakfı Erciş Şubesi’nden Teog Birincisine 
Ödül

Ensar Vakfı Erciş Şubesi, Temel Eğitimden Ortaöğretime 
Geçiş (TEOG) sınavında, 120 soruyu doğru cevaplayan 
Türkiye birincisi Nursel Demir’i ödüllendirdi.

Ödül töreninde konuşan Ensar Vakfı Erciş Şube Başkanı 
Mehmet Arif Taşdemir, İmam Hatip okullarının başarı-
sının bir tesadüf olmadığını belirtti.

Türkiye genelinde 20 civarında İmam Hatip Ortaokulu 
öğrencisinin Türkiye birincisi olduğunu ifade eden 
Taşdemir, şöyle konuştu:

“Bunlardan biri de Nursel Demir öğrencimizdir. 
Kendisini, ailesini ve emeği geçen öğretmenlerimizi 

tebrik ediyorum. Bunlar İmam Hatip Ailesinin ve 
Türkiye’mizin gururudur. İmam Hatip Okullarımızın 
başarısı bir tesadüf değildir. İmam Hatip davasına 
gönül vermiş herkesin ortak çabası ve gayretiyle dün 
elde edilen başarılara bugün yenileri eklenmektedir. 
İslâm coğrafyasına ve insanlığa hizmet etmek için atılan 
tohumlar, yeniden meyvelerini vermeye başlamıştır. 
İmam Hatip camiamız başta olmak üzere tüm ülkemizin 
yüz akı olan öğrencilerimizi yürekten kutlar, gayret ve 
başarılarının daim olmasını temenni ederim.”

İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Orhan Keleş ise TEOG 
sınavına hazırlanan hiçbir öğrencinin özel ders veya 
kurs almadığını belirterek, “Tamamen okulumuzdaki 
başarılı eğitimin meyvesidir. Demir, Van’da tüm soru-
ları doğru cevaplayan tek devlet okulu öğrencisi oldu. 
Yine okulumuzda 5 öğrencimiz il ve ilçe genelinde bü-
yük başarılar sağlayarak derece elde etti. İmam Hatip 
olarak bu gururu bize yaşatan öğrencilerimizi tebrik 
ediyorum.” dedi.

Ardından TEOG birincisine tablet bilgisayar, dereceye 
giren diğer öğrencilere de çeşitli hediyeler verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu 
ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinden Kanaat 
Önderleri ve Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri 
İle Bir Araya Geldi
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde basına kapalı gerçek-
leştirilen toplantıda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da 
yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ağırladığı ve aralarında Ensar 
Vakfı Şubelerinin de bulunduğu yaklaşık 50 STK tem-
silcisi ve kanaat önderiyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
bölgelerindeki sorunlara ilişkin istişarede bulundu.
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Ensar Vakfı Şubeleri 2016 Yılı Faaliyet Ödülleri 
Sahiplerini Buldu
Antalya’da yapılan ‘Ensar Vakfı Şubeleri 5. Büyük 
Türkiye buluşmasında Ordu ve Rize Şubeleri yapmış 
oldukları yurt faaliyetleri ile, İstanbul / Kağıthane 

Şubesi  yapmış oldukları eğitim faaliyetleri ile ödüle la-
yık görüldüler. Ayrıca organizasyona ev sahipliği yapan 
Antalya Şubesi yılın şubesi ödülünü aldı.
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