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ADANA Yalçın Çelik (533) 440-4901
ADIYAMAN Muzaffer Şimşek (505) 565-6653
AFYON Mustafa Güler (543) 423-2172
AĞRI Ergin Kara (542) 312-6504
PATNOS Tekin Dinç (536) 776-8953
AKSARAY Yusuf Kaya (539) 290-2660
AMASYA Kadir Kılıç (505) 757-6506
ANKARA Mustafa Uludağ (535) 453-1816
ÇANKAYA Süleyman Şıhlaroğlu 505 2648969
PURSAKLAR Hasan  Ayık (530) 882-3725 
YENİMAHALLE Bayram Ali Keleş (545) 
434-8866
ANTALYA Recai Ocak (505) 522-3292
ARDAHAN Halil Yıldız (505) 284-0710
ARTVİN Muhammet Ardıç (530) 637-3775
ARHAVİ Yaşar Yılmaz (505) 605-9471
BORÇKA Erkan Navdar (532) 504-3701
HOPA Yakup Şeker  (532) 738-7750
YUSUFELİ Miktat Küçükalkan 537 300-1122
AYDIN Kerim Erim (545) 933-2825
NAZİLLİ Şakir Taşkıran (505) 631-7257
BALIKESİR Yasin Sağay (533) 460-5365
BANDIRMA Cüneyt Küçükmeriç 
(549) 344-1795
EDREMİT Mustafa Süs (505) 301-4238
ERDEK Mehmet Aydın (505) 115-9752
BARTIN Engin Köstekçi (507) 020-7297
BATMAN İ. Halil Yıldız (507) 335-7282
BAYBURT Ahmet Ertaç (532) 167-5069
BİLECİK Cengiz Çelik (536) 577-3090
BİNGÖL Mensur Katıksız (505) 562-3957
BİTLİS Yılmaz Uluç (535) 723-7927
BOLU Mehmet Kalan (532) 212-3516
BURDUR Ömer Faruk Uğuz(532) 670-9379
BURSA Ali Yılmaz (542) 387-7440
İNEGÖL Fatih Bayram (535) 370-6361
ÇANAKKALE Sebahattin Güner 
(542) 595-6765
LAPSEKİ İsmail Deveci (536) 584-7379
ÇANKIRI Recep Yılmaz (543) 762-8353
ÇORUM Abdurrahman Çırak (505) 758-6341
DENİZLİ Abdullah Başgün (505) 269-2444
DİYARBAKIR Mehmet Gözü (532) 433-9752
DÜZCE
EDİRNE Emin Yaryıkan (535) 462-5102
ELAZIĞ Alaattin Meydanoğlu (551) 620-4045
PALU Mustafa Aslan (532) 777-7565
ERZİNCAN Çetin Solak (505) 549-1351
ERZURUM M. Zeki Korkmaz (536) 314-9015
ESKİŞEHİR  
GAZİANTEP Ahmet Batmaz (532) 737-3807
GİRESUN Ömer Karahasan (506) 921-2828
GÜMÜŞHANE Mücahit Atalay 505 477-5923
KELKİT Aydın Ayvazoğlu (530) 465-2904
KÜRTÜN Tacettin Bayrak (506) 763-7229
HAKKARİ Nurettin Fırat (533) 033-3970
HATAY Ramazan Güvenç (505) 873-2091
IĞDIR Ünal Zaman (541) 799-0915
ISPARTA Salih Arslan (505) 789-9673

ARNAVUTKÖY  
ATAŞEHİR Mükayil Bektaş (532) 292-0188
AVCILAR Serhat Başak (532) 694-6383
BAĞCILAR  Ali Aydın (533) 727-2828
BAHÇELİEVLER Ömer Karahan 
(533) 938-3666
BAKIRKÖY Serkan Yıldırımtaş 
(532) 246-1007
BAŞAKŞEHİR Fatih Mehmet Büyükkılıç 
(532) 200-0994
BAYRAMPAŞA Mesut Onat (505) 683-5890
BEŞİKTAŞ Hayrullah Çelebi (532) 227-8612
 BEYKOZ Deniz Soytemiz (533) 938-2788
BEYLİKDÜZÜ Zeki Koçinkağ (538) 237-5523
BÜYÜKÇEKMECE İbrahim Nabi Selçuk 
(506) 288-9628
ÇATALCA Hasan Gökçe (533) 415-0460
ÇEKMEKÖY Selami Sarıkaya (532) 494-2393
ESENLER Faruk Aydın (533) 590-0502
ESENYURT Harun Özer (532) 686-6918
EYÜPSULTAN Seçkin Turan (533) 740-8181
FATİH Ünal Aytekin  (533) 320-5381
GAZİOSMANPAŞA Mehmet Selim Bilmen 
(532) 513-3576
GÜNGÖREN Harun Sümbül (505) 930-8964
KADIKÖY Cem Ergün (530) 931-2549
KAĞITHANE Aziz Gündoğdu (535) 375-5528
KARTAL Aykut Emrah Polat (532) 235-7846
KÜÇÜKÇEKMECE Kamil Çakır 533 635-2190
MALTEPE Reşat Tuncer (533) 560-6004
PENDİK İlyas Asilkan (532) 641-5317
SANCAKTEPE Harun Akkoyun  532 203-3471
SARIYER  
SULTANBEYLİ Nizamettin Arslan 
(533) 384-4182
SULTANGAZİ Bekir Koç (532) 313-7318
ŞİŞLİ Adnan Yılmaz (532) 246-1505
TUZLA Mustafa Selvitopi (532) 571-5963
ÜMRANİYE Mustafa Güçlü (532) 226-6306
ÜSKÜDAR İsmail Şirin (532) 266-5325
ZEYTİNBURNU Ali Faik Biçer (532) 286-2416
İZMİR Yakup Eker (505) 117-7678
K.MARAŞ M. Akif Özdoğan (533) 546-5719
KARABÜK Nedim Yılmaz (505) 838-4646
KARAMAN 
KARS Şentürk Oran (536) 256-2217
KASTAMONU Abdullah Yılmaz 546  840-2119
İNEBOLU Salih Kuruali (506) 264-9088
KAYSERİ Hüseyin Okandan (554) 770-2549
KIRIKKALE Kadir Başer (506) 357-5191
KIRKLARELİ Yavuz Eser (530) 460-1697
LÜLEBURGAZ Eyyüp Sabri Erdem 
(555) 983-8153
KIRŞEHİR İsmail Yağmur (532) 321-2840
KİLİS Eyyüp Gülocak (506) 536-2368
KOCAELİ Musa Taşçı (505) 526-8962
KÖRFEZ Özcan Efe (505) 257-4674
KONYA Mustafa Kaçar (505) 253-3635
KÜTAHYA Şakir Can (539) 741-1519

TAVŞANLI Ali Kılınç (505) 453-0340
MALATYA Ahmet Küçük (507) 165-9914
DOĞANŞEHİR İsmet Alagöz (505) 711-4867
MANİSA Enes Karataş (554) 962-5121
SELENDİ Erkan Güneş (505) 808-9396
SOMA Murat Özkocagöz (505) 926-0250
TURGUTLU Mustafa Çalışır (532) 371-6977
MARDİN Zeynal Tepe (533) 375-0709 
MİDYAT Abdurrahim Kaplan (533) 376-3462
MERSİN Bayram Akduman (505) 400-8386
MUĞLA Osman Raşit Işık (505) 402-7679
BODRUM Ömer Küçükenez (532) 575-3630
DALAMAN  Hakan Bozkurt  (507) 021-1155
FETHİYE Cemil Kaşlı (532) 797-4090
KÖYCEĞİZ Uğur Arslan (505) 589-1949
MARMARİS Ahmet Turan Şahin 
(532) 645-8270
MİLAS Levent Akyer (505) 654-0536
SEYDİKEMER Harun Yıldırım (532) 561-6032
YATAĞAN Cemil Çamcı (555) 508-8123
MUŞ Şeyhmus Yentür  (505) 562-0588
NEVŞEHİR  Mustafa Kılınç (505) 265-6610
NİĞDE Veysel Aşgın (505) 682-5424
ORDU Olgun Küçük (505) 775-7155
FATSA Ahmet Özay (535) 702-3307
PERŞEMBE Ali Aydın (535) 522-1530
ÜNYE Ahmet Bilgü (505) 732-5334
OSMANİYE Süleyman Mazı (505) 434-2526
KADİRLİ Mahmut Bozdoğan (532) 169-5986
RİZE Fethullah Şen (544) 654-1288
SAKARYA Yusuf Ziya Hünerli (532) 483-9798
AKYAZI Muammer Yücel (531) 790-7300
SAMSUN Hüseyin Peker (542) 630-8839
19MAYIS Seyit M. Yıldırım (535)731-2430
VEZİRKÖPRÜ İdris Yılmaz (541) 954-5745
SİİRT Necmettin Çiçek (544) 525-8799
SİNOP Muhammet Başoğlu (506) 631-9238
SİVAS Cemal Karaca (505) 443-2520
ŞANLIURFA Halit Şulul (533) 722-8540
ŞIRNAK Fevzi Rençber (535) 723-6979
TEKİRDAĞ Adem Yaryıkan (536) 236-4171
ÇORLU Fatih Yalçın (536) 618-5850
TOKAT Mustafa Solmaz (530) 664-7411
ERBAA Durmuş Sezgin (532) 207-4030
NİKSAR Çetin Kaya (505) 375-4782
TURHAL Bahattin Çinpolat (532) 313-1070
TRABZON Ömer Topaloğlu (533) 779-0541
UŞAK Haydar Özcan (505) 401-2528
BANAZ Ramazan Ersoy (530) 528-5832
VAN 
ERCİŞ Mehmet Arif Taşdemir (544) 716-0078
MURADİYE Selçuk Yay (545) 940-2133
YALOVA Halil Kalyoncu (505) 403-7130
YOZGAT Hüseyin Durusoy (505) 754-0503
ZONGULDAK Fethi Aygün (505) 688-4410
ÇAYCUMA Adem İnam (542) 458-2956
EREĞLİ Hüseyin Özen (535) 798-7893
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Vakfımız; ülkemiz insanının manevî dinamiklerini 
zenginleştirmek, ilmi, fikri ve ahlaki yönden geliş-
mesine katkıda bulunmak amacıyla 1979 yılında 
kurulmuş ve kurulduğu günden bugüne dek bu 
amaca ulaşabilmek için çeşitli alanlarda faaliyet gös-
termiştir. Maziden bize miras kalan “vakıf” anlayışı 
insanın maddi ve manevi tüm yönlerini düşünen 
ve buna yönelik hizmetleri gerçekleştirmeyi amaç 
edinen bir yapıdır. 

Ensar Vakfı geleneğinde var olan bu anlayışı zamanın 
dinamiğine uygun bir şekilde yaşatmak, geliştirmek 
ve gelecek nesillere aktarmak üzere kurulan ve 40 
yıldır değerlerinin farkında olan nesillerin yetişme-
si için birikim ve enerjisini hasretmektedir. Bilgiyi 
bugünden yarına sağlıklı bir şekilde ulaştırmanın 
sorumluluk ve bilinciyle, çalışma alanı içine giren 
konularda ‘bilgi ve verilerin toplandığı bir merkez 
olmak’ yolunda hızlı ve emin adımlarla ilerlemek-
te ve bütün faaliyetlerini bu amaç doğrultusunda 
gerçekleştirmektedir.

Vakfımızda 40 yıldır yapılan ilmi çalışmaların, yurt 
faaliyetlerinin, burs hizmetlerinin, yemek hizmetle-
rinin, sanatsal çalışmalarının, yayın çalışmalarının, 
gençlik çalışmalarının, hanım çalışmalarının hülasa 
yurt içinde ve dışında yapılan tüm faaliyetlerin ga-
yesi rıza-i İlahi’ye uygun ameller ortaya koyabilmek 
adınadır.

Buradan yola çıkarak vakfımızın kurucularının bu-
güne kadar yapmış oldukları hizmetler bizim için 
büyük bir mazhariyettir. Bizler de onlardan aldığımız 
emaneti taşırken hesabi değil hasbi olmaya gayret 
ediyoruz. Özellikle gençlerimizin doğru rehberlikle 
kendilerini en güzel şekilde yetiştirmeleri için çaba 
sarf ediyoruz. Gençlerimize yerelde ve uluslararası 
mecralarda yetişme imkânları oluşturarak her alan-
da ülkesi için değer üretecek insanların yetişmesine 
katkı sağlıyoruz. İnşallah yarının yollarında atacağı-
mız bu emin adımlarımız, edebi ve hayâyı kuşanmış 
Müslüman gençlerimizle birlikte daha da kuvvet 
bulacaktır. 

Vakfımızda hanımların hizmet alanlarını genişletiyo-
ruz. Onların aile, kültür-sanat ve sosyal-sorumluluk 
projelerini destekliyor, vakfımıza hanımeli değsin 
istiyoruz. Bunun yanı sıra şubelerimizde hanımlar 
komisyonu yapılanmaları oluşturarak bölgelerdeki 
hanımlarımızı destekliyoruz. 

Kendini topluma hizmet etmeye hasretmiş bir kuru-
luş olan Ensar Vakfı’nın haberlerinden siz “değerli 
ensarlıların” haberdar olması için düzenli aralıklarla 
Ensar Bülteni’ni çıkarıyoruz. 

Çalışmalarımızın bereketinin değerleriyle yaşayan 
öğrencilerimize, onları yetiştiren öğretmenlere ve 
ailelerine ulaşması temennisiyle… 

Başkan’dan

Av. İsmail Cenk Dilberoğlu
Ensar Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı



Genel Müdür’den

Hüseyin Kader
Ensar Vakfı Genel Müdürü

Siyasetin ve maneviyatın yoğun olarak birbirine ka-
rıştığı günlerden geçtik. Bir takım medya, bir siyasi 
partiyi gerekçe göstererek öz değerlerimize acımasızca 
saldırmayı sürdürdü. Mübarek ramazan ayında ina-
nanların huzur dolu yaşayışlarını kıskanırcasına onları 
huzursuz etmeye çalıştı. Şu açık olarak ortaya çıktı ki; 
Müslümanlar bu tür saldırılara aldırmadan vakur bir 
şekilde insanımızın İslamlaşması çalışmalarını devam 
etmelidir. Yavaş yavaş yağan, yağdıkça toprağa işleyen 
ve onu besleyen bir yağmur gibi sabırla ve ihlasla insa-
nımızın İslami kimliğini pekiştirmeye gayret etmelidir. 

Vakfımız, bu anlayışla İslami kimliğimizi pekiştiren 
yayınları, gençliğimize yönelik çeşitli gayretleri ve 
yurdun dört bir yanında oluşan şubeler ile çalışma-
larını sürdürmektedir. Türkiye’nin birçok noktasında 
faaliyet gösteren şubelerimiz, hanımlar komisyonu ve 
gençlik komisyonlarımız ile seminerler, stand- up gös-
terileri, kitap okuma grupları, turnuvalar ve yarışmalar 
düzenlemektedir. 

Değerler Eğitimi Merkezimiz, bilindiği üzere ülke-
mizdeki din eğitimi çalışmalarını daha nitelikli bir pers-
pektife ulaştırma gayesiyle çalışmalarını yürütmekte, 
bu alana yönelik bilimsel katkılar yapmakta, araştırma 
ve yayınlar ortaya koymaktadır. Buradan yola çıkarak 
Değerler Eğitimi Merkezi, Gençleri ve Gençlik Dönemini 
Anlama Sanatı Eğitimi ve Kırmadan İncitmeden Neyi 
Nasıl Yapmalı gibi tematik eğitimlerle öğrencilerini 
donanımlı, niteliklerinin farkında ve kendini gelişti-
ren bireyler olmalarını desteklemektedir. Değerler 
Eğitimi Merkezi’nin her yıl düzenlediği Türkiye Değer 
Ödülleri’nin bu yıl ki temasını ise “Güvenilir Olmak” 
olarak belirledik. Öğrencilerimizin başvurularını bek-
liyoruz inşallah.

Vakfımızın kültür sanat penceresi olan İstanbul 
Tasarım Merkezi’nde ise, Özgün Hat Atölyesi, Tezhip 
Tasarım Atölyesi, Suluboya Teknikleri Atölyesi, Ressam 
Cemal Toy ile Çocuklar İçin Resim Atölyesi, Görsel 
İletişim Tasarım Atölyesi ve Prof. Miroslaw Majewski 
ile İslâm Sanatında Geometrik Desenler Okulu gibi atöl-
yelerle toplumda her yaş grubunun rahatlıkla katılım 
sağlayacağı, kültür-sanat faaliyetleri icra edilmektedir.

Ensar Yayın Grubumuz, dini ilimler, edebiyat, tasav-
vuf, felsefe ve çocuk kitapları alanında özgün eserlerin 
okuyucu ile buluşmasını sağlamaktadır. Bu anlam-
da Ensar Yayın Grubu, 2019 yılında 55 ilk baskı ve 
31 tekrar baskı olmak üzere 86 eseri okuyucusuyla 
buluşturmuştur.

Yurt Koordinasyon Merkezimiz, bu yıl verdiği yurt 
hizmetini, kurumsal yönetimin ilkeleri bağlamında et-
kili, verimli, sürdürülebilir, katılımcı, şeffaf bir yönetim 
anlayışının sağlanmasına yönelik yurt yöneticilerine 5. 
Hizmet İçi Eğitim Programı düzenledi. Öğrencilerimizin 
yoğun sınav dönemlerinden önce ve sonra yurt içi 
gezileri düzenledi. Eğitim ve öğretim dönemi boyunca 
atölyeler, seminerler ve söyleşi programı gerçekleştir-
di. Vakıfların kurmuş olduğu yurtlar içerisinde bir ilk 
olan ve bu yıl Gençlik ve Spor Bakanlığı mali desteğiyle 
gerçekleştirilen 3. Kültür Sanat Günleri Projesi, Türkiye 
genelinde Ensar Vakfı Yurtlarında barınan öğrencileri 
Münazara, Panel, Müzikal-Şiir, Anlat İstanbul’u, Resim- 
Fotoğraf sergisi başlıkları altında eser üretmelerini 
sağlayan etkinlikler gerçekleştirdi.

Proje Koordinasyon Merkezimiz, ulusal ve ulus-
lararası projeleri destekleyerek Müslüman gençleri-
mize uluslararası kapılar aralamaktadır. Bu yıl farklı 
sosyo- kültürel alt yapıdan gelen gençlerin birbirle-
riyle etkileşim halinde olabilecekleri projeleriyle 22 
şubemize kitap kahve projesi kazandırdı. Türkiye 
Makedonya Kültür Haftası ve Sinema Çalıştayı projesi 
ile bir Osmanlı bakiyesi olan Makedonya’nın Türkiye 
ile kurduğu ilişkileri güçlendirmek, iki ülke arasındaki 
benzerliklere vurgu yaparak farklılıklarını öğrenmek, 
ortak değerlerimizi Makedonya’da öğrenim görmekte 
olan genç nesle aktarmak üzere Kültür Bakanlığı tara-
fından desteklendi.

İslam İşbirliği Teşkilatı ile birlikte yürüttüğü-
müz Uluslararası Staj Programımız (OIC Intern); 
Türkiye geneli gerçekleştirilen öğrenci ve kariyer 
fuarlarına katılım sağlayarak program tanıtımını 
gerçekleştirmektedir. 

Ensar Enstitü , Kariyer Perşembe’si, Kürsü 
Konferansları, Atölyedeyiz ve Söz Bende programıyla 
öğrenciyi merkeze alan ve direkt olarak fayda göze-
ten programlar gerçekleştirdi. Ayrıca 3. Kültür Sanat 
Günleri’nin Eğitim Kampı programı ve yurtlarımızda 
kalan öğrencilerin Kur’an-ı Kerim ile olan irtibatını 
kuvvetlendirmek maksadıyla gerçekleştirilen Nebe Nas 
(yurtlar) bilgi yarışmasının koordinasyonunu sağladı. 

Bu faaliyet ve programlarla ilgili haberlerin detayla-
rını bültenimizde bulabilirsiniz. Daha verimli ve daha 
bereketli çalışmalarda buluşmak temennisiyle, Allah’a 
emanet olunuz.



Vakıf Hizmetinde 
40. Yıl

Ensar Vakfı



GENEL MERKEZ

İlahiyat Vefa Dersleri Hoca ve Talebelerini Buluşturmaya 
Devam Ediyor
Ocak: Halis Ayhan
Her ayın son cumartesi günü İlahiyat Fakültesi mezun-
larını hocaları ile buluşturan “İlahiyat Vefa Dersleri” 
ocak ayı konuğu Prof. Dr. Halis Ayhan oldu.  

Talebeleri ile buluşan Prof. Dr. Halis Ayhan, eski öğren-
cileri ile buluşmanın heyecanını taşıdığını ve talebele-
rini gördüğü için duyduğu mutluluğu ifade etti. Ensar 
Vakfı Genel Müdürü Hüseyin Kader’in moderatörlüğün-
de gerçekleşen programda Halis Ayhan’ın hayatıyla ilgili 
merak edilen sorular kendisine yöneltildi.

Doğduğu memleketi, ailesini ve İstanbul’daki hikayesini 
talebelerine anlatan Ayhan, “1962 yılında 18 yaşın-
dayken müftü oldum. Her gün sabah namazını ilçedeki 
farklı bir camide kıldırırdım. Benim hayatımdaki en 
önemli dönüm noktası buydu.” dedi. 

Gençlik dönemlerindeki görevlerini de “23 yaşındayken 
hem lisede felsefe grubu okutuyordum hem de imam 
hatip lisesinde öğretmenlik ve müdürlük yapıyordum. 
Her iki okulda da öğrenciler, öğretmenlerine karşı çok 
saygılıydı. Karşılıklı bir saygı ilişkisi vardı.” diyerek 
talebelerini o dönemlerine götürdü. 

Müslüman bir memlekette ilkokul, ortaokul ve liselerde 
din eğitiminin yer almaması üzerine dertlendiklerini ve 

bunun üzerine çalışmalar yaptıklarını anlattı. Ayhan, 
“Kul üzerine düşeni tam yaparsa; zorluk yaşadığı yerde 
Allah bir kulunu çıkarıp ona yardımcı olmasını sağlıyor. 
Din derslerinin zorunlu ders olmasının yasalarda yer 
alması hususunda çalışmalar yaparken bunun örnek-
lerini yaşadık.” dedi. 

Günümüz ve kendi dönemindeki talebelerin durumunu 
ufak mukayeselerle anlatan Ayhan, “Şimdiki talebelerin 
bizim zamanımızdaki gibi olmaması neslin bozulduğu-
na işaret değildir. Değişimleri, gelişimleri görüp talim 
ve terbiye konusunu ona göre incelemeliyiz.” dedi. 

Program, Prof. Dr. Halis Ayhan’a hediye takdimi ve tale-
beleri ile fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Şubat: Muhammed Eroğlu 
Her ayın son cumartesi günü İlahiyat Fakültesi mezun-
larını hocaları ile buluşturan “İlahiyat Vefa Dersleri” 
şubat ayı konuğu Muhammet Eroğlu’nun katılımı ile 
Ensar Vakfı Genel Merkezinde yapıldı.

Talebeleri ile buluşan Muhammed Eroğlu, eski öğrenci-
leri ile buluşmanın heyecanını taşıdığını ve talebelerini 
gördüğü için duyduğu mutluluğu ifade etti. Ensar Vakfı 
Genel Müdürü Hüseyin Kader’in moderatörlüğünde 
gerçekleşen programda Muhammed Eroğlu’nun ha-
yatıyla ilgili merak edilen sorular kendisine yöneltildi.

İmam hatipte okumanın kendisine çok şey kattığını 
söyleyen Eroğlu, “İmam hatiplilik ruhu ne demek ka-
baca onu arz etmeye çalışayım. İmam hatiplilik ruhu, 
İslam’ı kavrama, hizmet etme ve onu yaşama bilincidir. 
Elhamdülillah ben imam hatip okulunun özellikle lise 

kısmına geçtikten sonra dinimin nelerden ibaret oldu-
ğunu anladım.” dedi.

Üniversitede hukuk fakültesinde okumasıyla ilgili, 
“Eğitim hayatımda hukuk fakültesi benim ruhuma ruh 
kattı.” diyerek bu konuda duyduğu memnuniyeti ve 
sevinci de paylaştı.
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Öğrencilerine helale ve harama dikkat etmelerinin 
çok önemli olduğunu vurgulayan Eroğlu, “Arkadaşlar! 
Haram ve helale çok dikkat edeceksiniz. Hem günlük 
hayatınızda hem alışverişinizde hem de insanlarla olan 
münasebetiniz de. Cüzzamdan kaçar gibi haramdan 

kaçacaksınız. Bu hususu bir iki defa ihlal ederseniz, bu 
alışkanlık haline dönüşüyor.” dedi.

Program, Muhammed Eroğlu’na hediye takdimi ve tale-
beleri ile fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Mart: Mustafa Saim Yeprem
Her ayın son cumartesi günü İlahiyat Fakültesi mezun-
larını hocaları ile buluşturan “İlahiyat Vefa Dersleri” 
mart ayı konuğu Mustafa Saim Yeprem’in katılımı ile 
Ensar Vakfı Genel Merkezinde yapıldı.

Talebeleri ile buluşan Mustafa Saim Yeprem, eski öğ-
rencileri ile buluşmanın heyecanını taşıdığını ve ta-
lebelerini gördüğü için duyduğu mutluluğu ifade etti. 
Ensar Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Ali Karayılan’ın 
moderatörlüğünde gerçekleşen programda Mustafa 
Saim Yeprem’in hayatıyla ilgili merak edilen sorular 
kendisine yöneltildi.

Hayatı boyunca eğitim bünyesinde baştan sona kadar 
çeşitli kademelerde görev yapan Mustafa Saim Yeprem, 
yaptığı her işi severek yaptığını ve titizlikle çalıştığını 
anlattı. Meslek hayatı boyunca yerli ve yabancı (Notre 
Dame De Sion gibi) çeşitli öğretim kurumlarında ek 

öğretim görevleri aldığını fakülte ve üniversite yönetim 
kurulları, üniversite senatosu üyelikleri başta olmak 
üzere muhtelif idari ve akademik kurullarda bulundu-
ğunu söyledi.  

Program, Mustafa Saim Yeprem’e hediye takdimi ve 
talebeleri ile fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Nisan: Yaşar Fersahoğlu 
Her ayın son cumartesi günü İlahiyat Fakültesi mezun-
larını hocaları ile buluşturan “İlahiyat Vefa Dersleri” 
nisan ayı konuğu Yaşar Fersahoğlu’nun katılımı ile 
Ensar Vakfı Genel Merkezinde yapıldı.

Talebeleri ile buluşan Yaşar Fersahoğlu, eski öğrencileri 
ile buluşmanın heyecanını taşıdığını ve talebelerini 
gördüğü için duyduğu mutluluğu ifade etti. Ensar Vakfı 
Genel Müdürü Hüseyin Kader’in moderatörlüğünde 
gerçekleşen programda Yaşar Fersahoğlu’nun hayatıyla 
ilgili merak edilen sorular kendisine yöneltildi.

Konuşmasının başlangıcından sonuna kadar iyi ye-
tişmenin ve iyi yetiştirmenin önemine vurgu yapan 
Fersahoğlu, iyi bir din kültürü öğretmeni olabilmek 
için; öncelikle kendinizi dine adayacaksınız dedi. İkinci 
olarak ise, yüksek donanımlı bir insan olacaksınız, dedi. 
Konuşmasına, “öğrenciler üzerinde bir hükmünüz 
olacak, rol- model olacaksınız. Fevkalade adanmış ve 
donanmış olacaksınız.” sözleriyle devam etti.

“Müslümanlık ödüldür, ödül. İslam öyle kıymetlidir 
ki, keşke kıymetini bilsek!

Fersahoğlu, içine doğduğumuz coğrafyanın ve atmosfe-
rin ödğl olduğunu vurgulayarak, “Müslümanlık ödüldür, 
ödül. İslam öyle kıymetlidir ki, keşke kıymetini bilsek!” 
dedi.

Program, Yaşar Fersahoğlu’na hediye takdimi ve talebe-
leri ile fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.
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Ensar Vakfı Yurtları 5. Hizmet İçi Eğitim Programı Antalya`da 
Gerçekleşti
Ensar Vakfı Yurtları 5. Hizmet İçi Eğitim programı 6- 9 
Şubat tarihleri arasında Antalya’da gerçekleşti.

2018- 2019 döneminde %94 doluluk oranı ile sivil top-
lum kuruluşları arasında Türkiye birincisi olan Ensar 
Vakfı Yurtları, Anadolu’nun dört bir yanından gelen yurt 
müdürleri ile 3 gün boyunca yoğun bir eğitim programı 
geçirdi.

Programın ilk günü, selamlama tanışma ve istişare ile 
başladı. Tüm yurt müdürleri kendilerini kısaca tanıttık-
tan sonra yurtlarındaki kapasite oranlarını söylediler. 
Programın ikinci günü, İstanbul Şehir Üniversitesi, 
Yaşam Boyu Öğrenim Merkezi Yönetim Psikolojisi 
Uzmanı İbrahim Zeyd Gerçik, “İnsan İlişkilerinde 
Güvenli ve İlkeli Duruş” ile ilgili katılımcı bir seminer 
programı düzenledi. Yurt müdürlerinin hem dinlediği 
hem de bir fiil içerisinde yer aldığı seminer programı 
yoğun ilgi gördü. Seminer programının ardından yurt 
müdürleri, drama eğitimi aldılar.

İkinci günün oturumları, Ensar Vakfı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Uzmanı Kadir Karabulut’un, “İş Sağlığı 
ve Güvenliği” sunumu, Genç Ensar Kız Komisyonu 
Sorumlusu Sümeyye Soyal ve Erkek Komisyonu 
Sorumlusu Enes Kaşkaş’ın “Genç Ensar” sunumu ile 
devam etti.

İkinci günün son sunumu ise Kurumsal İletişim 
Birimi’nden geldi. Kurumsal İletişim Birimi Uzmanları 
Kübra Gülsoy ve Vahit Mahmat yurt müdürlerine sosyal 
medya kullanımı ve sosyal medyanın önemi hususunda 
bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi.

Ensar Vakfı Yurtları 5. Hizmet İçi Eğitim programının 
üçüncü günü atölye çalışmaları ile başladı. Atölye çalış-
maları dört ayrı grupla yapıldı. Gruplar arasında konu-
şulan konu ise eğitim faaliyetleri oldu. Atölye çalışmala-
rının ardından Ensar Vakfı Kurucusu ve Mütevelli Heyet 
Üyesi Kerim Aytekin’in moderatörlüğünde Ensar Vakfı 
Mütevelli Heyeti Üyeleri Ayşe Şentepe, Sevim Zehra 
Can Kaya ve Sümeyye Ceylan’ın katılımıyla “Değişim, 
Gelişim ve Gelecek” paneli gerçekleşti. Panel sonrasında 
atölye çalışmalarının neticesinde ortaya çıkan sonuçlar 
yurt müdürlerince değerlendirildi. Sonuçlar her bir 
grupla paylaşıldı.

Üçüncü günün son konuşmasını ise Ensar Vakfı Genel 
Müdürü Hüseyin Kader gerçekleştirdi. 2018- 2019 dö-
nemini değerlendiren Kader, konuşmasında yer yer yurt 
müdürlerini duygulandırırken yer yer de sevindirdi.

Ensar Vakfı 5. Hizmetiçi Eğitim Programı, yurt müdürle-
rinin Köprülü Kanyon, Alara Han ve Aspendos gezisinin 
ardından sona erdi.
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Türkiye-Kuzey Makedonya Film Haftası ve Sinema Çalıştay’ı 
Gerçekleşti

Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te Türkiye-
Kuzey Makedonya Film Haftası ve Sinema Çalıştayı 
“Bal Kaymak” filminin gösterimiyle başladı.

Uluslararası Balkan Üniversitesi (IBU) kampüsünde, 
Kültür Bakanlığı desteği ve Ensar Vakfı’nın katkılarıyla 
düzenlenen “Türkiye-Kuzey Makedonya Film Haftası ve 
Sinema Çalıştayı”nın açılış törenine Kuzey Makedonya 
Kültür Bakanı Asaf Ademi, Ensar Vakfı Genel Müdürü 
Hüseyin Kader, Türkiye’nin Üsküp Büyükelçiliği temsil-
cileri, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilci-
leri ile çok sayıda davetli katıldı.

Kuzey Makedonya Kültür Bakanı Asaf Ademi, gazete-
cilere yaptığı açıklamada, ülkesi ile Türkiye arasında 
her alandaki mükemmel iş birliğine dikkat çekti. Film 
haftasının Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki 
ilişkilerin daha da derinleşmesine katkıda bulunacağını 
söyleyen Ademi, “Kültür bu alanda güçlü bir aracıdır. 
Türkiye’nin sinema sektörü oldukça gelişmiş seviyede 
ve inanıyorum ki bütün katılımcılar hafta boyunca 
gösterilecek filmlerden keyif alacaklar.” diye konuştu.

Türkiye-Kuzey Makedonya Sinema Çalıştayı 
Koordinatörü Murat Tufan, organizasyonun 4 gün 
süreceğini ve bu kapsamda ikisi belgesel olmak üzere 
sekiz filmin gösterileceğini belirtti. “Bir tanesi çok 
önemli Göbeklitepe belgeseli. Filmlerimizin yapımcı 
ve yönetmenleri burada, filmlerden sonra söyleşide 
bulunacaklar.” diyen Tufan, film haftası kapsamında 
iki ülke arasında sinema alanında iş birliği konularının 
tartışılacağı bir çalıştayın da düzenleneceğini aktardı. 
Tufan, organizasyonun cuma günü Trakya Üniversitesi 
Senfoni Orkestrasının konseri ile sona ereceğini söyledi.

“Bal Kaymak” filminin yapımcısı Emir Şerif Yıldız, tama-
mına yakını Kuzey Makedonya’da çekilen Bal Kaymak 
filminin izleyiciler tarafından beğenilmesini ümit etti-
ğini dile getirdi. 

Filmin yönetmeni ve oyuncularının birlikte çalış-
tıkları dizide ek senaryonun çıkması nedeniyle film 
haftasına katılamayacaklarını aktaran Yıldız, Kuzey 
Makedonya’yı, doğal güzelliğini ve insanını çok sevdik-
lerini sözlerine ekledi.

“Tören öncesinde ayrıca Türk Sineması 
Yeşilçam Film Afişleri Sergisi açıldı”

26 Nisan’a kadar süren hafta boyunca, başkent Üsküp’teki 
Milenyum Sineması, Uluslararası Balkan Üniversitesi ile 
ülkenin kuzeybatısındaki Kalkandelen’deki Uluslararası 
Maarif Okulları yerleşkelerinde şu filmler gösterildi: 

Semir Aslanyürek’in yönetmen ve yapımcılığını üstlen-
diği “Kaos”, 

Yönetmenliğini Abdurrahman Öner’in, yapımcılığını ise 
Arzu Şenses Öner’in yaptığı “Aydede”, 

Kudret Sabancı yönetmenliğindeki “Hürkuş”, 

Murat Düzgünoğlu yönetmenliğindeki “Halef” ve 
Zülfikar Kürüm yönetmenliğindeki “Bütün Saadetler 
Mümkündür”

Bunların yanı sıra Prof. Dr. Oğuz Makal’ın kaleme aldığı 
“Göbeklitepe” ve Sali Saliyi’nin yazdığı “Tambur” belge-
selleri de sinemaseverlerle buluştu.
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Berat Albayrak, TGTV İstişare Toplantısı`nda Konuştu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Türkiye 
Gönüllü Teşekküller Vakfı’nın Ensar Vakfı Konferans 
Salonunda düzenlediği, Genişletilmiş Üye İstişare 
Toplantısı’na katıldı.

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV), Genişletilmiş 
Üye İstişare Toplantısı’nın açılış konuşmasını TGTV 
Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Av. Hamza Akbulut 
yaptı. 

Mısır’da haksız idamlar yapıldığına değinen Akbulut, 
“Mısır’da suçsuz 9 genç idam edilmiştir. Buna karşı 
çıkan tek lider, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı sa-
yın Recep Tayyip Erdoğan olmuştur. Zulme karşı duran 
başka bir lider duymadık. Kendisine şükranlarımızı arz 
ediyoruz. Tabi ki zalime karşı durmak lazım. Zulmün 
karşısında olmak lazım. Bize de bu yakışır.” dedi.

Akbulut, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak‘ın 
Türkiye’nin zor zamanlarında bakanlığı üstlendiğine 
değinerek, “Türkiye’ye ekonomik bir saldırı olduğu dö-
nemde bakanlığı üstlendiniz. Allah’a şükür bu zorluğun 
altından da kalktınız. Türkiye’nin ekonomisi daha iyiye 
doğru gidiyor. İnşallah bu seçimlerden sonra ekonomi 
şahlanacak. Biz buna inanıyoruz” dedi.

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı, Genişletilmiş Üye 
İstişare Toplantısı’nda, Hazine ve Maliye Bakanı Berat 
Albayrak’ı üyeleriyle buluşturdu. Burada açıklamalarda 
bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Vakıf 

kültürü, bizde böyle form doldurayım, kayıt olayım, üye 
olayımla alakalı bir durum değildir. Vakıf insanı olmak 
gönülden bağlılığı hissedilen bir kültürdür.” ifadelerini 
kullandı.

“Orta gelir grubundan, üst gelir grubuna 
çıktığımızda saldırdılar”

Türkiye’nin 2013 yılından itibaren, tam da orta gelir 
grubundan üst gelir grubuna çıktığında saldırı sürecine 
alındığının altını çizen Albayrak, “ Türkiye 2013 yılın-
da gezi, yıl sonunda 17/ 25, çukur olayları, 7/ 8 Ekim 
Olaylarını yaşadı. Peşinden PKK, FETÖ ve yıllar önce ha-
zırlanmış, içimize ne kadar sızmış terör örgütleri varsa, 
15 Temmuz’a kadar başlarını hep kaldırdılar. Türkiye 
ile eş zamanda Brezilya’da da aynı olaylar oldu. Bugün, 
o günkü Brezilya yönetiminden bir eser kalmadı. Bir 
kısmı içeri atıldı, bir kısmı hastalık geçirdi, bir kısmı 
hala hapiste. “ dedi.

“Ekonomik saldırılara, hızlı refleks 
gösterdik.”

15 Temmuz gecesi milletin geleceğini özgürleştirmek 
için cansiperane bir mücadele ile tarihi bir refleks 
gösterdiğini, sonrasında 200 yıllık sistemi değiştirecek 
referandum süreci ve 24 Haziran birlikte yeni bir yöne-
tim sistemine geçildiğini belirten Albayrak, “ Türkiye 
yeni sisteme geçti. Ben kendi yaşadığım tecrübeden 
hareketle, hele de bu Ağustos ayında yaşadıklarımızla 
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ilişkilendirerek anlatmak isterim ki, 10 Ağustos’ta bir 
tweetle işaret fişeği yakılıp, 13 Ağustos’ta zirveye çıkan 
bir ekonomik saldırı yaşadık. Bu saldırı, ekonomik tari-
himizin en ağır saldırısıdır. Bu süreçte hızlı kararlarla 
aksiyon alıp, refleks göstermemizi yeni sistem sağla-
mıştır.” diye konuştu.

“Beş yüz yıllık ekosistem çöküyor!”

Dünyada 500 yıllık ekosistemin kırılmaya uğradığını 
ve dünya ticaretinin tekrardan Asya hinterlandının 
kontrolüne geçmeye başladığına değinen, Albayrak, 
“Nüfus, pazar, üretim, büyüme ve tüketim artık Asya’ya 
kayıyor ve burada da çok büyük bir değişim sancısı 
var. Amerika yılda 400 milyon dolar ticari açık veri-
yor. Ortadoğu ülkeleri teker teker istikrarsızlaşıyor. 
Müslüman coğrafyasının içinden geçtiği bütün bu ba-
direlerden sonra ortada tek bir ülke kaldı. Tek bir lider 
kaldı aslında. Dünyada, bugün Venezuela bile dönüp 
bakıp “Türkiye” diyor. Bugün Ortadoğu’daki ülkeler 
hakeza “Türkiye” diyor.” dedi.

“Zor dönemlere güçlü girmeliyiz”

Son olarak, toplumun ve gençlerin yerli ve milli bir 
duruş kazanmasında sivil toplum kuruluşlarına da 
önemli bir vazife düştüğünü söyleyen Albayrak, “Ben 

hiçbir siyasi kişi için, “Allah benim ömrümden alsın ona 
versin” denildiğini duymadım. Bu çok ağır bir yük. Çok 
ağır bir sorumluluktur. 31 Mart seçimlerinden sonra 
her şey daha iyi olacak. Bundan benim bir endişem yok. 
Bizim bir vatandaşımızı bile kırma, küstürme, kenarda 
koyma lüksümüz yok. Öyle zor bir döneme, öyle güçlü 
bir şekilde hazırlanmalıyız ki, 82 milyonun da omuz 
omuza kenetlenmesi lazım. Her birimiz vebal makam-
larında bulunuyoruz.” açıklamasını yaptı.

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı’nın genişletilmiş üye 
istişare toplantısına 100’ün üzerinde STK’dan 400’e 
yakın temsilci katıldı. MÜSİAD Başkanı Abdurrahman 
Kaan, Ensar Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı İsmail Cenk 
Dilberoğlu, ASKON Yönetim Kurulu Başkanı Orhan 
Aydın, İGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Karahan, 
GİV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Koç, İSMMMD 
Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Yüksel Kahveci, Deniz 
Feneri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz, 
UHUB Genel Sekreteri Necati Ceylan, İDSB Onursal 
Başkanı Necmi Sadıkoğlu, İstanbul Eski Milletvekili ve 
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati, 
İstanbul Eski Milletvekili Feyzullah Kıyıklık, Konya 
Eski Milletvekili Hüsnü Tuna, Burdur Eski Milletvekili 
Reşat Petek, Erzurum Eski Milletvekili Ömer Özyılmaz 
istişare toplantısına katılanlar arasındaydılar.

Ensar Vakfı`ndan Siirt`e Ziyaret 
Ensar Vakfı Siirt şube yönetimi, Ensar Vakfı Genel 
Müdürü Hüseyin Kader, Teşkilatlanma Koordinatörü 
Turan Koç ve Anadolu Şube Sorumlusu Fatih Yıldız, Siirt 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman’ı, Siirt Kızılay 
Başkanı Nihat Altunç ve Siirt Müftüsü Ahmet Altıok’u 
makamlarında ziyaret ettiler.
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T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar Ensar Vakfı 
Genel Merkez`de Konuştu
Genç Ensar’ın düzenlediği Türkiye Konuşmalarının ko-
nuğu Baykar Teknik Müdürü de olan Selçuk Bayraktar, 
düzenlenen programda “Milli ve Özgün İnsansız Hava 
Aracı Sistemleri ve Milli Teknoloji Hamlesi” konulu 
sunum yapan Bayraktar, Türk havacılık tarihine ilişkin 
bilgiler verdi.

Müslüman alimlerin dünya havacılık tarihinde önemli 
bir yere sahip olduğunu ifade eden Bayraktar, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında Vecihi Hürkuş ve Nuri 
Demirağ gibi öncü isimlerin olduğunu hatırlattı.

Bayraktar, insansız hava araçlarının (İHA) havacılıkta 
son dalga olduğuna işaret ederek, İHA’ların teknoloji-
deki paradigma değişiminde bir kırılım oluşturduğunu 
vurguladı.

Savunma ve stratejik sanayilerde yazılımların mutlaka 
milli olması gerektiğini belirten Bayraktar, ürünlerdeki 
asıl katma değerin yazılım ve tasarım olduğunu söyledi. 
Bayraktar, “Savunma sanayisinde teknoloji ve yazılımı 
üretmiyorsanız ne bağımsız ne de müreffeh olabiliyor-
sunuz.” dedi.

“Türkiye’nin savunma ihtiyaçlarının %65’i 
yerli kaynaklardan karşılanıyor”

Selçuk Bayraktar, İHA’ların yeni bir alan olduğunu ve bu 
teknolojilerin muhakkak milli olması gerektiğine işaret 
etti. Bayraktar, milli güdüm sistemine sahip İHA’ların 
TSK envanterine girdiğini ve bunun ekonomik sürdü-
rülebilirlik açısından çok önemli olduğunu vurguladı.

Bayraktar, ortaya konulan millileşme vizyonuyla sa-
vunma sanayisinde 2000’li yıllarda yüzde 15’lerde 

olan yerlilik oranının şimdi yüzde 65’lere ulaştığını, 
Türkiye’nin savunma ihtiyaçlarının büyük kısmını 
yerli kaynaklarla tedarik ettiğini belirterek, “Bizim 
SİHA’larda yerlilik oranı yüzde 93. Bütün kritik sistem-
leri biz yapıyoruz. Bu çok yüksek bir oran. Dünyada da 
böyle bir üretim modeli pek yok.” dedi.

Türkiye’de İHA’ların 2005 yılından bu yana olan gelişim 
sürecini anlatan Bayraktar, İHA’ların milli mühimmatla 
donatılmasıyla terörle mücadelede daha da önemli hale 
geldiğini vurguladı.

“İHA’ları kullanma kabiliyeti açısından 
Türkiye, dünyanın 3 ülkeden birisidir”

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Teknik 
Müdürü Bayraktar, Türkiye’nin, kendi sınıfında bazı 
uçaklarda bir numara ve Bayraktar TB2’nin kendi sını-
fının en iyisi olduğunu söyledi.

İHA’ları kullanma kabiliyeti açısından Türkiye’nin, dün-
yanın 3 ülkesinden biri olduğuna işaret eden Bayraktar, 
terörle mücadele nedeniyle Türkiye’nin İHA’larla birçok 
operasyon yaptığını anlattı.

Bayraktar, birçok ülkenin bu alana ilişkin çalışmalar 
yaptığını ve birbiriyle yarıştığını belirterek, Çin’in ses-
ten hızlı insansız savaş uçağı üzerine çalıştığını aktardı.

Çalışmalarına “milli ve özgün olmak” hedefiyle baş-
ladıklarını ifade eden Bayraktar, etik ve ahlaki olarak 
dünyanın en iyisini yapabileceklerine inandıklarını 
söyledi.

Bayraktar, İHA’ları geliştirirken terör bölgelerinde 
yaptıkları saha çalışmaları sayesinde İHA teknolojisini 
hızla geliştirdiklerini belirtti.

Bayraktar, Zeytin Dalı Harekatı’nda TSK’nın silahlı 
insansız hava aracı (SİHA) Bayraktar TB2’yi çok etkin 
olarak kullandığını söyledi. Türkiye’nin SİHA’ları sade-
ce kullanan değil, dünyaya ihraç eden bir ülke olduğuna 
dikkati çeken Bayraktar, Türkiye’nin yaklaşık 100 yıldır 
uçak üreten Ukrayna’ya bile SİHA ihraç ettiğini bildirdi.

Bayraktar, TSK’nın SİHA’larla teröristleri bulundukları 
yerde etkisiz hale getirdiğini belirterek, “Türk Silahlı 
Kuvvetleri, Afrin’de, Kandil’de teröristleri takip edip 
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imha eder hale geldi. Bu bir anlamda teknolojinin kuv-
vet çarpanının sonucu.” dedi.

Üzerinde çalıştıkları Akıncı İHA’nın konvansiyonel 
harpte çok stratejik bir görev ifa edeceğini kaydeden 
Bayraktar, Akıncı’nın gelişmiş keşif ve taarruz yetenek-
lerine sahip olacağını söyledi.

Bayraktar, bu yıl TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay 
ve Teknoloji Festivali’nin Atatürk Havalimanı’nda ger-
çekleştirileceğini hatırlatarak, festival kapsamında 
birçok yarışma düzenleyeceklerini de bildirdi.

TURKEN Vakfı New York`ta İftar Programı Düzenledi

ABD’deki Türk öğrencilere barınma, burs ve güvenli 
ortamda eğitim imkânı sağlayan TÜRKEN Vakfı, New 
York Manhattan bölgesinde iftar programı düzenledi.

İftar yemeğinde, TURKEN Vakfı Başkanı Behram Turan 
davetlilere hitaben kısa bir selamlama konuşması yaptı.

Turan, “Türken Vakfı adına bu kutsal ayda iftarımıza ka-
tılan siz davetlilere çok teşekkür ederim. Bu sene 6. dü-
zenlediğimiz geleneksel iftar programına siz TURKEN 
öğrencilerinin ve dostlarının katılımlarından dolayı 
ziyadesiyle memnun olduk. Ramazan’ın son 10 gününe 
girdiğimiz şu günlerin hepimiz için rahmet ve bereket 
getirmesini diliyorum.” şeklinde konuştu.

Program, yemeğin sonunda yapılan dua ile sona erdi. 
İftara, TURKEN Vakfı Genel Sekreteri Haluk Gani, 
Türk Hava Yolları New York Genel Müdürü Cenk Öcal, 
TÜRKEN öğrencileri ile Amerikalı Müslüman ve Türk 
toplumu temsilcilerinden oluşan davetliler katıldı.

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) ile 
Ensar Vakfı’nın ortak çalışmasıyla 2014 yılında ABD’de 
kurulan TURKEN Vakfı, Türkiye’den ve diğer ülkelerden 
Amerika’ya eğitim için gelen öğrencilere ihtiyaç, barın-
ma ve güvenli bir ortamda eğitim faaliyetlerine devam 
etme konusunda yardımcı olma misyonu yürütüyor.
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Ensar Vakfı`nın 40. Genel Kurulu Gerçekleşti

Ensar Vakfı’nın 2019 yılı Mali Genel Kurulu 90 
Genel Kurul Üyesinin katılımıyla Ensar Vakfı Genel 
Merkezinde gerçekleşti. Program, Hayrettin Öztürk’ün 
Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından vakıf faa-
liyetleri ile ilgili hazırlanan Ensar Vakfı faaliyet filmi 
izlendi.

Açılış konuşmalarını gerçekleştiren Ensar Vakfı 
Mütevelli Heyeti Başkanı Av. İsmail Cenk Dilberoğlu, 
2018 yılı içerisinde vakfın yapmış olduğu çalışmaları 
genel kurul üyelerine anlattı. Genel Kurul seçimleri 
yapılmasının ardından, dilek ve temenniler kısmına 
geçildi.

Ensar Vakfı Genel Kurul Üyesi Feyzullah Kıyıklık ise, 
vakfın kuruluşundan bugüne hizmet eden vakıf başkan-
larına ve hassaten Ahmet Şişman, Recep Çalık, Ahmet 

Çakır, Ali Gürbüz Akyüz ve Kadir Topbaş’a teşekkür 
etti. Ayrıca Hanımlar Komisyonu ve Gençlik Komisyonu 
çalışmalarını gönülden desteklediğini de söyledi. 

Son olarak Ensar Vakfı Genel Kurul Üyesi N. Bilal 
Erdoğan söz alarak, öğretmenlik ve TURKEN Vakfı 
çalışmalarının öneminden bahsederek Ensar Vakfı’nın 
bu konularda öncülük etmesini temenni ederek, vakıf 
personellerine ve emeği geçen herkese teşekkürlerini 
iletti.

Ensar Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Av. İsmail Cenk 
Dilberoğlu’nun Ensar Vakfı’nda 5 yıl zaman zarfında 
emeği geçen personellere teşekkür ve plaket takdimin-
de bulunmasının ardından 40. Genel Kurul sona erdi.
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Ensar Vakfı`nın Emektarları Ödüllendirildi
4 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirilen Ensar Vakfı 
40. Olağan Genel Kurulunda emektar çalışanlar da 
unutulmadı.

Vakıfta kurumsallaşmayı gerçekleştirmek, birlikte ça-
lışan personelin motivasyonunu arttırmak, personeli 
kurum içerisinde kalıcı hale getirebilmek, uzun yıllar 
azimle gayretle çalışabilmesi için farklı etkinliklerle 
ödüllendirmek amacıyla, insan kaynakları ve organi-
zasyon kapsamında vakıf personeli teşekkür belgesi ve 
altınla ödüllendirildi.

Vakıf hizmetine yıllarını vermiş özveriyle çalışarak 
Ensar Vakfı’nın bu günlere gelmesinde büyük emek-
leri olmuş 5 yıllık personeller ödüllerini Genel Kurul 
Üyelerinin ellerinden aldılar. 

Mehmet Reşat Bağbakan (5 Yıl)

Abdülkadir Kılınç (5 Yıl)

Nuray Yüksel (5 Yıl)

Canan Topkaraoğlu (5 Yıl)

Selma Pınarbaşı (5 Yıl)
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Ensar Vakfı 31.Geleneksel İftar Yemeği Gerçekleştirildi

Ensar Vakfı 31. Geleneksel İftar Yemeği Bağcılar Halk 
Sarayı’nda gerçekleştirildi. Yoğun katılımla gerçekleşti-
rilen iftar programına yaklaşık 2.000 kişi katıldı.

Kur’an-ı Kerim ziyafeti ile karşılanan iftar programı, 
Ensar Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Ali Karayılan’ın 
sunuşu ile başladı. Ensar Vakfı Kurucularından ve 
aynı zamanda Mütevelli Heyeti Üyesi Kerim Aytekin’in 
sofra duasının ardından Ensar Vakfı Mütevelli Heyeti 
Başkanı Av. İsmail Cenk Dilberoğlu konuşmalarını 
gerçekleştirdi. 

Ayrıca iftar programına 26. Dönem Milletvekili ve Ensar 
Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Feyzullah Kıyıklık, Bağcılar 
Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Bağcılar Belediye 
Başkanı Lokman Çağrıcı ve Bağcılar Kaymakamı 
Mustafa Eldivan katılım gösterdi.

40. Geleneksel Bayramlaşma Programı Gerçekleşti
Geleneksel bayramlaşma programı, Ramazan 
Bayramının 2. günü Ensar Vakfı Genel Merkezinde 
yaklaşık 300 kişinin katılımıyla gerçekleşti.

Bayramlaşma programı, Ensar Vakfı Genel Müdür 
Yardımcısı Ali Karayılan’ın Kur’an-ı Kerim tilaveti ile 
başladı. Ensar Vakfı Genel Müdürü Hüseyin Kader, 

bayramlaşma konuşmasını yaptıktan sonra 26. Dönem 
İstanbul Milletvekili ve Ensar Vakfı Mütevelli Heyeti 
Üyesi Feyzullah Kıyıklık, Ensar Vakfı Kurucularından 
ve aynı zamanda Mütevelli Heyeti Üyesi olan Kerim 
Aytekin ve TGTV Başkanı Hamza Akbulut selamlama 
konuşmalarını gerçekleştirdiler.
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Nebe-Nas Kur’an-ı Kerim’i Anlamaya Doğru Bilgi Yarışmasının 
Ödül Töreni Gerçekleştirildi
Ensar Vakfı’nın İstanbul genelindeki şubelerinde baş-
lattığı Nebe-Nas (Kur’an-ı Kerim’i Anlamaya Doğru) 
Bilgi Yarışmasının ödül törenleri gerçekleşti. 

Nebe-Nas (Kur’an-ı Kerim’i Anlamaya Doğru) Bilgi 
Yarışması, geleceğimizin mimarı olan gençler ile kutsal 
kitabımız olan Kur’an-ı Kerim arasındaki bağı kuvvet-
lendirmek, Kur’an-ı Kerim’deki ayeti kerimeleri daha 
iyi kavramalarını sağlamak maksadıyla yapılmaktadır. 
Bu nadide yarışma boyunca, geleceğimizin mimarları 
olan gençler 41 sure ve Kur’an-ı Kerim’de geçen 44 
kavrama hâkim oldular.

“Kur’an’ı Anlamaya Doğru: Nebe- Nas’ bilgi yarış-
ması”, iki yıldır vakıf şubelerince gerçekleştirilmek-
te hem veliler hem de öğrenciler tarafından ilgiyle 
karşılanmaktadır. 

Bu yarışma, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında İstanbul 
genelinde 22 ilçede gerçekleştirildi. Yarışmaya, 55.428 
öğrenci katılım sağlayarak yarışma kapsamında öğ-
rencilere 60.000 adet Nebe- Nas: Kur’an-ı Kerim’i 
Anlamaya Doğru kitabı ücretsiz olarak dağıtıldı.

Peki, Nebe- Nas Yarışması nasıl yapılmaktadır?
Yarışma 2 aşamadan oluşmaktadır:

İlk aşaması 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri arasında ilçeler-
de düzenlenen yarışmada başarılı olan öğrenciler ikinci 
aşamada il bazındaki sınava girmeye hak kazandılar.

İkinci aşama da yapılan sınav neticesinde ise dereceye 
giren öğrenciler belirlendi. 

Sınav sonuçlarına göre birinciye 3.000 TL, ikinciye 
2.000 TL ve üçüncüye 1.000 TL ödül verildi.
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Milli İrade Platformu İftarı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
Katılımıyla Gerçekleşti

Milli İrade Platformu’nun Haliç Kongre Merkezi’nde 
gerçekleştirdiği iftar programına 290 sivil toplum 
kuruluşundan 3.000 kişi katılım gösterdi. Türkiye 
Cumhuriyeti Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, iftar prog-
ramı öncesinde sivil toplum kuruluşları başkanları ve 
sivil toplum kuruluşlarının sahada aktif görev alan 
çalışanları ile bir araya geldi.

Toplantıda Ensar Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı İsmail 
Cenk Dilberoğlu’nun selamlama konuşmalarının ar-
dından Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
temsilcilere seslendi. Erdoğan, “Milli İrade” ye vurgu 
yaparak halkla doğrudan hemhal olan sivil toplum 
kuruluşlarını her daim birlik ve beraberlik içerisinde 
olmaları gerektiğini vurguladı.

Ardından sivil toplum kuruluşu temsilcilerine söz veren 
Erdoğan, temsilcilerin görüşlerini alarak sorularını ya-
nıtladı. Kısıtlı vakitte cevaplanamayan sorular ise kağıt-
lara yazılarak Erdoğan’ın danışmanlarına teslim edildi.

Akabinde iftar programı Kur’an-ı Kerim tilaveti ile 
başladı. Oruçlar açıldıktan sonra MÜSİAD Başkanı 
Abdurrahman Kaan selamlama konuşmalarını ger-
çekleştirdi. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan 3.000 
katılımcıyı selamlayarak Milli İrade Platformu’nun 
Türkiye’nin nabzı olduğunu vurguladı. Daha çok çalışıl-
ması gerektiğini söyleyen Erdoğan, birlik ve beraberlik 
çağrısında bulundu. 

Erdoğan, “Daha biz birini savuşturmadan bir baş¬ka 
saldırı dalgasının üzerimize gelmesinin nedeni 
Türkiye’nin sembolleşen işte bu cesur tavrıdır. MİT 
kri¬zinden Gezi olaylarına, 17/25 Aralık girişiminden 

çu¬kur eylemlerine, 15 Temmuz darbe teşebbüsüne 
kadar yapılan tüm saldırıların amacı ülkemize had 
bildirmek¬tir. Bu operasyonların gayesi Türkiye’nin 
pençelerini sökmektir. Ülkemizi tekrar belli güçle-
rin yörüngesine sokmaktır. Sadece bize değil istiklal 
ve istikbalinden taviz vermeyen milletimize de diz 
çöktürmek istiyor¬lar. Türkiye’yi tekrar eski, pısırık, 
korkak, sermaye ve güç sahiplerinden emir alan yarı 
müstemleke konu¬muna geri döndürmeyi hedefliyor-
lar. Biz taleplerine boyun eğmedikçe daha da pervasız 
hale geliyorlar. Biz bağımsızlığımızdan ödün verme-
dikçe daha da hırçın¬laşıyorlar. Son 6 yılda beraberce 
göğüslemek zorunda kaldığımız sıkıntıları lütfen bir 
gözünüzün önünden geçirin. Ülkemizin ekonomide, 
siyasette, dış politika güvenlik ve yargıda maruz kaldığı 
operasyonları şöyle bir düşünün. Kim bunların tesadüf 
olduğunu iddia edebilir? Kim bunların tamamen ülke-
nin kendi dina¬miklerinden kaynaklandığını söyleye-
bilir? Kardeşlerim, yaşadıklarımızın hiçbirisi sıradan 
hadiseler değildir. Vaka-i adiye değildir” dedi.

Çekilen hatıra fotoğrafının ardından Mili İrade 
Platformu iftar programı sona erdi.

20 ENSAR BÜLTENİ 
2019 OCAK / HAZİRAN



GENEL MERKEZ

Son günlerde İslam’a ve Müslümanlara yönelik saldırılar artmıştır.

Siyonist İsrail, Kudüs’te kutsal mabedimiz Mescid-i Aksa’yı işgal 
ederek Müslümanlara ağır zulümler yapmaya devam etmektedir.

Yeni Zelanda’da aşırı sağcı teröristler örgütlü ve planlı bir şe-
kilde Cuma namazı esnasında camilere saldırarak 49 masum 

Müslümanı şehit etmiştir.

Bu tür saldırıların tesadüf olmadığı ve uzun yıllardır Batılı ül-
kelerde İslam’a ve Müslümanlara karşı yöneltilen düşmanca 

fikir, söylem ve uygulamaların bir sonucu olarak ortaya çıktığı 
görülmektedir.

İslamofobi bir insanlık suçudur ve Batı toplumlarını esir almıştır.

KINIYORUZ!
Maalesef üzülerek şahitlik ediyoruz ki İslamofobik tavırlar ülke-

mizdeki bazı çevreler tarafından da iştahla sergilenmektedir.

Ezan’a yönelik hazımsızlık bunun en son göstergesidir.

Bu bağlamda ilk mabedimiz Mescid-i Aksa’ya, Yeni Zelanda’daki 
camilere ve savunmasız insanlara yapılan saldırılar ve ülkemiz-

de bazı çevreler tarafından Ezan’a karşı yapılan saygısızlık kabul 
edilemez.

KINIYORUZ!

KAMUOYUNA 
DUYURU!

21ENSAR BÜLTENİ 
2019 OCAK / HAZİRAN



GENEL MERKEZ

Filistin’de 1.427 Zeytin Ağacı Fidanı Dikimi Gerçekleştirildi

Ensar Vakfı’nın İstanbul’un 22 ilçesinde gerçekleştirdi-
ği ve yaklaşık 55.000 öğrencinin katılım sağladığı Nebe-
Nas Kur’an-ı Kerim’i Anlamaya Doğru Bilgi Yarışması 
sona erdi.

Nebe-Nas Kur’an-ı Anlamaya Doğru Bilgi Yarışması’nda 
558 koordinatör öğretmen, 55 ilçe koordinatörle-
ri, 365 okul müdürü ve 54 müdür yardımcısı görev 
aldı. Nebe- Nas Kur’an-ı Kerim’i Anlamaya Doğru Bilgi 

Yarışması’nda görevli koordinatör öğretmen, ilçe ko-
ordinatörleri, okul müdürü ve müdür yardımcıları 
adına Batı Şeria, Gazze ve Filistin’in köylerinde Genç 
Aktivistler ile zeytin fidanı dikimi yapıldı.

Böylelikle Nebe- Nas Kur’an-ı Anlamaya Doğru Bilgi 
Yarışması sayesinde Filistin topraklarında yüzyıl-
lar boyu yaşayabilen zeytin ağaçları fidanı dikimi 
gerçekleştirildi.

Namaz Gönüllüleri Platformu
Namaz Gönüllüleri Platformu, “insanımıza namazı 
sevdirmek ve namaz bilinci kazandırmak” amacıyla 
bir araya gelen içerisinde Ensar Vakfı’nın da olduğu 
yak¬laşık 100 namaz gönüllüsünün oluşturduğu bir 
“sivil aydın inisiyatifi” olarak doğdu. 

“Namazla Diriliş İkinci 10 Yıl Seminerleri “

Ulusal ve yerel planda faaliyet yapan yüzlerce partner 
kuruluşun desteği ile şu ana kadar Türkiye’nin tüm 
illeri ile büyük ilçelerinin birçoğunda, Kıbrıs’ta, Avrupa 

ve Balkan ülkelerinde binlerce “Namazla Diriliş” paneli, 
konferansı ve namaza dair seminer, sohbet, radyo-TV 
programı düzenlendi. 

10 yıl önce 20 civarında olan “Namaz Bilinci” 
kitap¬larının sayısı, şimdi 200’e, toplam baskı adetleri 
ise yaklaşık 10 milyona ulaştı. İkinci 10 yılına giren 
Namazla Diriliş seminerleri daha büyük organizasyon-
larla ve daha fazla kitleye ulaşabilme azmiyle devam 
etmektedir. 

Namazla diriliş ikinci 10. yıl seminerlerinin panelistleri;
Zehra Türkmen
Münir Arıkan
Tufan Yakar
Abdullah Yıldız
Dursun Ali Taşçı
Muhammet Masum Vanlıoğlu
Hüseyin Kader
Ramazan Kayan
Kâmil Çakır

Mehmet Şerif Niziplioğlu
Ahmet Bulut
Abdülhamit Kahraman
Kemal Sandıkçı
Mustafa Güler
Recep Demirkaynak
Hayati İnanç
Asım Gültekin

Böylece milyonlarca insanımıza “namaz bilinci” anlatılmış ve “namaz duyarlılığı” kazandırıldı.

Ocak- Haziran döneminde Türkiye Genelinde 67 ilde 450 Namaz Bilinci semineri verildi.
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ŞUBELER

Cizre`de Stand-up Programı Düzenlendi
Ensar Vakfı Şırnak Şubesi organizasyonuyla Cizre’de 
Komedyen Recep Demirkaynak tarafından Stand Up 
programı düzenlendi.

Tek kişilik stand-up gösterisini yapmak üzere sahneye 
çıkan Recep Demirkaynak, sahnede kimi zaman güldür-
dü kimi zaman düşündürdü. Demirkaynak, “Dünyanın 
en değerli gençliği sizlersiniz. Bizim gençliğimiz vatan 
ve millet duygusuyla yetişir. Bunu her daim bizim 
gençliğimiz ortaya koymuştur. Başkalarına özenmeden 
kim olduğumuzu bilerek yaşayalım” dedi. Komedyen 
gençlerden tam not aldı.

Ensar Vakfı Kırşehir Şubesi Sokak Hayvanlarını Unutmadı
Ensar Vakfı Kırşehir şubesi, kış aylarında yiyecek bul-
makta zorlanan hayvanlara destek oldu.

Hz. Ömer’in “Dağlara buğdaylar serpin, Müslüman 
ülkede kuşlar aç demesinler.” sözünü şiar edinen şube, 
gençlerle birlikte Kervansaray dağlarındaki hayvanlara 
ekmek ve buğday götürdü.

Ensar Vakfı Kırşehir Şubesi Gençleri Görmedikleri Diyarlara 
Ensar Oldular
2015 yılından bu yana çatışmaların devam ettiği 
Yemen’de toplam nüfusun %75’i (22 milyon insan) in-
sani yardımlara muhtaç durumda. Bunların 12 milyonu 
acil yardım ve müdahaleye ihtiyaç duyuyor. Yaklaşık 2,9 
milyon çocuk, hamile ve emziren kadın yetersiz beslen-
meyle karşı karşıya. 5 yaş altı 400 bin çocuğun durumu 
kritik boyutlara ulaştı.

Yemen’de 17 milyon insan gıda güvenliğini konusun-
da sıkıntılar yaşamakta olup bu sayının 8,4 milyonu 
gıda güvenliği ve temininde ciddi sıkıntılar çekiyor. 
2018 Nisan itibariyle Yemen’de ishal ve kolera vaka-
larının sayısında korkunç bir yükselme meydana geldi 
(1.090.280 vaka).

Bu sayıdaki vakaların 2.275’i ölümle sonuçlandı. Bu 
vakalar Yemen’in %96’sına, toplam 305 il/ilçeye farklı 
derecelerde yayılmış durumda.

Yemen’deki insanlık dramına sessiz kalmayan Ensar 
Vakfı Kırşehir şubesinin gençleri, hiç gitmedikleri ve 
görmedikleri diyarlara Ensar oldular. Yemen’deki ma-
sumlara destek olmak maksadı ile gençler ilk önce böl-
ge halkından yardım topladılar. Topladıkları yardımları 
Yemen’e ulaştıran gençlerin haberini duyan İl Müftüsü 
Mehmet Yaman, gençleri makamında ağırladı. Onlara 
teşekkür belgesi takdim eden Yaman, “bu harçlıklar 
belki az gelebilir ama inanın gönülden gelen bir lira yüz 
binlerce liradan daha bereketli olacaktır.” dedi.
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Şırnak`ta 2023 Eğitim Vizyon Çalıştayı Düzenlendi
Ensar Vakfı Şırnak Şubesi ve Şırnak İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nün organizasyonuyla 2023 Eğitim Vizyon 
Çalıştayı düzenlendi.

Çalıştay’a Ensar Vakfı Şırnak Şube Başkanı Dr. Fevzi 
Rençber ve şube yönetimi katılım sağladı. Çalıştayda; 
İmam Hatip şuurunun nasıl daha iyi olabileceği, 
Değerler Eğitimi, İlahiyat Fakültelerinin ve İmam Hatip 
Okullarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi gibi konular 
masaya yatırıldı.

Ensar Vakfı Akyazı Şubesinden Satranç Turnuvası
Ensar Vakfı Akyazı şubesi, Akyazı Öğretmen Evi’nde 
satranç turnuvası gerçekleştirdi. İki gün süren satranç 
turnuvası çekişmeli ve heyecanlı mücadelenin ardından 
sona erdi.

Ensar Vakfı Akyazı Şube Başkanı Muammer Yücel 
yaptığı açıklamada: “Biz Ensar Vakfı olarak artık bir 
şeyler yapma gayretiyle ve “insan insanın yurdudur” 
düsturuyla Müslümanların dertlerini dert edinen dost 
meclisleri oluşturmak istiyoruz. Rabbimizin rızası için 
besmeleyle başlamış olduğumuz bu yolda adının anla-
mında olduğu gibi Ensar olup Peygamberimizi seven, 
sayan, tanıyan ve onun yolunda ilerleyen bir nesil yetiş-
mesine katkı sağlamak sorumluluğuyla faaliyetlerimize 
devam edeceğiz.” dedi.

İki gün süren satranç mücadelesinde Ali Arslan, Mustafa 
Doğan ve Halil Köse dereceye girdiler.

Ensar Vakfı Trabzon Şubesi`nden İman ve Namazla Diriliş 
Konferansı
Ensar Vakfı Trabzon şubesi, Abdülhamit Kahraman ile 
İsmail Çavuş Anadolu İmam Hatip Lisesinde “İman ve 
Namazla Diriliş” adlı konferansı gerçekleştirdi.

Eğitimci Abdülhamit Kahraman, iman ve namazın 
insan hayatındaki yeri ve önemi konusuna değindi-
ği konuşmasında Sünnetin İslam hayatındaki öne-
minden de bahsetti.  Kur’an-ı Kerimi anlamak için 
Hazreti Muhammet (sav.)’in rehberliğine dikkat çeken 
Kahraman, sünnet ve Hadis-i şerifleri dışlayarak İslam’ı 
yaşamanın mümkün olmayacağını anlattı.

İnsanlığı kurtaracak olanın ancak namaz olduğunu 
belirten Kahraman, dirilişin ise ancak iman ve namazla 
olacağını vurguladı.
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Bölge Toplantıları

Ensar Vakfı Türkiye’nin en köklü vakıflarından biri 
olarak ülke genelinde 167 şubesiyle hizmet vermeye 
devam etmektedir. Vakıf teşkilatlanmasının her zaman 
denetimli ve düzenli bir şekilde, kurumun normlarına 
uygun olarak yürütülebilmesi için şube teşkilatla-
rı ile koordineli olarak çalışmaktadır. Teşkilatlanma 
birimi, şube teşkilatlarının güçlenmesi, yereldeki 
gereksi¬nimlerin ve çalışmaların yakından incelenmesi 
için yıl boyunca bölge toplantıları düzenlemektedir. 

Bu dönem her dönem olduğundan farklı bir for-
matta geçen bölge toplantılarında şubelerden gelen 
muha¬sipler, sekreterler, Genç Ensar temsilcileri ve 
Hanımlar Komisyonu üyeleri arasında ayrı ayrı çalış-
taylar düzenlenmekte, üyeler arası iletişim ve koordi-
nasyon güçlendirilmektedir. 

Çalıştaylar sonrası her bir gruba üzerinde çalışmaları 
için şubelerde sıklıkla yapılan aktivitelerden bir senar-
yo verilerek bütün aşamalarıyla nasıl belgelendirilip ne 
gibi prosedürlerden geçildiği üzerine sunum yapmaları 
istenmektedir. 

Toplantıda ayrıca Kurumsal İletişim Uzmanları Vahit 
Mahmat ve Kübra Gülsoy şubelere bir yıl boyunca 
yaptıkları sosyal medya çalışmaları ile ilgili bir karne 
hazırlayarak şubelerin sosyal medya kullanımları-
na dair bilgiler vermektedir. Ayrıca “Sosyal Medya 
Bilgilendirme” sunumu ile de şubelerin kendilerine ait 

sosyal medya hesapları ve yayınlayacakları haberlerde 
kullanacakları kurumsal dil politikaları konusunda 
bilgilendirmeler yapılmaktadır. 

Bilgilendirme sunumlarının yanı sıra Ensar Vakfı 
Hanımlar Komisyonu Sorumlusu Dilek Köksal, 
“Şubelerdeki Hanım Yapılanmaları” ile ilgili şubele-
rin hanımlar komisyonu üyeleri ile toplantı yaparak 
istişarelerde bulunuyor. Genç Ensar Kız Komisyonu 
Sorumlusu Sümeyye Soyal, Genç Ensar Erkek 
Komisyonu Sorumlusu Enes Kaşkaş da gençlik faa-
liyetleri ile ilgili şubelerin gençlik yapılanmalarıyla 
istişareler gerçekleştirmektedir. 

Bölge toplantısına katılan şubeler ise yıl boyunca 
yap¬tıkları faaliyetleri ve bölgelerine göre ne gibi faali-
yetler yapılası gerektiği, genel merkezin bu faaliyetlere 
ne gibi destekler verebileceği konularındaki taleplerini 
dile getirmektedirler. 

Bölge toplantıları son olarak Ensar Vakfı Genel Müdürü 
Hüseyin Kader’in şubelerin yıl boyunca yapmış olduk-
ları faaliyetlerle ilgili değerlendirme konuşması ile sona 
ermektedir. 

Ocak- Haziran 2019 döneminde; Rize, Nazilli, Muğla, 
Isparta ve Düzce olmak üzere yaklaşık 40 şubenin ka-
tıldığı beş bölge toplantısı gerçekleştirilmiştir.
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Isparta

NazilliRize

Yatağan

Teşkilatlanma Koordinasyonu Ziyaretler ve Şube Denetimleri ile Sürüyor 
Ensar Vakfı Türkiye’nin dört bir yanındaki şubeleri ile 
koordinasyonunu güçlendirmek ve şubelerinde yapılan 
faaliyetler hakkında bilgi alışverişinde bulunmak adına 
Teşkilatlanma, Hanımlar Komisyonu ve Genç Ensar 
ekibi il il, ilçe ilçe şubelerini ziyaret etmekte ve şube-
lerinin yapmış oldukları çalışmaları desteklemektedir. 
Bu anlamda Ensar Vakfı Teşkilatlanma Birimi Denetim 

ve Rehberlik Birimi, Ocak 2019’dan bu yana 65 şubeyi 
denetlemiş ve bu şubelere rehberlik hizmetinde bulun-
muştur. Bunun yanı sıra Ensar Vakfı şube yurtlarında 
iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak adına Ensar Vakfı İş 
Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı tarafından 8 ilde 11 yurt 
denetlenmiştir.

Ensar Vakfı Gümüşhane Şubesi`nin Yakaza Kitap Kahve Açılışı 
Gerçekleşti
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın desteği ve Ensar Vakfı 
Gümüşhane Şubesi’nin yürütücülüğü ile Yakaza 
Kitap Kahve açılışı Gümüşhane Belediye Başkanı 
Ercan Çimen, Gümüşhane Vali Yardımcısı Ali Arıkan, 
Gümüşhane İl Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan, 
Gümüşhane İl Müftüsü Osman Ayaz, Ensar Vakfı Genel 
Müdürü Hüseyin Kader, Teşkilatlanma Koordinatörü 
Turan Koç, Anadolu Şubeler Koordinatörü Fatih Yıldız, 
MHP Gümüşhane Belediye Başkan Adayı Sabri Caran ve 
Ensar Vakfı Gümüşhane Şube Başkanı Mücahit Atalay 
‘ın katılımı ile gerçekleşti.
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Ensar Vakfı Ankara Şubesi`nin Ensar Buluşmaları Programı 
Devam Ediyor
Ensar Vakfı Ankara şubesinin alanında uzman kişileri 
şube merkezinde vakıf gönüllüleriyle bir araya getiren 
“Ensar Buluşmaları” programları devam ediyor. 

Programlarda katılımcıların birebir konuklara soru 
so¬rabildikleri bir seminer ortamı hazırlayan Ensar 
Vakfı Ankara şubesi, 2019 yılı bahar dönemi boyunca 
aşağıdaki programları icra etti: 

• İçişleri Bakan Yrd. Mehmet Ersoy- “Türkiye’nin 
Terörle Mücadelesi”,

• Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam 
Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet 
Akif Koç- “Günümüz ‘İslam Alimliği’ Tasavvurumuz 
Üzerine”,

• Hacı Bayram Veli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Hasan Ayık- “Gazali ve Ahlak”,

• Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı 
Abdullah Eren- “Gönül Coğrafyamızda YTB”,

• Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip 
Birinci- “Dünden Bugüne Sağlık”.

Ensar Vakfı Nazilli Şubesi 
Eğitim Kültür ve Gençlik 
Merkezi Açılışı Gerçekleştirildi
Ensar Vakfı Nazilli Şubesi Eğitim Kültür ve Gençlik 
Merkezi açılışı Ensar Vakfı Genel Müdürü Hüseyin 
Kader, Teşkilatlanma Koordinatörü Turan Koç, Anadolu 
Şubeler Koordinatörü Fatih Yıldız, Hanımlar Komisyonu 
Sorumlusu Dilek Köksal, Genç Ensar Kız Komisyonu 
Sorumlusu Sümeyye Soyal, Erkek Komisyonu Sorumlusu 
Enes Kaşkaş katılımıyla gerçekleşti.
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Ensar Vakfı Şırnak Şubesi, İmam Hatip Lisesi Öğrencilerine 
İlahiyat Fakültelerini Anlattı
Ensar Vakfı Şırnak Şubesi ve Şırnak Üniversitesi Şehr-i 
Nuh Bilgi ve Değerler Kulübü organizasyonuyla Genç 
Ensar Şırnak Erkek Komisyonu Başkanı Hasan Aksoy 
ve yönetim kurulu üyeleri Şırnak Şehr-i Nuh Anadolu 
İmam Hatip Lisesi’nde öğrencilere bölüm tanıtımı ile 
ilgili söyleşi programı gerçekleştirdi. 

Değerler Eğitimi ve hanım sahabelerin hayatlarından 
da kesitlere yer verilen program, soru-cevap şeklinde 
devam etti.

Öğrenciler programın düzenlenmesinden memnun 
olduklarını dile getirirken, bu faaliyetlerin devam et-
mesini istediler.

Ensar Vakfı Bursa Şubesinden Salı Seminerleri
Salı Seminerleri kapsamında Ensar Vakfı Bursa 
Şubesi, 12 Mart günü Mustafa Keleşoğlu’nu ağırladı. 
Mustafa Keleşoğlu, Kırk Hadis’in 15. Hadisi olan “Susan 
Kurtulur” hadisinden bahsetti.

5 Mart günü ise Ensar Vakfı Bursa Şubesi, Bursa Uludağ 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Dr. Öğretim Görevlisi 
ve aynı zamanda yönetim kurulu üyesi olan Ali İhsan 
Akçay’ı ağırladı. Ali İhsan Akçay, İstiklal Marşı şairimiz 
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili bir söyleşi gerçekleştirdi.

Değerler Eğitimi Kapsamında Doğruluk Semineri 
Gerçekleştirildi
Ensar Vakfı Samsun şubesi, değerler eğitimi kapsamın-
da “Doğruluk” konulu seminer programı gerçekleştirdi. 

Doğruluk seminerinde hem dünya hem de ahiretin dü-
zen ve mutluluğunun doğruluk ve dürüstlük temeline 
dayandığını söyleyen Mustafa Kara, doğruluğun dünya 
ve ahiret hayatı için öneminden bahsetti. 

Konuşmasına; “Doğru sözlü olmak, aleyhimize dahi olsa 
doğruyu söylemek, lehimize olacağının bilsek bile ya-
lanı söylememek Allah’ın (cc.) emri, Peygamberimizin 
tavsiyesi ve içinde yaşadığımız sosyal ve medenî ha-
yatın bir gereğidir. Nitekim Cenab-ı Hak, “Ey iman 
edenler, Allah’tan korkun da doğruyu söyleyin (yalan 
söylemeyin)” buyurmaktadır. (Ahzab Suresi, Ayet 70) 
Sevgili Peygamberimiz (sav.)’de, “Aleyhinizde dahi olsa 
doğruyu söyleyiniz, lehinizde olacağını bilseniz de 

yalan sözü söylemeyiniz” buyurmuştur.” diyerek devam 
etti. Öğrenciler seminer sonrasında çok memnun kal-
dıklarını ve bu tarz sunumların devamlılığı konusunda 
isteklerini dile getirdiler. 
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Ensar Vakfı Van Şubesi`nden Perşembe Hasbihali
Ensar Vakfı Van Şubesi’nde düzenlenen “Perşembe 
Hasbihali” programı kapsamında Muhammed Güngör 
ağırlandı. Güngör, “Gençlik ve Ahlak” üzerine bir konuş-
ma gerçekleştirdi.

Gençleri ahlaki çöküntüden kurtarmanın yolunun aileyi 
muhkem hale getirmek olduğunu söyleyen Güngör, 
bunun da ancak ailenin İslami temeller üzerine kurul-
masıyla gerçekleşebileceğini çünkü anne ve babanın en 
iyi eğitici ve örnek, ailenin ise en etkili okul olduğunu 
vurguladı.

“Çocuklarımızı ailemizde, İslami ahlak ve terbiye üze-
rine yetiştir(e)mediğimiz takdirde, gelecekteki yaşan-
tıları bugün şikayetçi olduğumuz gençlerin yaşantıla-
rından farklı olmayacaktır. Allah’tan korkan bir gencin, 
Allah’ın haram kıldığı bir şeyi yapması asla mümkün 

olmaz.” diyerek çocuklara verilen eğitimin önemini yi-
neleyen Güngör ebeveynlere düşen görevin çok büyük 
ve önemli olduğunu belirtti.

Çaycuma`da Asım Gültekin Konferans Verdi
Ensar Vakfı Çaycuma Şubesi konferanslara devam 
ediyor. Araştırmacı yazar Asım Gültekin Çaycuma 
İmam Hatip Ortaokul öğrencilerine “Yunus Emre’den 
Günümüze Allah Dostlarının Namazı” konu başlıklı 
konferans verdi. 

Konferansa Çaycuma müftüsü Ayhan Ermiş ve İmam 
Hatip Ortaokulu Müdürü İhsan Günay katıldı. Ensar 
Vakfı Çaycuma Şube Başkanı Âdem İnan bu vesile ile 
İmam Hatip Ortaokulu ile Lise öğrenci ve öğretmenle-
rine kitap ayracı hediye etti.

Şube Başkanı Âdem İnan konferansa katılan Asım 
Gültekin, Müftü Ayhan Ermiş ve İmam Hatip Ortaokul 
Müdürü İhsan Günay’a teşekkür etti.

Ensar Vakfı Küçükçekmece 
Şubesi`nin Hüsnü Hat ve 
Tezhip Kursunun Sergi Açılışı 
Gerçekleştirildi
Ensar Vakfı Küçükçekmece Şubesi, 8 Mart Dünya 
KadınlarGünü’nde müzehhibe hanımlardan tezhip sa-
natının inceliklerinin sergilendiği Hüsnü Hat ve Tezhip 
kursunun sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

30 ENSAR BÜLTENİ 
2019 OCAK / HAZİRAN



ŞUBELER

Asım Gültekin Ensar Vakfı 
Sultanbeyli Şubesi`ne Konuk 
Oldu
Ensar Vakfı Sultanbeyli Şubesi’nde yazar Asım 
Gültekin’in katılımıyla “Muhammediye Kitabımızın 
Başına Neler Geldi?” konulu söyleşi gerçekleştirildi.

Ensar Vakfı Kartal Şubesi`nden 
Duygu Düzenleme Becerileri 
Semineri
Ensar Vakfı Hanımlar Komisyonu Kartal Şubesi, Medine 
Tayfur Anadolu İmam Hatip Lisesinde Uzman Psikolog 
Tuba Sökmen ile “Duygu Düzenleme Becerileri“ konulu 
semineri gerçekleştirdi.

Ensar Vakfı Van Şubesinden 150 Öğrenciye Yardım Kampanyası

Van’da ihtiyaç sahibi 150 öğrenciye giyim yardımı ya-
pıldı. Ensar Vakfı Van şubesi, AK Çocuklar Yardımlaşma 
Derneği ve Türkiye Gençlik Vakfı Van şubeleri öncülü-
ğünde ihtiyaç sahibi öğrenciler için yardım kampanyası 
başlatıldı.

Kampanyaya destek veren hayırseverlerin katkılarıy-
la toplanan mont ve kışlık ayakkabılar, düzenlenen 
programla İpekyolu ilçesine bağlı Yatıksırt köyündeki 
öğrencilere dağıtıldı.

Programda konuşan Ak Parti Van Milletvekili Osman 
Nuri Gülaçar, kampanya ile “çam sakızı çoban arma-
ğanı” misali öğrencilere katkı sunulduğunu belirterek, 

destek verenlere teşekkür etti. Bu tür çalışmaların 
devam etmesi gerektiğini vurgulayan Gülaçar, “Biz, bu 
konuda her türlü katkı ve desteği vermeye hazırız. Yeter 
ki çocuklarımız okusun, bu şehrin ve memleketin dok-
toru, mühendisi, öğretmeni, mimarları olsunlar.” dedi.

İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Şükrüllah Yavuzer de 
yardımlaşma ve dayanışmanın İslam dininin ve kültür-
lerinin bir geleneği olduğunu belirterek, kampanyaya 
destek veren hayırseverlerin, çocukların yüreklerine 
dokunduğunu, yüzlerinde tebessüm oluşturduklarını 
söyledi. Ak Çocuklar Yardımlaşma Derneği Başkanı 
Mesut Bedir ise 2017 yılından bu yana 36 köyü geze-
rek 2. 300 çocuğa ulaşarak ihtiyaçlarını giderdiklerini 
kaydederek, tüm destekçilere teşekkür etti.

Ensar Vakfı Van Şube Başkanı İbrahim Gülaçar da 
öğrencilerin ihtiyaçlarını gidermenin mutluluğunu 
yaşadıklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından öğrencilere hediyelerinin veril-
diği programa, Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar’ın 
eşi Necla Gülaçar, okul idarecileri, öğretmenler, öğren-
ciler ve velileri de katıldı.
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Şırnak`ta `Ömer B. Abdülaziz`i Tanıyalım` Konferansı 
Gerçekleşti
Türkiye Eğitime Destek Platformu Şırnak İl Başkanlığı 
ile Ensar Vakfı Şırnak şubesinin organizasyonuyla 
Kariyer Günleri bağlamında Şırnak İl Müftüsü Ramazan 
Tolan, Cizre Fen ve Sosyal Bilimler Proje İmam Hatip 
Lisesi öğrencilerine konferans verdi.

Ensar Vakfı Şırnak şubesi organizasyonuyla gerçekleşen 
program, öğrencilere “Ömer b. Abdülaziz’i Tanıyalım” 
konulu bir konferans düzenledi.

Program, okul korosunun ilahi dinletisi başladı. 
Müftü Tolan; Halife Hz. Ömer’in kulak misafiri olduğu 
Müminlerin Emiri ‘süte su katmayı yasakladı’ diyen 
kız ile Hz. Ömer’in torunu olan Ömer b. Abdulaziz’in 
sahip olduğu ilim, irfan, tevazu ve adalet anlayışını 
anlatırken aynı zamanda yöneticilik yaptığı iki buçuk 
yıllık zamanda fakir kimsenin kalmadığını, insanların 
zekatlarını verecek fakir bulmak için diyar diyar dolaş-
tıklarını, Müslümanların ilim öğrenmede birbirleriyle 

yarıştıklarını, ilim adamlarına kıymet verildiği bir 
dönemde yaşadığından bahsetti. Program sonrasın-
da Ensar Vakfı Şube Başkanı Dr. Fevzi Rençber, Şube 
Başkan Yardımcısı Mesut Tutar, İl Müftüsü Ramazan 
Tolan’ın da içinde bulunduğu heyet, Cizre Kaymakamı 
Faik Arıcan’a nezaket ziyaretinde bulundu.

AİÇÜ`de `Gençliğin Kişilik İnşası` Konulu Konferans Düzenlendi
Ensar Vakfı ve Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İslami 
İlimler Fakültesi iş birliğiyle “Gençliğin Kişilik İnşası” 
konulu konferans düzenlendi.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslami İlimler 
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Bulut’un konuş-
macı olduğu konferans, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 
Kültür ve Kongre Merkezi Selçuklu Salonunda 
gerçekleşti.

Programa Fakülte Dekanları, Ağrı İl Müftüsü Tandoğan 
Topçu, Ensar Vakfı Ağrı Şube Başkanı Ergin Kara, aka-
demisyenler ve öğrenciler katıldı.

Konferansta konuşan Prof. Dr. Ali Bulut, kişilik inşası 
denildiğinde, insanın iki türlü özelliğinin olduğunu 
ve doğuştan ve sonradan gelen özellikler olmak üzere 
ikiye ayrıldığını belirtti. Doğuştan gelen özelliklerin 
değişmediğini ifade eden Prof. Dr. Bulut, eğitimle insa-
nın kendini geliştirdiğini ve güzelleştirdiğini söyledi. 
Peygamber Efendimizin, “Sizden biriniz kendisi için 
istediğini kardeşi için de istemezse kâmil olamaz.” ha-
disini paylaşan Prof. Dr. Bulut, hadisi örnek almamız ge-
rektiğini, bir şey yaparken karşımızdakini de kendimiz 
yerine koyarak düşünmemiz gerektiğini söyledi. Prof. 

Dr. Bulut, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: “İnsanda 
şu 3 özellik olmalı: Bilgi, amel ve samimiyet. Eğer insan 
bilgisini amelsiz yaparsa o bilginin hiçbir işe yarama-
dığını görür. Eğer yapılan bir işte amel ve bilgisini kul-
lanıp, samimiyeti yoksa samimiyetsizse hiçbir kıymet 
teşkil etmez.”

Program, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İslami İlimler 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Âdem Yerinde ve Ensar Vakfı 
Ağrı Şube Başkanı Ergin Kara, Prof. Dr. Ali Bulut’a günün 
anısına plaket takdim ettiler.
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Ensar Vakfı Diyarbakır Şubesi, `Medeniyetimizin Mimarları` 
Adlı Konferans Düzenledi
Ensar Vakfı Diyarbakır şubesi, öğrencilere Kâmil 
Çakır’ın sunumuyla “Medeniyetimizin Mimarları” ko-
nusunda konferans düzenledi. 

Konuşmasında; bir topluluğun, bir memleketin veya bir 
milletin sahip olduğu ve yönettiği, maddi manevi tüm 
varlıkların ‘medeniyet’ olduğunu belirten Kâmil Çakır, 
medeniyetin ve şehirleşmenin kelime anlamları, gelişim 
süreçleri ve medeniyeti oluşturan unsurlar hakkında 
da bilgiler verdi.

“Sinedeki Cevher” ve “Kristal Kelebekler” adlı deneme, 
“Hazan ve Gülsema” adlı şiir kitaplarıyla tanınan şair 
ve yazar Kâmil Çakır konuşmasının devamında, öğren-
cilerin yapmayı düşündüğü mesleklerden yola çıkarak 
ülkemizde bilim, sanat, eğitim, kültür ve spor alanında 

yön verecek çağımızın örnek şahsiyetlerinin yetiş-
mesinde eğitim kurumlarına ve öğretmenlere önemli 
görevler düştüğünü belirtti. Şanlı tarihimizin önemli 
şahsiyetlerinin hayatlarından kesitler sundu.

Cizre`de Teknoloji Bağımlılığından Nasıl Kurtulabiliriz?  
Semineri Düzenlendi
Ensar Vakfı Şırnak Şubesi, Türkiye Eğitime Destek 
Platformu Cizre Temsilciliği, Uluslararası Genç Derneği 
ile Beşinci Haremi Şerif Derneğinin iş birliği ile Cizre 
ilçemizde öğrenim gören farklı alandaki lise öğrenci-
lerine Pedagog Mehmet Akgün ve Eğitimci Davuthan 
Kılıç tarafından ‘’Teknoloji Bağımlılığından Nasıl 
Kurtulabiliriz?’’ ile ‘’Rutin ve Ritim’’ konulu konferans-
lar düzenlendi.

Programda konuşan Akgün: “Teknoloji bağımlılığının 
artık bütün boyutlarıyla herkes tarafından farkına va-
rılmış ve üzerinde durulması gereken bir problem ola-
rak insanların karşısında durduğunu” söyledi. Günlük 
yaşamı ihmal edecek kadar yoğun bir şekilde interneti 
kullananların yaşamlarında sorunlarla ve psikolojik 
bozulmalarla karşılaşabileceklerini vurguladı.

Öğrenciler farkındalık ve bilinç yaratan programdan 
memnun kaldıklarını dile getirirken, bu tip etkinliklerin 
sürekli olarak yapılmasını istedi.

Tufan Yakar`dan Etkili İletişim 
Seminerleri
Iğdır İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ensar Vakfı Iğdır 
Şubesi organizasyonuyla Tufan Yakar, Haydar Aliyev 
Fen Lisesi’nde ve Mehmet Murat İşler Sosyal Bilimler 
Lisesi’nde etkili iletişim seminerleri verdi.
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Şırnak`ta 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Programı 
Düzenlendi
Şırnak Üniversitesi Şehri Nuh Bilgi ve Değerler 
Kulübü organizasyonu, Ensar Vakfı Şırnak Şubesi, 
Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Cizre Anadolu 
İmam Hatip Lisesi’nin katkı ve destekleriyle Şırnak 
Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi’nde 
‘’18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma’’ etkinliği 
düzenlendi.

Açılış konuşmalarını Kulüp Danışmanı Dr. Yaşar Acat, 
Ensar Vakfı Şube Başkanı Dr. Fevzi Rençber ve İlahiyat 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Güneş yaparken ‘El 
Cezeri Musiki Grubu’ ilahi ve türküleriyle programa 
renk kattı.

Programda Kulüp Başkanı Hasan Aksoy, M. Akif 
Ersoy’un ‘’Çanakkale Şehitlerine’’ şiirini seslendirdi. 
İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Bahattin Keleş 
günün anlam ve önemiyle ilgili kısa bir konferans verdi.

Program İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin 
Güneş tarafından yapılan hediye takdimi ve aile fotoğ-
rafı çekimi ile program sona erdi.

Ensar Vakfı Şırnak Şubesi Şahsiyet Konferansları Devam Ediyor
Cizre ilçe müftüsü Selahattin Yılmaz tarafından Cizre 
Anadolu İmam Hatip Fen ve Sosyal Bilimler Proje Lisesi 
öğrencilerine “Mus`ab b. Umeyr Örneğinde ‘Gençlik’” 
konulu bir konferans verildi.

Konferansta tahkiki imana ulaşan bir kişinin dünya 
nimetleri ve lezzetleri olan mal, mülk, şan, şöhret ve 
kişinin en önemli çağı olmasıyla beraber dünyaya aşırı 
meylin olduğu dönem olan gençlik dönemini hak ve 
İslam yolunda sarf etmenin, vakfetmenin önemi ve 
kazanımları konusuna değinen Yılmaz, öğrencilerle 
verimli bir konferans gerçekleştirdi.

Ensar Vakfı Kırşehir Şubesi Ahi Evran Üniversitesine Gezi 
Düzenledi
Ensar Vakfı Kırşehir şubesi, son sınıf öğrencilerini Ahi 
Evran Üniversitesinde geziye götürdü. Yapılan gezi 
kapsamında Eğitim Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, 
BESYO, Kongre Merkezi ziyaret edildi.

Gezide öğrencilere Ensar Vakfı Kırşehir Şube Başkanı 
İsmail Yağmur eşlik etti. Ziyaretin sonunda öğrenciler, 
kendilerine fakülteleri tanıtan fakülte dekanlarına ve 
bölüm hocalarına teşekkür ettiler.
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Ensar Vakfı Bingöl Şubesi 
Konferans Düzenledi
Ensar Vakfı Bingöl şubesi ve Bilgi ve Değerler Kulübü 
tarafından Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi kon-
ferans salonunda Prof. Dr. Kemal Sandıkçı, “Kur’an-ı 
Kerim’i Anlamada Sünnetin Yeri ve Önemi” isimli bir 
konferans gerçekleştirildi. Program sonunda Ensar 
Vakfı Bingöl Şube Başkanı Prof. Dr. Kemal Sandıkçı’ya 
plaket takdim etti.

Ensar Vakfı Kırşehir Şubesi PUBG Turnuvasını Gerçekleştirdi
Ensar Vakfı Kırşehir şubesi gençlere yönelik bilgisayar 
oyunu PUBG turnuvası düzenledi. Öğle namasını cema-
atle kıldıktan sonra gençler arasında çekişmeli turnuva 
başladı. Turnuvanın neticesinde birinci olan takıma 
powerbank, ikinci olan takıma 32 GB USB ve üçüncü 
takıma ise bluetooth kulaklık hediye edildi. 

Program sonrasında gençlere yemek ikramı yapan 
Ensar Vakfı Kırşehir Şube Başkanı İsmail Yağmur, 
gençlere yönelik faaliyetlere devam edeceklerini, çağı 
yakalamak adına gençlerin isteklerini dikkate alarak 
çalıştıklarını iletti.

PUBG Nedir?
PlayerUnknown’s Battlegrounds kısaltmasıyla PUBG, 
Bluehole tarafından yayımlanan ve geliştirilmekte 
olan çok oyunculu bir video oyunudur. Dünyada ve 
Türkiye’de yoğun bir oyuncu kitlesi bulunan PUBG, FPS 
oyun kategorisi içerisinde yer almaktadır. İlk çıktığı dö-
nemde PC platformu için steam üzerinden yayımlanan 
oyun, artık akıllı telefon ve tabletlerde oynanabiliyor.

Ensar Vakfı Diyarbakır 
Şubesi`nden Sünnetullah ve 
Mucizeler”  Konferans
Ensar Vakfı Diyarbakır Şubesi tarafından düzenlenen 
“Sünnetullah ve Mucizeler” konulu konferansa Dicle 
Üniversitesi Hukuk Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Prof. 
Dr. Hasan Tanrıverdi katıldı.  
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Kuran`ı Kerim`i Güzel Okuma Yarışmasının Ümraniye Birincisi 
Belli Oldu
Ensar Vakfı Ümraniye Şubesi’ndeki eğitim ve sosyal 
faaliyetlere iştirak eden Kadir Doğan isimli öğren-
ci, Ümraniye Müftülüğü tarafından gerçekleştirilen 
Kuran’ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’nda Ümraniye 
birincisi oldu.

Kadir Doğan, İstanbul genelinde yapılacak yarışmada 
Ümraniye’yi temsil edecek.

Ensar Vakfı İzmir Şubesi `Güzel Ahlaklı Olmak` Konulu Seminer 
Düzenledi
Ensar Vakfı İzmir Şubesi, Birûni İmam Hatip Lisesi ve 
Ortaokulunda Musa Kaçar ile “Güzel Ahlaklı Olmak” 
konulu semineri gerçekleştirdi.

Musa Kaçar konuşmasında, öğrencilere ahlaklı ol-
manın öneminden bahsetti. Güzel ahlak konusunda 
Peygamber Efendimiz (sav.) ‘in örnek alınması gerek-
tiğini vurguladı.

Günümüzdeki ahlaki yozlaşmayı anlatarak bunlardan 
ne gibi dersler çıkarılması gerektiğini ve bu ahlaki yoz-
laşmadan korunmak için dinimizin emir ve yasaklarına 
uymanın gerekliliğinden bahsetti.

Ensar Vakfı Samsun Şubesi`nde `Neden Ahlaki Zaaflarımızı 
Aşamıyoruz? ` Konulu Konferans Gerçekleştirildi

On Dokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Cafer Sadık Yaran “Neden Ahlaki 
Zaaflarımızı Aşamıyoruz?” konulu konferansını Ensar 
Vakfı Samsun şubesinde gerçekleştirdi.

 Ahlaki değerlerin hayatımızdaki öneminden bahse-
den Yaran, “insanın ruhsal, zihinsel ve ahlaki yönden 

sağlıklı olabilmesi için temel evrensel değerlere sahip 
olması ve bu değerleri benimseyerek davranışlarına 
yansıtması gerekir. Esasen hem birey hem de toplumun 
barış, huzur ve mutluluğu, ahlaki değerlerin varlığına 
ve yaşatılmasına bağlıdır” dedi.

 Modern yaşantının insanlara ve insanlığa getirdiği 
olumsuzlukların başında, ahlaki değerlere gereken 
önemin verilmemesinin geldiğini ve bu sebeple günü-
müzün genç kuşaklarında oluşan ahlaki çöküntüden 
bahsetti. 

Bu noktada din ile ahlakın ayrılmaz bütünlüğünden söz 
eden Yaran, Nurettin Topçu’nun “Dini ahlaktan, ahlakı 
da dinden ayırmanın insanın iç dünyasını kendisinden 
ayırmakla aynı anlama gelir.” sözünü de hatırlattı.
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Ensar Vakfı Bartın Şubesi `Namazı Yaşamak` Adlı Konferans 
Düzenledi
Ensar Vakfı Bartın şubesi Abdullah Yıldız ile “Namazı 
Yaşamak” adlı konferans gerçekleştirdi.

 Abdullah Yıldız konuşmasında namazın öneminden 
bahsetti. Günümüz Müslümanlarının ve özellikle de 
Türkiye Müslümanlarının namazın önemli ve güzellik-
lerini yeterince bilmediğini bunun yanı sıra namazın 
olmazsa olmaz bir ibadet olduğunun bilincinde de 
olmadıklarını söyledi.

 Müslümanların, namaz başta olmak üzere üzerlerine 
düşen tüm dini vecibeleri yerine getirmeyi başardık-
larında tekrar ayağa kalkacaklarını söyledi ve Ümmeti 
Muhammed’in yeniden tarihin öznesi haline gelmesini 
sağlayacak olan topyekûn dirilişimiz namazı yaşama-
mıza yani namazla dirilişimize bağlıdır diye de ekledi.

 Gençleri, namaz konusunda daha çok hassas davran-
maya davet etti.

Ensar Vakfı Trabzon Şubesi `İman ve Namazla Diriliş` Adlı 
Konferans Düzenledi
Ensar Vakfı Trabzon Şubesi, Abdülhamit Kahraman 
ile Ali Soylu Anadolu İmam Hatip Lisesinde “İman ve 
Namazla Diriliş” adlı konferansı gerçekleştirdi.

Eğitimci Abdülhamit Kahraman, iman ve namazın 
insan hayatındaki yeri ve önemi konusuna değindi-
ği konuşmasında sünnetin İslam hayatındaki öne-
minden de bahsetti. Kur’an-ı Kerimi anlamak için 
Hazreti Muhammet (sav.)’in rehberliğine dikkat çeken 
Kahraman, sünnet ve Hadis-i şerifleri dışlayarak İslam’ı 
yaşamanın mümkün olmayacağını anlattı.

İnsanlığı kurtaracak olanın ancak namaz olduğunu 
belirten Kahraman, Dirilişin ise ancak iman ve namazla 
olacağını vurguladı.

Ensar Vakfı Kayseri Şubesi 
`Can Veren Pervaneler` Konulu 
Konferans Düzenledi
Ensar Vakfı Kayseri Şubesi, Erciyes Üniversitesi Bilgi 
ve Değerler Kulübü ile birlikte Hayati İnanç’ın katıldığı 
“Can Veren Pervaneler” konulu bir konferans gerçek-
leştirdi. Erciyes Üniversitesi’nde gerçekleştirilen kon-
feransa katılım yoğundu.
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Ensar Vakfı Şırnak Şubesi Kudüs Konulu Konferans Düzenledi
Ensar Vakfı Şırnak şubesi ve Şırnak Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi iş birliğiyle 15 Temmuz Kongre ve Kültür 
Merkezi’nde Kudüs konulu konferans icra edildi.

Konferansa Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Emin Erkan, Genel Sekreter Doç. Dr. İbrahim 
Baz, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Güneş, 
İİBF Dekanı Prof. Dr. İbrahim Halil Sugözü, Ensar Vakfı 
Şırnak Şube Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Fevzi Rençber, öğre-
tim üyeleri ve öğrenciler katılım gösterdi.

Konferansın açılış konuşmasını İlahiyat Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Güneş yaptı. Güneş, “İslam 
hukukunda eğer bir yer camii ise o yer sonuna kadar 
camiidir. Kudüs İslam coğrafyasındadır ve ilelebet böyle 
kalacaktır.” dedi.

Takdim konuşması yapan Şırnak Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, “Şırnak Üniversitesi ola-
rak etkinliklerimiz devam etmekte. Kudüs bizim için, 
İslam için önemli bir yer. Bu anlamda bizler ve gençler 
hocamızın bilgilerinden istifade edeceğiz.” Dedi.

Konferansın konuşmacısı Prof. Dr. Mustafa Güler, 
1847’den günümüze Filistin toprakları, Kudüs’ün 
geçmişten günümüze tarihi yapısı, kutsal emanetler, 
Kudüs’ün bugünkü durumu, Kudüs’te yaşanan sorunla-
ra yönelik çözüm önerileri üzerine önemli açıklamalar 
yaptı.

Güler, gençlere özellikle Kudüs ile ilgili proje ve araştır-
ma yapmaları hususunda önerilerde bulundu.

Ensar Vakfı Samsun Şubesinden `Küreselleşme ve Tüketim 
Kültürü` Konulu Program
Samsun On Dokuz Mayıs Üniversitesi İİBF Dekan 
Yardımcısı Doç. Dr. M. Kemal Yılmaz tarafından 
“Küreselleşme ve Tüketim Kültürü” konulu program 
gerçekleştirildi.

Yılmaz, “Günümüzden yirmi sene öncesini düşündü-
ğümüzde bile, farklı bir dünya farklı bir yaşam tarzı 
görülmektedir. Bu yaklaşım içinde bilgi ve iletişim tek-
nolojilerinde meydana gelen inanılmaz gelişmeler, gün-
delik yaşamı da yoğun bir şekilde etkileyerek değişime 
uğratmıştır. Örneğin, en bilindik olan cep telefonu lüks 
bir iletişim aracı olmaktan çıkmış, her daim arayaca-
ğımız bir ihtiyaç aracı haline gelmiştir. Ve bu anlamda, 
teknolojinin ileriki yıllarda insanlar üzerinde ne gibi 
etkiler yapacağını tahmin etmek de güçtür. Aslında 
böylesi bir durum, toplumların gelişmişlik seviyesiyle 
bağlantılı olduğu düşünülse de bu sonuç yanıltıcıdır. 
Sanal dünyada kurulan ilişkiler, insanların bağlı ol-
duğu toplumsal çevreden soyutlanmalarına neden 
olmakta ve bunu aşmanın yolunu da bireyler tüketimde 

aramaktadır. Dolayısıyla, her şeyin tüketim üzerine 
kurulu olduğu bir toplum algısı insanlar arasında git 
gide güçlenmektedir. En azından bu durumu, küresel-
leşmenin, tüketim kültürü üzerindeki etkisinin küçük 
bir örneğini oluşturan ülkemiz için söylenebiliriz.” dedi.
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Sığla Ağaçları Altında Kitap Okudular
Ensar Vakfı Marmaris şubesi, “Sığla Kitap Kahve” isimli 
proje kapsamında, öğrencileri ile sığla ağaçları altında 
hem piknik yaptı hem de kitap okudu.

Ensar Vakfı Marmaris şubesi tarafından hazırlanan 
ve Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Projeleri Destek 
Programı kapsamında desteklenen “Sığla Kitap Kahve” 
isimli proje çalışmaları devam ediyor. Proje kapsamın-
da ilçede bulunan bir grup öğrenci Günnücek Milli 
Parkı’nda bulunan sığla ağaçları altında hem piknik 
yaptı hem de kitap okudu. 

Projenin yıl sonuna kadar devam edeceğini belirten 
Proje Koordinatörü Necmettin Kaya, “1 Ocak 2019 baş-
ladı, 31 Aralık 2019 sona erecek. Bu proje kapsamında 
çeşitli faaliyetlerimiz olacak. Bu etkinliklerden birisi de 
bugün yaptığımız hem teknik gezi hem de arkadaşları-
mızın kaynaşması için yapılan bir piknik. Projemizin 

ismi “Sığla Kitap Kahve” olduğu için en uygun yerin 
burası olduğunu düşündük.” dedi.

Öğrenciler ise düzenlenen program ile ilgili güzel bir 
gün geçirdiklerini söyledi.

Fikir Adamı Hayati İnanç Gençlerle Bir Araya Geldi

Ensar Vakfı Siirt şubesi ve Siirt Üniversitesi Değerler 
Eğitimi Öğrenci Topluluğu fikir ve düşünce insanı 
Hayati İnanç’ı konuk etti. İnanç, gençlere “Can Veren 
Pervaneler” konulu söyleşi programı düzenledi.

Hayati İnanç, gençlerin içine düştüğü bunalıma ve onlar 
için kurulan tuzaklara dikkat çekti. İnanç, gençlerin bu 
tuzaklara düşmemeleri için maneviyat açısından güçlü 
bir şekilde yetiştirilmeleri gerektiğini söyledi.

İnanç, Ensar Vakfı Siirt şubesi ile üniversitenin Değerler 
Eğitimi Topluluğunun ortaklaşa düzenledikleri söyleşi-
de gençlerle deneyimlerini paylaştı.

Ensar Vakfı Siirt Şube Başkanı Necmettin Çiçek’in 
açılış konuşmasının ardından söz alan İnanç, divan 
edebiyatı şiirlerinden örnekler vererek zenginleştirdiği 
konuşmasında, “Gençlerimiz günümüzde bir buhran 

içindedirler. Bunun nedeni de milli ve manevi değerler-
den uzak bir şekilde yetiştirilmeleri ve uzak bir hayat 
tarzını benimsemeleridir. Bu şekilde yetiştirilen genç-
lerimiz için onları helaka sürükleyecek birçok tuzak 
kuruluyor. Gençlerimizi içine düştükleri bu buhrandan 
korumak ve tuzaklara karşı şuurlu olmalarını sağlamak 
için milli ve manevi değerlere önem vermemiz ve bu de-
ğerlerin gençlerimize benimsetmemiz gerekiyor.” dedi. 
Fikir adamı İnanç, söyleşinin ardından öğrencilerin ve 
davetlilerin sorularını cevaplandırdı.

Söyleşinin ardından Siirt Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Nihat Şındak, Hayati İnanç’a üzerinde adı yazılı 
Siirt Battaniyesi takdim etti.

Öğrencilerin büyük bir ilgi ile takip ettikleri söyleşiye 
bazı kamu kurum ve kuruluş müdürleri ile sivil toplum 
kuruluş temsilcileri de katıldı.
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15 Temmuz Kitap Kahve Turgutlu`da Hizmete Girdi

Ensar Vakfı Turgutlu şubesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı 
desteğiyle yürüttüğü “15 Temmuz Kitap Kahve” pro-
jesinin açılışını evi düzenlenen törenle gerçekleştirdi.

Törende, Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan 
Ensar Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Ali Karayılan, 
vakfın Türkiye’nin geleceğine önemli katkılar sunacak 
gençlerin yetişmesi için birbirinden güzel projelere 
imza attığını söyledi. 

FETÖ’nün 15 Temmuz’daki darbe girişiminin milli 
şuurla düşünen gençler ve vatandaşlar tarafından 
püskürtüldüğüne işaret eden Karayılan, “Türkiye ar-
tık kabuğuna sığmayan bir ülke olmuştur. Bu ülkenin 
gençlerinin geleceğe emin adımlarla yürümesini ve 
önemli projelere imza atmalarını istiyoruz. Bu yüzden 
Ensar Vakfı olarak projelerimize her geçen gün yeni-
lerini katıyoruz. Bizlere katkı sunan herkese teşekkür 
ediyorum.” dedi.

Ak Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan ise 
Ensar Vakfı’nın “15 Temmuz Kitap Kahve” ile önemli 
bir projeye imza attığını belirtti. Özkan, şunları söyledi: 

“Ensar Vakfı, Türkiye’nin her yerine yayılmış şubeleri, 
öğrenci yurtları, özellikle gençlere yönelik gerçekleş-
tirdiği projeleriyle önemli bir vakıf. Kuruluşundan bu 
yana vakfın hizmetlerine destek veren, emek veren, 
gayret eden tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. 
Artık bilgi toplumunda yaşıyoruz. Dünya’nın geleceği, 
bilgiyle en iyi şekilde donanan, bilgiye sahip olan top-
lumların ve ülkelerin elinde olacak. Bizler de Türkiye 
olarak nüfusunun yaklaşık 20 milyonu öğrenci olan, 
nüfusunun dörtte biri genç nüfustan oluşan bir ülkeyiz. 
Fakat maalesef gelişmiş ülkelere baktığımızda, okuma 
noktasında çok zayıf bir toplumuz. Bu bizim kabullen-

memiz gereken bir gerçek. Bugün açılışını gerçekleş-
tirdiğimiz 15 Temmuz Kitap Kahve bu noktada da son 
derece önemli.” 

Kitap kahvenin açılışına, Turgutlu Kaymakamı Uğur 
Turan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, İlçe 
Gençlik ve Spor Müdürü İsmail Eksür, Ak Parti Turgutlu 
İlçe Başkanı Kazım Dilek, Ensar Vakfı Genel Müdür 
Yardımcısı Ali Karayılan, Teşkilatlanma Koordinatörü 
Turan Koç, Anadolu Şubeler Koordinatörü Fatih Yıldız, 
Ensar Vakfı Turgutlu Şubesi Başkanı Mustafa Çalışır ve 
çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.

Ensar Vakfı Lüleburgaz Şubesi Okur- Yazar Buluşması Düzenledi
Ensar Vakfı Lüleburgaz şubesi Bab-ı Sohbet Kitap Kahve, 
Lüleburgaz Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde Okur Yazar 
Buluşmaları düzenledi. Okur- yazar buluşmalarının 
Nisan ayı konuğu yazar Abdullah Yıldız oldu. 

Proje Koordinatörü Sümeyye Erdem yaptığı açıklamada; 
“Aylık olarak düzenleyeceğimiz programların bu ayki 
misafiri eğitimci yazar Abdullah Yıldız idi. Gençlerimize 
milli ve manevi değerlerimizi anlatmak ve daha güzel 
bir gençlik inşa edebilmek adına gayret ediyoruz ve 
bütün Lüleburgazlıları bu programlara davet ediyoruz.” 
dedi.
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Ensar Vakfı Kırşehir Şubesi Piknik Organizasyonu Düzenledi
Ensar Vakfı Kırşehir şubesi, Ramazan ayı öncesinde 
gençlere piknik organizasyonu düzenledi. Davulagil te-
sislerinde öğle namazının cemaatle kılınması ardından 
gerçekleşen pikniğe yaklaşık 50 genç katılım gösterdi.

Piknik organizasyonunda çuval, yumurta, halat çekme, 
güreş yarışmaları ve uçurtma şenliği düzenlendi.

Tüm öğrencilere hediye takdiminin ardından piknik 
sona erdi.

Ensar Vakfı Erzincan Şubesi`nden `Kim Olduğunuzu Biliyor 
Musunuz? ` Adlı Gösteri
Ensar Vakfı Erzincan şubesinin organize ettiği “Kim 
Olduğunuzu Biliyor Musunuz?” adlı tek kişilik gösteri 
Recep Demirkaynak tarafından gerçekleştirildi. Gösteri, 
öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü. Öğrenciler 
böyle gösterilerin tekrar yapılmasını istediklerini dile 
getirdiler.

Ensar Vakfı Kartal Şubesi’nden Perşembe Sohbetleri
Ensar Vakfı Kartal şubesi, düzenli olarak perşembe 
sohbetleri gerçekleştirmektedir. Alanında uzman ko-
nukları şubeye davet etmekte ve Ensar gönüllüleri ile 
buluşturmaktadır. 

Ocak- Haziran 2019 döneminde Perşembe sohbetleri-
nin konukları ve sohbet konuları ise şöyledir: 

• Murat Şafak Doğan- Sünnetin İhyası

• Sadık Kösterelioğlu- Kur’ân-In En Fazîletli Ayeti, 
Ayetel Kürsinin Tefsiri

• Adnan Cengiz- Hadis Sohbetleri

• Murat Şafak Doğan- Tefsir Sohbetleri

• Sadık Kösterelioğlu- Nasr Sûresi Tefsiri ve 
Günümüz Adına Bu Sureden Alınacak Dersler

• Murat Şafak Doğan- Ulu Hakan Abdulhamid Han ‘ın 
101. Ölüm Yıldönümünü Anısına

• Sadık Kösterelioğlu- İnanç Bağlamında İmân, Amel 
ve İhlas

• Murat Şafak Doğan- Gizli Örgütlerin İslamı 
Dönüştürme Projesi ve Oryantalizm

• Sadık Kösterelioğlu- Günümüz Müslümanlarının 
Uhud Savaşından Alacağı Mesajlar

• Adem Yenihayat- Ümmetin Kanayan Yarası Kudüs

• Sadık Kösterelioğlu- Manevi Beraatin Yolu; İman, 
Amel ve İhlas Üçgeni

• Mustafa Baytar- Ramazan Ayının Feyz ve Bereketi
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Boztepe Kitap Kahve Etkinlikleri
Gençlik ve Spor Bakanlığının 2018 Gençlik Projeleri 
destek programı kapsamında desteklediği ‘’Boztepe 
Kitap Kahve’’ Ensar Vakfı Ordu Şubesi tarafından 
Ordu’da açıldı.

Açılış programına Ensar Vakfı Mütevelli Heyeti ve 
Genel Kurul Üyesi Eski İstanbul Millet Vekili Feyzullah 
Kıyıklık, Mütevelli Heyeti ve Genel Kurul Üyesi Recep 
Çalık, Teşkilatlanma Koordinatörü Turan Koç, Anadolu 
Şubeleri Sorumlusu Fatih Yıldız, Genç Ensar Erkek 
Komisyonu Sorumlusu Enes Kaşkaş, Samsun, Trabzon, 
Rize Ensar Vakfı Şube Başkanları, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar eski Bakanı ve Ordu Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Vali Vekili Adem Öztürk, 
Milletvekili Şenel Yediyıldız, Altınordu İlçe Kaymakamı 
Niyazi Erten, Gülyalı Kaymakamı Muhammed Enes 
İpek, sivil toplum kuruluşu başkanları ve yönetim 
kurulu üyeleri, il müdürleri, daire müdürleri, okul mü-
dürleri, esnaflar, çok sayıda vatandaş ve öğrenci katıldı.

 

Boztepe Kitap Kahvede 2.000’den fazla kitap bulun-
makla birlikte Ordu’da erişimde zorlanacakları çoğu 
kitap da öğrencilere sunuldu. İlkokul 2. sınıftan baş-
layarak üniversite dahil pek çok kitleye hitap eden bu 
kitaplar, ‘’Al Götür, Oku Getir’’ sloganı kapsamında öğ-
rencilere emanet verilmektedir. Nezihliğiyle de dikkat 
çeken mekânda öğrenciler kitap okuyarak ücret öde-
meden çayını ve kahvesini yudumlayabilmektedirler.

Ayla Aydemir Şiir Dinletisi ve Söyleşi

Boztepe Kitap Kahvede 30 Nisan ve 3 Mayıs tarihlerin-
de şair ve yazar Ayla Aydemir ile okur yazar buluşması 
gerçekleştirildi. Yazarın daha önceden temin edilen 
‘’Karşı Köyün Delisi’’ ve ‘’Sol Yanım Acıyor Anne’’ adlı 
kitaplar talep eden öğrencilere dağıtıldı ve program 
öncesinde okumaları sağlandı. 

Ekrem Kızıltaş Semineri

Gazeteci Yazar Ekrem Kızıltaş’ın katılımcı olarak katıl-
dığı, ‘’Türkiye’nin Dünü, Bugünü, Yarını’’ isimli semineri 
Boztepe Kitap Kahve’de düzenlendi. Kapsamlı bir şe-
kilde geçen seminer programında, gençleri farkındalık 
açısından bir zaman yolculuğuna çıkaran, yazar kendi 
tecrübelerini gençlere aktardı.

Hicran Tercan Aktürk Semineri

22 Mayıs Çarşamba günü konuk edilen Yaşam Koçu 
ve Kişisel Gelişim Eğitmeni Hicran Tercan Aktürk’ün 
katıldığı seminer programı Boztepe Kitap Kahve’de 
gerçekleştirildi. Özellikle gençlerin katıldığı seminere 
konusu itibari ile yoğun ilgi gösterildi. 

Katılımcılarıyla farklı etkinlikler de yapan Aktürk, 
gençleri dinleyip onların sorularına da cevap verdi. İki 
saat süren seminer, soru cevaplardan sonra sona erdi.

Kitap Okuma Birincilerinin Ödüllerinin 
Takdimi

Boztepe Kitap Kahve’nin açılmış olduğu zaman zarfın-
dan haziran ayına kadar, kitap okuma verilerine göre 
dereceye girmiş, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite ve 
yetişkin olmak üzere beş farklı kategorilerdeki kişilere 
hediyeleri takdim edildi.
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Ensar Vakfı Gaziantep Şubesinden `Kariyer Günleri` Programı
Ensar Vakfı Gaziantep şubesi tarafından Şehitkamil 
Belediyesi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde ger-
çekleştirilen “Kariyer Günleri” programının konuğu 
olan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 
öğrencilere hayat tecrübelerinden örnekler anlatarak, 
tavsiyelerde bulundu.

İlçe genelinde eğitim gören öğrencilerle her fırsatta bir 
araya gelen Fadıloğlu, son olarak Ensar Vakfı Gaziantep 
şubesi tarafından Şehitkamil Belediyesi Kız Anadolu 
İmam Hatip Lisesi’nde düzenlenen “Kariyer Günleri” 
programında öğrencilerle bir araya geldi. 

Programa; Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan 
Fadıloğlu, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri 
Cüneyt Çulcu ile Yusuf Alçık, Ensar Vakfı Gaziantep 
Şube Başkanı Ahmet Batmaz, Şehitkamil Belediyesi 
Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdiresi İlknur Evgülü, 
öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Vatanının ve Milletinin Hizmetkarı Bir Nesil İçin Gayret 
Gösteriyoruz

Programın açılış konuşmasını yapan Ensar Vakfı 
Gaziantep Şube Başkanı Ahmet Batmaz, öğrencilere 
hitaben şu açıklamada bulundu: “İnançlı bir nesil ye-
tiştirmek adına yola çıkan Ensar Vakfı olarak bu ülkede 
inanan, vatanını, milletini seven, vatanının ve milletinin 
hizmetkarı bir nesil yetiştirmek için gayret ve çaba 

gösteriyoruz. Bu anlamda okullarımızda sürekli kariyer 
günleri programları düzenliyoruz. Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ensar Vakfımızın Genel 
Kurul üyesidir. Cumhurbaşkanımız da bir İmam Hatip 
Lisesi mezunudur. Bugün sizlere konuşmacı olarak hi-
tap edecek olan Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın 
Rıdvan Fadıloğlu da bir İmam Hatip Lisesi mezunudur. 
Ben, bugün bizleri kırmayarak yoğun programları içe-
risinde bize zaman ayıran Başkanımıza ve siz değerli 
katılımcılarımıza yürekten teşekkür ediyorum.” dedi.

Programın ardından Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Şube 
Müdürleri Cüneyt Çulcu ve Yusuf Alçık tarafından 
Başkan Rıdvan Fadıloğlu ile Ensar Vakfı Gaziantep Şube 
Başkanı Ahmet Batmaz’a plaket takdiminde bulunuldu.

`Eğitime Destek Platformu` İçin Toplandılar
Ensar Vakfı Çaycuma Şube Başkanı Adem İnan’ın ilçe 
sorumlusu olduğu ‘Eğitime Destek Platformu’ toplantısı 
Ensar Vakfı Çaycuma şube binasında yapıldı.

Toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, 
Eğitim Bir-Sen İlçe Başkanı Mehmet Kocaarslan ve 
Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Bilgin ve Mikail Bağcı, 
TÜGVA(Türkiye Gençlik Vakfı) İlçe Temsilcisi İsmail 
Taşkıran, Türkiye Diyanet Vakfı İlçe Temsilcisi Birol 
Yiğit Önder, İmam hatipler Derneği Başkanı İsmail 
Çelebi ve Yönetim Kurulu Üyesi Halit Öztürk, İmam 
Hatip Lisesi Müdürü Selami Özduran, İlim Yayma 
Cemiyeti İlçe Temsilcisi Mustafa Kocaoğlu ve İmam 
Hatipler Platformu önceki dönem Başkanı Adil Kabacı 
katıldı. Toplantıda ilçede bulunan okulların sıkıntıları 
ve eğitim durumu ile eğitime katkı sağlayacak konular 
ele alındı.

Eğitime Destek Platformu İlçe Sorumlusu Adem İnan, 
platform toplantısına katılan herkese teşekkür ederek 
toplantıların daha geniş katılımcılarla önümüzdeki 
ayları takiben devam edeceğini belirtti.
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Ensar Vakfı Bayburt Şubesi`nden `Ramazan ve Oruç` Konulu 
Söyleşi
Ensar Vakfı Bayburt Şubesi, Bayburt Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu’nun 
katılımı ile Bayburt Üniversitesinde öğrenim gören öğ-
rencilerle “Ramazan ve Oruç” konulu söyleşi düzenledi.

Nasrullah Hacımüftüoğlu, Ramazan ayının çok kıymetli 
olduğundan, bu ayı fırsat bilip elden geldiği kadar 
ibadet edilmesi ve Allah’ın razı olduğu işler yapılması 
gerektiğinden bahsetti.

Ramazan ayında oruç tutmak hakkında şu hadislerden 
bahsetti:

Ramazan ayında oruç tutmayı farz bilip, sevabını da 
Allahü Teâlâ’dan bekleyerek oruç tutanın günahları 
affolur. (Buhari)

Ramazan orucu farz, teravih sünnettir. Bu ayda oruç 
tutup, gecelerini de ibadetle geçirenin günahları affolur. 
(Nesai)

Bu hadisler çerçevesinde oruç tutmanın önemini 
vurguladı.

Ensar Vakfı Lüleburgaz Şubesi`nden Bab-ı Sohbet Kitap 
Kahve`de Ramazan Sohbetleri
Ensar Vakfı Lüleburgaz Şubesi, ramazan ayının 
her Çarşamba ve Perşembe günleri Bab-ı Sohbet 
Kitap Kahve’de “Ramazan Ayı İkindi Sohbetleri” 
gerçekleştirildi.

Ramazan ayı ikindi sohbetleri programının ilk konuğu, 
Lüleburgaz Müftüsü Hüseyin Uysal oldu.

Hüseyin Uysal, gençlere ramazan ayının öneminden ve 
hikmetinden bahsetti. “Bu ayı ahiretimizi kurtarmak 
için bir fırsat bilmeyiz. Bolca ibadet edip, hayırlı işler 
yapmalıyız.” dedi.

Ensar Vakfı Şırnak Şubesi İlk İftar Programını Gerçekleştirdi
Ensar Vakfı Şırnak şubesi, Şırnak Üniversitesi Şehr-i 
Nuh Bilgi ve Değerler Kulübü üyeleri ile gelenekselleş-
mesini istedikleri iftar programının ilkini gerçekleştirdi.

İftar programı akabinde söz alan şube Başkanı Doç. 
Dr. Fevzi Rençber öğrencilere davete icabet ettikleri 
için teşekkürlerini sunarken, ramazan ayını tebrik etti. 
Yeni eğitim ve öğretim döneminde daha çok faaliyet ve 
programlarla öğrencilere hitap edileceğini vurguladı.

Kulüp Başkanı Hasan Aksoy da öğrencilere katılımları 
için teşekkürlerini iletti.
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Ensar Vakfı Kağıthane Şubesi Gençlik ve Spor Yaşam Merkezi 
Açıldı
Ensar Vakfı Kağıthane Şubesi Gençlik ve Spor Yaşam 
Merkezi açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa İstanbul Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya, 26. 
Dönem İstanbul Milletvekili Metin Külünk, Kağıthane 
Belediye Başkanı Mevlut Öztekin, Kağıthane Müftüsü 
Mevlüt Haliloğlu, Ensar Vakfı Genel Müdürü Hüseyin 
Kader, Ak Parti Kağıthane İlçe Başkanı Serkan Cantürk, 
Ensar Vakfı Kağıthane Şube Başkanı Aziz Gündoğdu, 
Ensar Vakfı Ataşehir Şube Başkanı Mükayil Bektaş, 
Ensar Vakfı Lüleburgaz Şube Başkanı Eyüp Sabri Erdem 
ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ensar Vakfı Kağıthane Gençlik ve Spor Yaşam Merkezini 
gezen İstanbul Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya, 
merkezde satranç öğrenen çocuklarla ilgilendi. Fitness 

ve spor salonu da bulunan kompleksi gezen katılımcılar 
Kağıthane Şube Başkanımız Aziz Gündoğdu’ya tebrik-
lerini ilettiler.

Ensar Vakfı Trabzon Şubesi’nden Yer Sofrasında Ümmet İftarı
Ensar Vakfı Trabzon Şubesi organizasyonuyla yeryüzü 
iftarı düzenlendi. Ortahisar Mahallesi’nde ki vakıf bi-
nası bahçesinde yere serilen sedirlerde oruçlarını açan 
Trabzonlular, bir arada Ramazan sevincini yaşadılar. 

İftar organizasyonuna Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, 
Ensar Vakfı Trabzon Şube Başkanı Ömer Topaloğlu, 
Birlik Vakfı Trabzon Şube Başkanı Zafer Ofluoğlu, 
MÜSİAD Trabzon Şube Başkanı Ali Kaan, Memursen 
Trabzon Şube Başkanı Mehmet Kara, Ensar Vakfı 
Trabzon Şubesi Kadın Kolları Komisyonu ile çok sayıda 
STK temsilcisi ve vatandaş katıldı. 

Ensar Vakfı Trabzon Şube Başkanı Ömer Topaloğlu, 
“Trabzon’daki STK temsilcileri ve vatandaşlarımızın 
katılımı ile yer sofrasında ümmet iftarı yaptık. Gönül 
sofrasında bir arada Ramazan’ın paylaşmasını, kardeş-
liğini, yardımseverliğini ve sevincini birlikte yaşadık. 

İftar organizasyonunu özellikle Kadir Gecesi’ne denk 
getirerek birlikte oruç açarak bereketimizi birlikte 
yaşayalım istedik” dedi.

Ömer Topaloğlu, “Muhacire Ensar olmak insan olmanın 
gereğidir. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem 
azabından kurtuluş olan Ramazan’ı Şerifiniz mübarek 
olsun. Değerli Ensar gönüldaşlarımız; hizmetkârlığına 
talip olunan, geleceğimiz gençlerimizin 40 yıldır ya-
nında yer alan Ensar Vakfımız, gönülleri fethetmeye 
devam ediyor. Trabzon Şubesi olarak da bizler gençle-
rimize gönül köprüsü kurma gayretindeyiz. Azmimizle 
heyecanımızla ilk günkü aşkla yorulmadan daha birçok 
faaliyetler sizlerle beraber olma arzusundayız. Kıymetli 
muhacire kucak açan Ensar gönüllüleri; geçtiğimiz bir 
yıllık hizmet sürecinde geleneksel hale getirdiğimiz 
iftar programında siz Ensar ailesi ile beraber olmak 
bizim en büyük bahtiyarlığımız olmuştur.” diye konuştu.
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El-Vera Yarışmasında Dereceye Giren Öğrenciler Ödüllerini aldı
Ataşehir Kaymakamlığı, Ataşehir İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü ve Ensar Vakfı Ataşehir şubesi ortaklığı ile 
İkra projesinin bu yılki yarışması “El-Vera” ödül töreni 
düzenlendi.

El- Vera (Tanı Kendini) Temalı Bilgi 
Yarışmasında Dereceye Giren Öğrenciler 
Ödüllendirildi

Ataşehir Kaymakamlığı, Ataşehir İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü ve Ensar Vakfı Ataşehir Şubesi protokolü 
ile Ensar Vakfı Ataşehir şubesi tarafından İkra eğitime 
destek projesinin bu yıl 3.sü düzenlendi. 

Gerçekleşen programa, Ak Parti İstanbul Eski 
Milletvekili Metin Külünk, Ensar Vakfı Genel Müdürü 
Hüseyin Kader, Genel Müdür Yardımcısı Ali Karayılan 
ve Teşkilatlanma Koordinatörü Turan Koç, TÜGVA 
Genel Başkan Yardımcısı Seçkin Koç, İstanbul İl Milli 
Eğitim Müdür Yardımcısı Cevdet Yavuz, Şube Müdürü 
Muhammed Emin Şen, Ataşehir İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Ertuğrul Bilican, Şube Müdürü Ali Eroğlu, 
Ataşehir Eğitim-Bir-Sen İlçe Başkanı İsmail Gökçe, 
Ataşehir Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, Ak Parti Meclis 
Grup Başkan Vekili Av. Mustafa Naim Yağcı, Ak Parti 
Ataşehir İlçe Başkan Yardımcısı Zafer Düşgün, Kadıköy 
Vergi Dairesi Müdürü Vahit Yaşar Akın, Göztepe Vergi 
Dairesi Müdürü Hasan Kahraman, AK Parti Kadıköy 
İlçe Başkan Yardımcısı Ahmet Şanver,  Şerifoğlu Zelkif 
Gezici Vakfı Başkanı Ahmet Rıdvan Gezici’nin yanısıra 
Şube Başkanı Mükayil Bektaş ve şube yönetimi, davet-
liler, okul müdürleri, öğrenciler, veliler ve öğretmenleri 
katıldı.

Ödül töreninde, konuşma yapan Ensar Vakfı Ataşehir 
Şube Başkanı Mükayil Bektaş; Ensar Vakfı Ataşehir 
şubesi olarak yapmış oldukları sosyal sorumluluk 
projeleri başta olmak üzere yurt faaliyetleri, gençlik 
merkezi, eğitim ve sohbet programlarının yanı sıra 

sportif faaliyetler, geleneksel spor eğitimleri, kardeş 
okul projeleri, eğitim programları hakkında bilgi verdi. 

İkra projesi ile ilgili de bilgi veren Bektaş, bu yıl 3.sü 
düzenlenen İkra yarışmasının temasını El’Vera (Tanı 
Kendini) olarak belirlediklerini açıkladı. Yarışmaya 
7.000’in üzerinden öğrencinin katıldığını ve yapılan 
bilgi yarışması sonucuna göre; ortaokul, lise, anadolu 
imam hatip lisesi ve imam hatip ortaokulları kategori-
sinde ilk 4’e giren öğrencilere para ödülü ödüllendire-
ceklerini 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. olan öğrencilere de bisiklet 
ile ödüllendireceklerini belirtti. 

Mükayil Bektaş konuşmasının sonunda; El’Vera’nın 
yazarı Selim Tekin başta olmak üzere ilçe Milli Eğitim 
Müdürlüğüne, Kaymakamlığa, katılım sağlayan okul-
lara ve öğrencilere teşekkür ederek konuşmasını 
tamamladı.

Bektaş’ın konuşmasının ardından İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Ertuğrul Bilican; “İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
olarak “Çınarın Gölgesinde” projesi kapsamında okul-
larda “Medeniyet Okumaları” projesini hayata geçirdik-
lerini ve haftada 1 ders saatinin kitap okumak olarak 
belirlendiğini ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 
öğrencilerin okuma alışkanlığını kazandıracak etkin-
likleri desteklediklerini” vurguladı.

Bilican’ın konuşmasının ardından; İstanbul İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Muhammed Emin Şen 
ve Ak Parti İstanbul eski Mv. Metin Külünk, okumanın 
önemine vurgu yapan konuşmalar gerçekleştirdi. 

Külünk’ün konuşmasının ardından Ataşehir Şube 
Başkanı Mükayil Bektaş, hediye takdim etti. Ataşehir 
Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş’a da Ensar Vakfı Genel 
Müdürü Hüseyin Kader hediye takdim etti. 

Günün anısına tablo takdimi sonrasında yarışmada 
dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.  Program, 
sanatçı ve yazar Dursun Ali Erzincanlı konseri ile sona 
erdi.
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Ensar Vakfı İzmir Şubesinden Organ Bağışına Yönelik 
Bilinçlendirme Seminerleri
Ensar Vakfı İzmir şubesi, gençleri kan, ilik ve organ ba-
ğışı hakkında bilgilendirmek ve onları bilinçlendirmek 
amacıyla Gazeteci- Yazar Hamza Aras ile seminer prog-
ramı düzenledi. Nakil bekleyen hastaların neler yaşadı-
ğı, bağış yapılmasının öneminin anlatıldığı seminerde 
bazı hastalıklar ve zorlukları hakkında bilgiler verildi.

Kadim Şehir Kudüs Seminerleri Gerçekleştirildi
Ensar Vakfı İzmir şubesi organizasyonuyla Değerler 
Eğitimi kapsamında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğ-
retmeni Mehmet Ali Genç ile “Kadim Şehir Kudüs” 
seminerleri gerçekleştirildi.  

Seminerlerde Kudüs’ün üç din için de neden önemli 
olduğu, özellikle İslam alemi için yerinin ne olduğuna 
dair Cumhurbaşkanı’nın ve önemli yazarların Kudüs 
hakkındaki düşünceleri öğrencilere anlatıldı.

Ensar Vakfı Kırşehir Şubesi 
Uçurtma Şenliği Düzenledi

Ensar Vakfı Kırşehir şubesi, merhum Nebi Güdük anısı-
na uçurtma şenliği düzenledi. Özel baskılı uçurtmalar, 
Şehir Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu öğren-
cilerinin ellerinden gökyüzüne kavuştu. 

Ensar Vakfı Çaycuma 
Şubesi’nden  Gençlik Buluşması 

Ensar Vakfı Çaycuma şubesi, ramazan ayında gençlik 
buluşması gerçekleştirdi. Buluşmaya, Çaycuma Müftüsü 
Ayhan Ermiş konuşmacı olarak katıldı ve gençlere 
“Ramazan Ayının Önemi” konusu hakkında konuşma 
yaptı. 
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Değerler Eğitimi Merkezi (DEM), değerler eğitimi, din eğitimi ve sosyal bilimler alanında 
akademik bilgi üretmek, eğitim ve yayınlar yoluyla üretilen bilgiyi sahaya sunmak 
amacıyla 2003 yılında Ensar Vakfı bünyesinde kurulan eğitim ve araştırma merkezidir.

Değerler Eğitimi Merkezi, eğitimle ilgili her tür girişimin temelde bir insan telakkisine 
dayandığının idrakinde olarak, eğitim anlayışını, insanın varoluşuyla irtibatlı görmektedir. 
DEM, değerlerin dünyanın neresinde olursa olsun insan yaşamındaki yerini önemseyen, 
bunu kıymetli gören, bunu geliştirmeyi gerekli gören bir eğitim anlayışını kabul etmekte 
ve önermektedir. Bu anlayışa hizmet etmek üzere “değerler ve eğitimi” alanında teorik 
ve pratik çalışmalar yapmayı, proje ve atölye tabanlı eğitim faaliyetleri düzenlemeyi, 
lisans ve lisansüstü düzeylerde bu alana yönelik çalışma yapanları akademik yönden 
desteklemeyi, bu konuda elde edilen bilgi ve verilerin toplandığı bir merkez olmayı, diğer 
ülkelerdeki araştırmacılarla bir bağlantı noktası oluşturmayı hedefleyen bir kurumdur.

 Değerler Eğitimi Merkezi, değerler ve eğitimi konusunda araştırmalar, proje ve atölye 
çalışmaları, seminer ve sempozyum organizasyonları, süreli yayın, kitap ve sanal yayın 
faaliyetleri, kütüphane derlemesi gibi birçok alanda çalışmalarını yürütmekte ve 
ulusal-uluslararası camiada konusunda uzmanlaşan bir kurumdur.



DEĞERLER EĞİTİMİ MERKEZİ

Vakfımızın lisans bursiyeri olan öğrencilerle tanışma 
toplantıları yapıldı. Şubat ve Mart aylarında gerçek-
leştirilen buluşmalarda vakfın imkanları, sivil toplum 
faaliyetlerinde gönüllülük ve katılım, İstanbul’un en-
telektüel, kültür ve sanat birikiminden yararlanma 
gibi başlıklarda genç üniversite öğrencileriyle hasbihal 
edildi. Eğitimci-yazar Muhammet Yılmaz  bu buluşma-
da “iki soru, iki resim, iki kitap ve bir lider” spotlarıyla 

“insana ve hayata dair” bakış açılarımızı zenginleştire-
cek içeriği öğrencilerle paylaştı. Dünyadaki varlığımızın 
anlamını anlamak, Kur’an-ı ve kainat kitabını doğru 
okumak ve bir lideri yani Hz. Peygamberi rehber edin-
mek herMüslümanın en temel sorumluluğu olduğunu 
hatırlattı.  Buluşma programlarında DEM faaliyetlerini 
tanıyıp gönüllü olmak isteyen gençlerle gönülüllük 
çalışmalarına başlandı. 

Perspektif Okumaları programı kapsamında dört hafta 
olarak hazırlanan bu eğitimde; Osmanlı Devleti’nin 
yıkılışının ardından Ortadoğu’da kurulan siyasal ve 
sosyal düzen ele alınarak ülke ülke bölgenin yakın tarihi 
incelenmiştir. Birinci derste 1909-1947, ikinci derste 
1947-1970, üçüncü derste 1970-2001 ve dördüncü 

derste 2001’den günümüze kadar olan gelişmeler de-
ğerlendirilerek program tamamlanmıştır. Konuya iliş-
kin giriş ve temel düzeyde bir bilgi sağlayan bu eğitimi 
daha ileri düzeyde ve derinlemesine okumalarla talep 
edenler için Eylül ayında aynı isimle atölye çalışmaları 
açılacaktır.  

Lisans Bursiyerleri Buluşması 

Taha Kılınç ile Modern Ortadoğu Tarihi
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DKAB, İHL Meslek Dersleri, Kur’an-ı Kerim, Hz. 
Muhammed’in Hayatı, Temel Dini Bilgiler gibi derslerde 
inanç, ibadet ve ahlak konularının öğretiminde dikkat 
edilmesi gereken ilke ve yöntemlerin değerlendirildiği 
bu programda beş temada seminerler yer almaktadır. 
Bahar dönemi itibariyle “Hz. Muhammed’in Hayatını 

Nasıl Öğretelim?, İnanç ve Yorum Farklılıklarını Nasıl 
Öğretelim?, Kuran-ı Kerim’i Nasıl Öğretelim?, İman 
Konularını Nasıl Öğretelim?, İbadet Konularını Nasıl 
Öğretelim?” seminerleri programa katılan öğretmen-
lerin istifadesine sunulmuştur. 

21. Yüzyıl Öğretmen Perspektifleri, Değer Odaklı 
Okul Modelleri, Öğrenci Tipleri ve İletişim Model-
leri, Öğretmenlik Sanatı gibi başlıklarda seminer-
lerin yer aldığı Öğrenen Öğretmen programının 

bahar dönemi eğitimleri 27 Nisan’da yapılan sınıf 
yönetimi atölyesi ile tamamlanmıştır.  

Nasıl Öğretelim?

Öğrenen Öğretmen
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Eğitim Okumaları öğretmenlerden oluşturulan grup-
larla ayda bir kitap/makale/tez okumasının yapıl-
dığı ve müzakere edildiği çalışmalardır. Ocak ayında 
Muhammet Yılmaz’ın “Etkili Öğretmenlik” kitabı, Şubat 
ayında editörlüğünü Jane Casewit’in yaptığı “Geleneğin 
Işığında Eğitim” kitabının üçüncü bölümü, Mart 

ayında aynı kitabın dördüncü bölümü, Nisan ayında 
da Şeyma Karatepe’nin “Üniversite Öğrencilerinde 
Cinsiyetsizleşme” başlıklı tezi müzakere edilmiştir.

Gelişim Programları
• Ensar Vakfı Uşak Şubesi ve Değerler Eğitimi 

Merkezi işbirliğiyle 23 Mart’ta Uşak’ta görev 
yapan gönüllü öğretmenlere yönelik eğitimci 
Ahmet Yasin Okudan’ın liderliğinde “Eğitimde 
Drama ve Oyun” atölyesi gerçekleştirildi.  

• Ensar Vakfı Kız Yurtlarında Ömer Miraç Ya-
man’ın sunumuyla 4-5 Nisan tarihlerinde 
“Kendini Tanıma Sanatı” seminerleri gerçek-
leştirildi.

• Eğitimci ve yazar Musa Mert’le 11 Nisan’da öğ-
retmen ve eğitim gönüllüleri “Eğitimde Değişen 
Dünyada Değişmeyen İlkeler” üzerine buluştu. 

• Bulgaristan’da görev yapan din dersi öğret-
menlerine yönelik 26-27 Nisan tarihleri arasın-
da İstanbul’da  “Öğretmenlik Sanatı”, “İman ve 
Ahlak Konularını Nasıl Öğretelim” ve “Oyun ve 
Etkinliklerle Din Eğitimi” başlıklarında semi-
nerler verildi. 

Eğitim Okumaları
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Değerler Eğitimi Merkezi’nin araştırma konu havzasın-
da yer alan temalarda açılan projeler çalışmalarına baş-
ladı. Araştırma projelerinde yüksek lisans ve doktora 
öğrencileri araştırma becerileri, akademik yayın yapma 
ve disiplinler arası bir yaklaşım edinme gibi kazanımlar 
elde etmektedirler. 

2019 yılı itibariyle; Türkiye’de yüksek din eğitiminin 
niteliğini çeşitli boyutlarıyla veriye dayalı olarak ince-
lemek amacıyla Dr. Cemil Osmanoğlu’nun yürütücülü-
ğünde Güncel Gelişmeler Karşısında İlahiyat Eğitimi 
Projesi; Cumhuriyet dönemi boyunca Türkiye’de örgün 
ve yaygın din eğitimi faaliyetlerini ve bu faaliyetlerin 
yürütüldüğü kurumları, kurum, öğrenci ve personel sa-
yıları vb. çeşitli boyutları ile istatistiksel olarak ortaya 
koymak ve bu kurumlardaki değişimi sosyo-kültürel ve 
siyasal değişimle birlikte analiz etmek için çalışmalar 
yapmaktadır. Doç. Dr. İbrahim Aşlamacı’nın yürütücülü-
ğünde İstatistiklerle Türkiye’de Din Eğitimi Projesi ça-
lışmalarına başlamıştır. Aynı şekilde Kur’an kurslarında 
hafızlık eğitimi yapan öğreticilerin alan eğitimi, genel 
kültür ve pedagojik açıdan yeterliklerini tespit etmek ve 
öğreticilerin Diyanetin hafızlık öğretim programlarına 

ilişkin yeterlik ve kanaatlerini toparlamak amacıyla 
Kur’an Kurslarında Hafızlık Eğitimi: Hafızlık Öğretim 
Programı ve Öğretici Yeterlikleri başlığıyla Prof. Dr. 

DEM Araştırma Projeleri 2019 Yılı Çalışmalarına Başladı

Projeleri
R   ŞTIRMII IIII

ASİSTAN BURSU

Yüksek Lisans Öğrencisi

ARAŞTIRMACI BURSU

Doktora Öğrencisi

İSTATİSTİKLERLE
TÜRKİYE’DE
DİN EĞİTİMİ

Doç. Dr. İbrahim Aşlamacı Dr. Öğr. Üyesi Cemil Osmanoğlu Prof. Dr. Nurullah Altaş Prof. Dr. Muhammet Şevki Aydın Doç. Dr. Gülüşan Göcen

GÜNCEL GELİŞMELER
KARŞISINDA

İLAHİYAT EĞİTİMİ 

SEÇMELİ DİN EĞİTİMİ 
DERSLERİ UYGULAMA 

SÜREÇLERİ
(Kur’an-ı Kerim, Hz. Peygamberin Hayatı, Temel Dini Bilgiler)

KUR'AN 
KURSLARINDA 

HAFIZLIK EĞİTİMİ

İNANCA DAYALI TIP 
UYGULAMALARI ÜZERİNDEN 

SAĞLIK DAVRANIŞ VE 
İLETIŞİMİNİN ARAŞTIRILMASI

DKAB, İHL Meslek ve Seçmeli Din Eğitimi dersleri için DEM Öğretmen Akademisi Öğrenme Ürün-
leri Geliştirme Birimi tarafından çalışma kağıtları, ders sunuları, kavram haritaları, infografiler, test 
soruları ve etkinlikler hazırlanmaktadır.  İlgili dersin öğretim programları esas alınarak hazırlanan 
öğrenme ürünleri demokul.com üzerinden öğretmenlerin istifadesine ücretsiz olarak sunulmaktadır.

Öğrenme Ürünleri Hazırlıkları Devam Ediyor. “www.demokul.com”
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Prof. Dr. Muhammet Şevki Aydın’ın yürütücülüğünde 
araştırma projesi açılmıştır. 

Kur’an-ı Kerim, Temel Dini Bilgiler, Hz. Muhammed’in 
Hayatı gibi seçmeli derslerin 2012-2013 eğitim-öğre-
tim yılından itibaren uygulamasını izleyerek öğren-
ci, veli, öğretmen ve eğitim yöneticilerinin görüşle-
rinden hareketle uygulama süreçlerinin beklentileri 
karşılama düzeylerinin tespit edileceği Seçmeli Din 
ve Değerler Eğitimi Dersleri Uygulama Süreçlerinin 
Değerlendirilmesi (Öğrenci, Veli, Öğretmen ve Yönetici 
Görüşlerine Dayalı Analiz) Projesi Prof. Dr. Nurullah 
Altaş’ın yürütücülüğünde Şubat ayında çalışmalarına 
başlamıştır. 

Sağlık psikolojisi ve iletişimi zemininde bütüncül bakış-
la modern ve geleneksel tıp birlikteliğinin arka planın-
daki psiko-sosyal-manevi faktörleri ortaya çıkarmak, 
toplumunun sağlıkla ilgili değerlerini ve onun tutum ve 
davranışlarına yansıyan farklılıklarının olup olmadığını 
tespit etmek, sağlık davranışı ve iletişiminde maneviya-
tın rolünü MDR üzerinden ele almak amacıyla Doç Dr. 
Gülüşan Göcen’in yürütücülüğünde İnanca Dayalı Tıp 

Uygulamaları Üzerinden Sağlık Davranış ve İletişiminin 
Araştırılması Projesi hazırlanmış ve çalışmalarına 
Nisan ayında başlamıştır. 

Turken Vakfı Youth Bridges projesinin dördüncüsü 
bu yaz gerçekleştiriliyor. Proje kapsamında Ameri-
ka’dan üç grup halinde 120 öğrenci Haziran-Tem-
muz-Ağustos aylarında Türkiye ziyareti yapacak-
lar. Projenin İstanbul etabında öğrencilere Batı’da 
İslam Karşıtlığı teması üzerine seminer ve atölye 
çalışmasının olduğu bir günlük program düzenle-
necek.  Misafir öğrenciler Topkapı Sarayı, Sultanah-

met Camii, Yerebatan Sarnıcı, TRT World, Çamlıca 
Tepesi, Kapalı Çarşı, Süleymaniye Camii, Galata 
Kulesi gibi İstanbul’un tarihi mekanlarını görme fır-
satı bulacaklar. Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Külli-
yesi başta olmak üzere çeşitli kurumlara ziyaretler 
yapılacak. Kapadokya ve Konya’daki etkinliklerle 
program sona erecek. 

Youth Bridges’19 
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Milli Eğitim Bakanlığı ve Ensar Vakfı Değerler Eğitimi 
Merkezi işbirliği ile Türkiye’deki tüm ortaokul ve lise 
öğrencilerine yönelik “Türkiye Değer Ödülleri” projesi-
nin bu yıl sekizincisi düzenleniyor. Bu yılın tema değeri   
“Güvenilir Olmak”.

Öğretmenlerin öğrencilerini tema değer üzerinden 
aday göstermesi sürecine dayanan Değer Ödülü 

kategorisinde ve kısa film, resim, hikâye, şiir ve kari-
katür dallarının yer aldığı Eser Ödülü kategorisinde 
başvurular 14 Haziran 2019 tarihine kadar alınmaya 
devam edecek. Hem başvuru hem de ayrıntılı bilgi 
edinmek için www.turkiyedegerodulleri.com adresini 
ziyaret edebilirsiniz. 

8. Türkiye Değer Ödülleri Başvuruları Başladı.

Değer Odaklı

OKUL

Değerli

ÖĞRENCİ

DEĞER ÖDÜLLERİ
Öğretmenin kaleminden 

ʻGÜVENİLİR OLMAKʼ değerini 
yansıtan öğrenci davranışları

ESER ÖDÜLLERİ
Resim, şiir, hikaye, karikatür ve 

kısa film dallarında 
ʻGÜVENİLİR OLMAKʼ temalı 

öğrenci eserleri

Son Başvuru
14 HAZİRAN 2019

TÜRKİYE
DERECELERİ

TOPLAM ÖDÜL
136.000₺

* güvenilir olmak

www.turkiyedegerodulleri.com
Başvuru ve Bilgi için
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Manevi Danışmanlık ve Rehberlik: 
Farklı Alanlardan Araştırma Bulguları ve Değerlendirmeler

İlahiyat Eğitiminde Çoğulcu Motifler
Cemil Osmanoğlu 

Hafızlık Eğitimi Alan Bireylerin Motivasyon ve Psiko-Sosyal Durumları
Hüseyin Algur

Değerler Eğitimi Merkezi, Türkiye’de yeni bir alan olan Manevi Danışmanlık 
ve Rehberlik çalışmalarına akademik katkı sağlamak amacıyla bünyesinde 
bir araştırma grubu oluşturmuş, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini 
destekleyerek konunun akademik düzeyde tartışılması ve geliştirilmesi 
için gerekli adımları atmıştır. Bu çerçevede psikolog ve ilahiyatçılardan 
oluşan araştırma grubu manevi danışmanlık ve rehberlikle ilgili akademik 
bilgi eksikliğini gidermek için çeşitli yayınlar yapmıştır. Böylesi bir amaçla 
hazırlanan bu kitap manevi danışmanlık ve rehberliğin farklı alanlarda 
uygulanabilirliğini tartışan yedi bölümden oluşmaktadır. Bu bölümlerde 
hastalar, ebeveynler, engelliler, çocuklar, mahkûmlar ve göçmenlere yöne-
lik uygulanabilecek manevi danışmanlık ve rehberlik hizmetleri üzerine 
değerlendirmeler yer almaktadır. Kitabı www.dem.org.tr adresini ziyaret 
ederek inceleyebilir ve satın alabilirsiniz.

“Türkiye’de din eğitiminin diğer tüm alanlarda olduğu gibi ilahiyat eğitimi 
alanında da geleneksel olanla modern olan arasındaki gelgitler büyük ölçü-
de etkili olmuştur/olmaktadır. Medrese – mektep arasında oluşan gerilimle-
rin, dinî eğitim-laik eğitim etrafında yaşanan uzun soluklu tartışmaların de-
ğişik tonlarla ve farklı kavramlarla, söz gelimi selefi-modernist gibi tabirler 
üzerinden yüksek din eğitiminde varlığını devam ettirmesi şaşırtıcı değildir. 
Yüzyılların birikimiyle şekillenen medrese eksenli İslam eğitim mirasıyla 
irtibatı yeterince kurulmadan, bir takım jeopolitik ve siyasal gelişmeler, acil 
toplumsal ihtiyaç ve beklentilerin etkisinde günümüze kadar gelen yüksek 
din eğitimi kurumlarının uzak hedefleriyle, misyon ve eğitim felsefesiyle 
yeterince hesaplaşılmış değildir. Bu çalışma işte bu uğraşıya mütevazı bir 
katkı sunma çabasıyla hazırlanmıştır.”

DEM YAYINLARI

“Kur’an-ı Kerim’in tamamının ya da bir kısmının ezberlenmesi, Hz. 
Muhammed (s.a.s.) zamanından bugüne devam edegelen bir pratiktir. 
Hafızlık eğitimi, günümüzde çoğunlukla Allah rızası, bir geleneğin devam 
ettirilmesi, istihdam imkânı ve iyi bir Müslüman olmak için tercih edil-
mektedir. Diğer taraftan kararlılık ve azim gerektiren bu eğitimin başarıyla 
tamamlanması için bireyin psiko-sosyal durumunun göz önünde bulundu-
rulması gerekir. Bu doğrultuda söz konusu eğitimin tamamlanmasında aile, 
Kur’an kursu öğreticisi ve arkadaş faktörü belirleyici bir role sahiptir. Kitle 
iletişim araçlarının yaygınlaştığı, sosyal medya ve internetin insan hayatını 
meşgul ettiği, ezberden ziyade anlamlı öğrenmenin benimsendiği bir ortam-
da tercih edilen hafızlık eğitimi bu eserde çok yönlü olarak ele alınmaktadır.”
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Araştırma Projeleri Ürünlerini Vermeye Devam Ediyor.

Akademide Değerler Eğitimi Raporu (Tezler ve 
Makaleler/1989-2017)

Türkiye’de Değerler Eğitimi Çalışmalarını İzleme Projesi’nin ilk çalışması 
akademide değerler eğitiminde yaklaşık 30 yıllık zaman diliminde neler ol-
muş sorusunun cevabını bulmaktı. Araştırma sürecinde değerler eğitimi ile 
ilgili 2017 yılı sonuna kadar tamamlanmış 423 tez ve 957 makale hem sayısal 
verilere dayalı olarak hem de derinlemesine nitel analizlerle incelenmiştir. Bu 
incelemelerde sadece sayısal verilerin aktarımı ile yetinilmeyip söz konusu 
verilerin ve yayınların değerler eğitiminin teorik ve pratiğinin gelişimine katkı 
açısından ne anlama geldiğine dair sonuçlar çıkartılmaya çalışılmıştır. Doç. 
Dr. Hasan Meydan’ın yürütücülüğünde 15 kişilik bir proje ekibinin titiz çalış-
maları sonucunda bu rapor ortaya çıkmıştır. Raporun tam metnini indirmek 
için www.dem.org.tr adresindeki raporlar bölümünü ziyaret edebilirsiniz. 

Gençlik ve Din, Değer, Ahlak Konulu Eserler 
Bibliyografyası (1910-2017)

Gençlik Araştırmaları Projesi 1910-2017 yılları arasındaki yaklaşık bir 
asırlık süreçte Türkiye’de gençliğe ve gençlere yönelik verilen eserler 
üzerinden alana ilişkin geniş bibliyografik okuma yapmayı hedefleyen 
bir araştırma projesidir. Değerler Eğitimi Merkezi’nin (DEM) çatısı al-
tında Doç. Dr. Ömer Miraç Yaman danışmanlığında yürütülen bu projede 
Türkiye’de gençlik alanına ilişkin değerler, eğilimler, sorunlar, hizmet-
ler ve politikalar üzerine hazırlanan literatür derlenmiş; bu literatür 
disiplinler arası bir bakışla detaylı bir okuma sürecinden geçirilmiş ve 
yorumlanmış; son aşamada alana ilişkin gelecek çalışmalara rehberlik 
edebilecek bir veri bankası oluşturulmuştur. Ocak 2016 döneminde baş-
layan araştırmanın veri toplama süreci 2018 yılının ilk yarıyılında sona 
ermiştir. Araştırma sürecinin sonunda 12.000’den fazla makale, yaklaşık 
4.500 tez ve 3.000 kitap künyesine ulaşılmıştır. Bu süreçlerin sonunda 
Türkiye Gençlik Bibliyografyası Serisinin birinci raporu olan “Gençlik 
ve Din, Değer, Ahlak Konulu Eserler Bibliyografyası (1910-2017)” ra-
porunu araştırmacıların istifadesine sunuyoruz. Raporun tam metnini 
www.dem.org.tr adresindeki raporlar bölümünden indirebilirsiniz. 
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Tasarım ve sanata 
özgürlükçü ve 
yenilikçi bir bakış 
açısıyla gelenek ile 
gelecek arasında 
sanatsal bir köprü 
oluşturmak için…

İstanbul
Tasarım Merkezi
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Atölyeler
Geometrik Desenler Atölyesi
Muhammed Aljanabi

İstanbul Tasarım Merkezi’nde “Muhammed Aljanabi ile 
İslâm Sanatında Geometrik Desenler Atölyesi” eğitimle-
ri 15 Haziran 2019 Cumartesi günü başladı.

Nesiller boyunca zanaatkârlar tarafından aktarılan 
geleneksel tekniklerin öğretildiği, İslâm dünyasında 
yer alan dörtlü ve altılı simetrik desenlerin geniş bir 
seçkisini kapsayan ve temel oran kavramları ile farklı 
desenler arasındaki ilişkilere odaklanan bir atölye.

Geometrik Desenler Sanatı alanında elli yıldan fazla 
deneyime sahip olan eğitmenimiz Muhammed Aljanabi, 
Bağdat’ta bu sanatı eski ustalardan olan babasından 
öğrenerek erken yaşlarda İslâmi Geometrik Desenler 
alanında kendisini yetiştirmeye başladı. 

Atölye Tarihi: 15 Haziran - 03 Ağustos 2019 
Atölye Gün ve Saati: Cumartesi: 13.30 - 16.30

Özgün Hat Atölyesi 
Gülnihal Gül Mamat 

Kur’an-ı Kerim’in kadim yazı tarzı, İslâm’ın ilk yazı 
çeşidi ile Kûfi yazının temel kaidelerinin uygulamalı 
öğretildiği atölye.

Atölye Tarihi: 05 Ocak – 25 Nisan 2019 
Atölye Gün ve Saati:12.00 - 14.00

Çocuk Kitabı Resimleme ve Karakter Tasarımı Atölyesi 
Ahmet Öğreten / M. Ahmet Demir

Katılımcıların çizimlerini geliştirerek karakter tasarımı 
yapmalarını sağlayan ve animasyon eğitimine hazırla-
yan atölye. 

Atölyemiz grafik, kitap görselleri, çizgi-roman ve ani-
masyon sektöründe çalışmak isteyenler ile çizimlerini 
yetersiz bulup geliştirmek isteyen herkesin katılımına 
açık olarak gerçekleştirilmektedir. 
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1. Atölye Tarihi: 07 Şubat - 25 Nisan 2019 (Hafta içi) 
/ 09 Şubat - 27 Nisan 2019 (Hafta sonu) 
Atölye Gün ve Saati: Perşembe: 14.00 - 17.00, 
Cumartesi: 16.30 - 19.30 
2. Atölye Tarihi: 13 Haziran - 01 Ağustos 2019 (Hafta 
içi) / 15 Haziran - 03 Ağustos 2019 (Hafta sonu) 
Atölye Gün ve Saati: Perşembe: 14.00 - 17.00 (Hafta 
içi), Cumartesi: 16.30 - 19.30 (Hafta sonu)

Fotoğraf Atölyesi 
Mete Yurdaün 

Farklı çekim tekniklerinin teori ve özellikle uygula-
ma ağırlıklı olarak öğretildiği, dünya fotoğrafçılarının 
yaptıkları çalışmaların değerlendirildiği uygulamalı 
fotoğraf atölyesi.  

Atölye Tarihi: 20 Nisan – 18 Mayıs 2019 / 22 Haziran 
– 20 Temmuz 2019 
Atölye Gün ve Saati: Cumartesi:  14.00 - 18.00

Takı ve Aksesuar Tasarımı Atölyesi  
(Mum Modelaj ve Metal Kili Tekniği)
Fatma Nur Bayraktar 

Mum modelleme gibi klasik teknikler dışında metal kili 
ve mineleme (emay) gibi yeni ve alternatif modellerin 
uygulamalı olarak öğretildiği kapsamlı takı ve aksesuar 
tasarımı atölyesi.

Atölye Tarihi: 
24 Ocak - 14 Mart 2019 / Perşembe: 10.30 - 13.30 
25 Ocak - 15 Mart 2019 / Cuma: 10.30 - 13.30 
02 Şubat - 23 Mart 2019 / Cumartesi: 10.30 - 13.30 
28 Mart - 25 Nisan 2019 / Perşembe: 11.00 - 16.00

Tezhip Atölyesi
Şeyma Çınar

Klasik tezhipte kullanılan yaprak, çiçek, rumi motifleri 
ile stilize edilmiş natüralist çiçek çeşitlerini bir araya 
getirerek bunları güncel ve yeni tasarımlarla buluştu-
ran, farklı boyama tekniklerinin kullanıldığı tasarım 
atölyesi. Atölyemiz, Tezhip Sanatı’nın tarihi yolculuğun-
da geçmişten beslenerek yeni tasarımların oluşmasını 
sağlamayı ve bu çalışmaları gelecek nesillere aktarmayı 
hedef edinmiştir.

Atölye Tarihi: 04 Ocak -  03 Mayıs 2019 
Atölye Gün ve Saati: Cuma: 11.00 - 15.00
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Resim Atölyesi
Ressam İlhami Atalay

Kompozisyon, çizgi, denge, oran-orantı, ritim, form, 
renk, valör ,leke, hacim, doku, açık-koyu, ışık-gölge, 
perspektif gibi görsel biçimlendirme öğeleri ile yağlı 
boya, kömür kalem, kolaj ve mürekkep gibi farklı resim 
tekniklerinin öğretildiği resim atölyesi.

Atölye geçmişten bugüne sanat akımları ile bağlantılı 
olarak güncel sanat problemlerine özgün yaklaşımlar 
sunmayı hedeflemektedir.

Atölye Tarihi: 05 Ocak - 27 Nisan 2019  
Atölye Gün ve Saati: Cumartesi: 13.00 - 15.00 / 
16.00 - 18.00

Çocuklar için Resim Atölyesi 
Ressam Cemal Toy 

Öğrencilerimizin küçük yaşlarda sanatla, renklerle, 
tuvalle buluştukları atölyemizde estetik değerleri öğ-
rettiğimiz çocukların hayal güçlerini de ortaya çıkara-
bildikleri resim çalışmaları yapılmaktadır.

Atölyemizin amacı çocukların beden, zihin ve ruh sağlı-
ğını olumlu yönde etkileyerek kişilik sahibi olmalarına 

yardımcı olup, yeni sanatkârlar yetişmesine vesile 
olmaktadır. 

Atölye Tarihi: 24 Şubat – 28 Nisan 2019  
Atölye Gün ve Saati: Pazar: 11.30 - 13.30 / 14.30 
- 16.30
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Suluboya Teknikleri Atölyesi 
Ahmet Öğreten 

Suluboyanın temel teknikleri ile bu tekniklerin nasıl 
uygulanacağının öğretildiği uygulamalı atölye.

Atölye Tarihi: Hafta içi: 03 Ocak - 27 Haziran 
Hafta sonu: 05 Ocak - 29 Haziran 
Atölye Gün ve Saati: Perşembe: 11.00 – 14.00 
Cumartesi: 13.15 – 16.15

Eskiz Atölyesi 
Canan Atmaca 

Bakılan ve görülen eserlerin oran, ölçek ve ritim kav-
ramları çerçevesinde kâğıda aktarılarak hafıza ve ha-
yallerin desteğiyle çizimlerin yapıldığı ve geliştirildiği 
atölye. 

Atölye Tarihi: 16 Şubat - 20 Nisan 2019 / 27 Nisan - 
01 Haziran 2019 / 15 Haziran - 20 Temmuz 2019  
Atölye Gün ve Saati: Cumartesi: 10.00 – 13.00

Görsel İletişim Portfolyo Atölyesi 
Altan Güvenni 

Portfolyoda yer alması gereken yüksek kaliteli çalışma-
ların üretildiği atölye. 

Atölye Tarihi: 14 Şubat - 02 Mayıs 2019 
Atölye Gün ve Saati: Perşembe: 14.00 - 16.00

Renkli Düşünceler Atölyesi
Ayşe Şeref, Hümeyra Yorgancı

İçinde bulunduğumuz çağda her alanda çok fazla gör-
selle karşılaşmaktayız. Görüntünün ve imajların hâkim 
olduğu görsel bir çağda, bireylerin kendilerine sunulan 
görüntülerle zihin dünyaları daraltılmakta ve hayal 
gücü kapasiteleri kısıtlanmaktadır. Çocuklar da TV, 
bilgisayar ve tablet gibi kitle iletişim araçları vesilesiyle 
kendilerine sunulan video ve görüntülere mahkûm hale 
geldiler. Bu durum karşısında çocukların hayal kurma 
potansiyellerini ve iletişim becerilerini açığa çıkaracak 
faaliyetlere ihtiyaç giderek artmaktadır. 

Atölyenin Amacı: 
Diyalog yöntemi temel alınarak çocukların düşünme 
becerilerinin geliştirmek, 
Çocukların ezberci zihniyetten kurtulup eleştirel 
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düşünce alışkanlıklarını geliştirmek, 
Sorgulamayı, tartışmayı öğrenip böylece akıl yürütme, 
bağıntı kurma, soyutlama becerilerini geliştirmek, 
İletişim becerilerinin gelişmesi, başkalarını dinleme 
ve kendilerini ifade etmelerine yardımcı olmak, 
Resim aracılığı ile çocukların hayal dünyalarını ve 
düşünce şekillerini keşfetmek..

Atölye İçeriği: 

Çocuklara piyano eşliğinde bir masal/hikaye anlatılır, 
Anlatım sonunda belirlenen sorular etrafında ce-
vaplar aramaya, soruşturmaya, düşünmeye ve yeni 
sorular oluşturmaya yönlendirilir, 
Daha sonra çocuklardan tartıştıkları konu üzeri-
ne hayal ettiklerini resmetmesi istenir. Bu süreçle 
birlikte çocukların zihin dünyası gözlemlenebilir. Zira 
resimde yapılan her çizginin ayrı bir anlamı olmakla 
birlikte çocukları çözebilmek adına son derece önemli 
bir adımdır.

Atölye Tarihi: 16 Haziran - 14 Temmuz 2019 
Atölye Gün ve Saati: Pazar: 15.30 - 17.00

Çocuklar için Resim Atölyesi
Ayşe Şeref, Hümeyra Yorgancı, Büşra Nur Bakır, Sena Sevde Gürel

Bu atölyenin amacı çocukları resim sanatı ile buluştur-
maktır. Atölyemiz temel resim tekniklerini, renklerin 
kullanımını, tonlama çalışmalarını öğrenmelerini ve 
eğlenmelerini amaçlamaktadır. Atölye kapsamında 
çocukların kendilerini ifade edebilme becerileri ka-
zanabilecekleri, yaratıcılıklarını ve farklı bakış açıları 
geliştirebilecekleri, özgüvenlerini ve sosyal becerilerini 
geliştirebilecekleri çalışmalara yer verilecektir.

Atölye Tarihi: 16 Haziran - 14 Temmuz 2019 
Atölye Gün ve Saati: Pazar: 12.30 - 14.30

Çizgi ve Desen Atölyesi
Ayşe Demir, Ayşe Şevval Işık

Atölyenin amacı çocukların resim çalışmalarını kolay-
laştıracak çizim ve desen bilgilerini öğretmektir.

Atölye Tarihi: 16 Haziran - 14 Temmuz 2019 
Atölye Gün ve Saati: Pazar: 12.30 - 14.30
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Ebru Atölyesi
Eda S. Özbekkangay

Atölyemiz, özel olarak hazırlanmış yoğun kıvamlı suyun 
yüzeyine boyaların yayılması ve farklı dokularda da-
ğılması temeline dayanan en eski ve en özel Türk kâğıt 
süsleme sanatlarından olan Ebru’yu uygulamalı olarak 
öğretmeyi amaçlamaktadır.

Atölye Tarihi: 03 Ocak - 27 Haziran 2019 
Atölye Gün ve Saati: Perşembe: 14.00 - 17.00 

Klasikten Çağdaşa Minyatür Atölyesi
Reza Hemmatirad

Kökünü bilmeyen gelecekte ayakta kalamaz. Klasik 
minyatür, kültürümüzün en temel ve önemli öğelerin-
den biridir. Son derece dinamik biçimde günümüze 
kadar tekâmül edip gelmiştir. Doğu sanatının temel gör-
sel dayanağı minyatürdür. Bu atölyede çağımıza uygun 
eserler üretmek ve gelecek kuşaklara miras bırakmak 
adına, bu sanatın geçmişten günümüze kadar tüm püf 
noktaları ele alınmaktadır.

Atölye Tarihi: 19 Ekim 2018 - 28 Haziran 2019 
Atölye Gün ve Saati: Cuma: 15.00 - 18.00

7 Tepe 7 Gezi 
İsmail Erdoğan

İstanbul; üzerinde yaşadığımız ancak çoğumuzun zen-
gin tarihi mirasından bihaber olduğu gizli hazine…10 
bin yıllık tarihi ve üç büyük medeniyeti bünyesinde 
barındırmasıyla İstanbul, tarihi yarımada bölgesinde 
eşsiz eserleriyle sokak sokak gezilerek keşfedilmeyi 

beklemektedir. Bu gezilerde bir medeniyeti medeniyet 
kılan hususların izi sürülmekte  ve İstanbul yeniden 
keşfedilmektedir.   

Atölye Tarihi: 09 Mart - 20 Nisan 2019 
Atölye Gün ve Saati: Cumartesi: 12.00 - 17.00
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İslâm Sanatında Geometrik Desenler Okulu 
Prof. Dr. Miroslaw Majewski

İstanbul Tasarım Merkezi ‘nde Prof. Dr. Miroslaw 
Majewski ile İslâm Sanatında Geometrik Desenler 
Okulu kapsamında 18 – 22 Mart 2019 tarihleri arasında 
Temel ve Orta Düzey Eğitim Programı ve 25 -29 Mart 
2019 tarihleri arasında Ongen Desenler İleri Düzey 
Eğitim Programı başarıyla tamamlandı. 

Geometrik Desenler Okulu Eğitim Programında, Türk 
katılımcıların yanı sıra Endonezya, Almanya, ABD ve 
Meksika’dan gelen katılımcılar da yer aldı. 

Program sonunda öğrencilerin atölye döneminde yap-
tıkları geometrik desen çalışmaları İstanbul Tasarım 
Merkezi’nde sergilenmiştir.

Atölye Tarihi: 18 - 22 Mart 2019 / 09.30 - 16.00 
(Temel & Orta Düzey) 
25 - 29 Mart 2019 / 09.30 - 16.00 (İleri Düzey)
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YTB Uluslararası Öğrenci Akademisi İhtisas 
Programları
Mimari Tasarım Atölyesi
Dr. Öğr. Üyesi Onur Şimşek

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın 
desteğiyle, Uluslararası Öğrenci Akademisi kapsa-
mında İstanbul Tasarım Merkezi Uluslararası Öğrenci 
Akademisi Mimari Tasarım Atölyesi 09 Şubat – 27 
Nisan 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. 

Mimarlık Atölyesi’nin amacı yurtdışından ülkemize 
mimarlık ya da iç mimarlık bölümlerinde okumak için 
gelen öğrencilerin Türkiye’nin zengin mimarisini ya-
kından tanımalarının yanı sıra farklı ülkelerden gelen 
öğrencilerin kültürel zenginliğini mimarlık ekseninde 
atölyeye yansıtarak, orta ve uzun vadeli projeler için 
zemin oluşturmaktır.

Atölye Tarihi: 09 Şubat - 27 Nisan 2019 
Atölye Gün ve Saati: Cumartesi: 16.00 - 19.00

Tezhipte Geometrik Desenler Atölyesi
Yasemin Demir 

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın 
desteğiyle, Uluslararası Öğrenci Akademisi kapsamın-
da İstanbul Tasarım Merkezi’nde 06 Şubat - 24 Nisan 
2019 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Geometrik desenlerin tezhip içerisinde kullanımı 
hedeflenen atölye çalışmasında Selçuklu ve Osmanlı 
dönemlerindeki mimari ve el yazmalarında kullanılan 
geometriler temel alınmıştır.

Geometrik desenlerin çizim tekniği ile Türk tezhip sa-
natında motif çizimi ve kompozisyon bilgisine 3 aylık 
süre içerisinde en temel düzeyde giriş yapılıp öğrenci-
lerin; Selçuklu ve Osmanlı’dan seçmiş olduğu geomet-
rik desen içerisine kendi oluşturdukları desenler ile 
tasarımlar yapmaları sağlanmıştır.

Atölye Tarihi: 06 Şubat  - 24 Nisan 2019 
Atölye Gün ve Saati: Çarşamba: 16.00 - 19.00



66 ENSAR BÜLTENİ 
2019 OCAK / HAZİRAN

İSTANBUL TASARIM MERKEZİ

İstanbul Tasarım Merkezi Animasyon Okulu
Karakter Animasyon Eğitimi

İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle kurulan 
Animasyon Okulu, 12 ay boyunca öğrencilerin atölye 
mantığıyla uygulamalı olarak animasyon yapım 
sürecini öğrenmelerini hedeflemektedir. Temel 
düzeyde animasyon yapım aşamalarının a’dan z’ye 
anlatıldığı eğitim sürecinde öğrenciler, animasyon 
üretimi sürecine katılarak kendi yatkın oldukları alt 
uzmanlık alanlarına yönelerek kendilerini geliştirme 
fırsatı yakalamaktadırlar. Proje kapsamında dünyada 
önemi giderek artan ve hacim olarak sürekli geniş-
leyen animasyon sektörü içerisinde Türk animasyon 
sektörüne katkı sunabilecek öğrenciler yetiştirmek 
hedeflenmektedir. 

Oyun Tasarımı Eğitimi

İstanbul Tasarım Merkezi’nde İstanbul Kalkınma 
Ajansı’nın desteğiyle kurulan Dijital Oyun Tasarımı 
Atölyesi, öğrencilerin oyun yapım süreçlerini öğren-
melerini hedeflemektedir. Atölye kapsamında en çok 
kullanılan ve öğrenmesi diğer oyun motorlarına göre 
daha kolay olan Unity oyun motoru ve C# program-
lama dili eğitimi verilmektedir. Proje kapsamında öğ-
rencilerin aldıkları eğitim ışığında eğitmenleriyle bir-
likte en az 1 oyun yapmaları ve böylece oyun yapım 
sürecini aktif katılarak öğrenmeleri sağlanmaktadır. 

İstanbul Tasarım Merkezi Film Okulu
Enver Gülşen

Bu program, ülkemizin ihtiyaç duyduğu, entelektüel 
temeli sağlam, Batı, Doğu ve İslam sanatları ve edebi-
yatına aşina, dünya film tarihini ve film akımları üze-
rine tefekkür etmeyi becerebilecek, gelenek ile film 
sanatı arasında ilişki kurabilecek insan yetiştirmeyi 
amaçlıyor. Diğer sanatlar ve film sanatı arasındaki 
geçişkenliği, “görme biçimlerini”, film/sanat akımları 
ve film tarihini “anlamak” için teorik temel kurma 
yanında, gençleri sonradan yapabilecekleri pratik 
çalışmalara hazırlamayı amaçlıyor.

Hiçbir şeyin sağlam bir temel kurulmadan başarılı 
olamayacağı şuuruyla, film sanatı alanında da güçlü 
bir temel kurmanın sonradan o temel üstüne konu-
lacak yapının kalitesini belirlediğini düşünüyoruz. 
Niceliğin değil niteliğin egemenliği için yapılması 
gereken şey öncelikle temelin taşlarını sağlam döşe-
mektir. Bu programın temel amacı da budur.

 Atölye Tarihi:  12 Şubat 2019 - 22 Nisan 2019 
Atölye Gün ve Saati: Salı: 17.00 - 20.00
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Özel Etkinlikler
Hezarfen Necmeddin Okyay`ı Anma 
Programı
İsmail Erdoğan’ın moderatörlüğünde,  “bin sanat 
sahibi” anlamına gelen hezarfen lakabıyla anı-
lan Necmeddin Okyay Hoca’yı talebesi Prof. Uğur 
Derman’dan dinledik.  

Program Tarihi:  30 Ocak 2019 
Program Gün ve Saati: Çarşamba: 16.00 - 19.00

Sanatlar ve Padişahlar
İstanbul Tasarım Merkezi ile İBB Kültür Daire 
Başkanlığı’nın ortaklaşa düzenlediği Şubat ayı özel 
etkinliği “Sanatlar ve Padişahlar” 21 Şubat 2019 
Perşembe günü 17.00 ile 19.00 saatleri arasında 
merkezimizde gerçekleştirildi. Osmanlı’da var olan 
sanatların yelpazesi hayli geniştir. Hat sanatı başta 
olmak üzere tezhib ve minyatür ana akım sanatlar-
dandır. Bunlara sonradan eklenen musiki ile resim 
ve sayamayacağımız kadar çok sanatla zanaatın iç 
içe geçtiği yaşayan gelenekler vardır. Sanat ve sanat-
karların hamisi olarak padişahların konu edildiği 
etkinliğimizde İsmail Erdoğan’ın moderatörlüğünde, 
konuklarımız Ömer Faruk Şerifoğlu ve  Ali Rıza Özcan 
ile Hat ve Resim sanatı ele alındı.

Program Tarihi: 21 Şubat 2019  
Program Gün ve Saati: 17.00 - 19.00

Tragedyadan Sinemaya Bakmak ve Görmek
İstanbul Tasarım Merkezi ile İBB Kültür Daire 
Başkanlığı’nın ortaklaşa düzenlediği Mart ayı özel 
etkinliği “Tragedyadan Sinemaya Bakmak ve Görmek” 
11 Mart 2019 Pazartesi günü 18.00 ile 21.00 saat-
leri arasında merkezimizde gerçekleştirildi. İsmail 
Erdoğan’ın moderatörlüğünde, konuklarımızdan 
Ahmet Yenilmez “Bakmak ve Görmek”, Enver Gülşen 
“Sinema ve Propaganda”, Yasin Çetin “Sanat Bizim 
Neyimiz Olur?” başlıklı sunumlarıyla, Tiyatro nereye 
yaslar kendini? Sinema kimden ve neyden beslenir? 
Bir silah olarak sanat neyimiz olur? Bakanlarla gören-
ler kimler? gibi sorulara cevaplar arandı.

Program Tarihi: 11 Mart 2019 
Program Gün ve Saati: 18.00 - 21.00 
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Kültür Mirasının İzinde Projesi 
Avrupa Birliği Türkiye Ulusal Ajansı destekli Ensar 
Vakfı’nın koordinatörlüğü, Kültürlerarası İletişim 
Merkezi ve Ukrayna Devlet Pedagoji Üniversitesi 
ortaklığıyla yürütülen proje kapsamına İstanbul 
Tasarım Merkezi’nde 04 - 07 Şubat 2019 tarihleri 
arasında 5 gün boyunca 5 farklı atölye çalışması 
tamamlandı.

 Ensar Vakfı koordinatörlüğünde, İstanbul Tasarım 
Merkezi’nde Geleneksel Türk El Sanat’larından 
“Tezhip”, “Hat” ve “Ebru” atölyeleri ile Ukrayna el 

sanatlarından “Ukraynalı Paskalya Yumurtası” ve 
“Vytynanka (Hacimli kağıt katlama)” atölye çalışmala-
rı geçekleştirildi. 

36 kişi katılım sağladığı program sonunda atölye ça-
lışmaları sergilendi, katılımcılara sertifikaları takdim 
edildi.

Program Tarihi: 04 - 07 Şubat 2019 
Program Gün ve Saati: Hafta içi - 10.00 - 16.00 (5 
Gün)

Bir Günlük Metal Kili Atölyesi
Fatma Nur Bayraktar

Metal kili hakkında teorik bilgilendirme alan katılım-
cılara malzemenin içeriği, ne şekilde ortaya çıktığı, 
hangi sektörde kullanıldığı, avantajları ve dezavantaj-
ları anlatıldı. Uygulama aşamasından önce hocamız 
bir demonstrasyon gerçekleştirdi ve hemen ardından 
her katılımcıya kendi tasarımıyla ilgili birebir rehber-
lik edildi. 

Atölye Tarihi: 27 Ocak 2019 
Atölye Gün ve Saati: Pazar: 11.00 - 16.00
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Tezhip Workshop
Şeyma Çınar

İstanbul Tasarım Merkezi’nde “Şeyma Çınar ile Tezhip 
Workshop” 24 Mart 2019 Pazar günü 10.00 - 16.00 
saatleri arasında gerçekleştirildi. Tezhip sanatını me-
rak eden ve tanışmak isteyenler için tezhip atölyesi 
eğitmenimiz Şeyma Çınar ile bir günlük uygulamalı 

olarak yapılan tezhip workshopında katılımcılar 
örnek çalışmalar üzerinden farklı boyama tekniklerini 
kullanarak tezhip sanatının incelikleri ile tanışma ve 
uygulama fırsatı yakaladılar. 

Program Tarihi: 24 Mart 2019 / 10.00 - 16.00 

Çocuklarla 1 Günlük Ebru Atölyesi
Ebru atölyemizde çocuklar renklerin dans mucizesine 
eşlik edip, ebru sanatının sırlarını, renkleri kullanma-
yı öğrenip, hem yaratıcılıklarını hem de hayal dünya-
larındaki renkleri su yüzüne çıkararak kendi desenle-
rini oluşturdular.

Atölye Tarihleri: 19 Ocak - 23 Şubat - 23 Mart -  
27 Nisan - 15 Haziran 2019 
Atölye Gün ve Saati: Cumartesi: 13.00 - 15.00

Çocukların Ayvazovski Tablolarına Karşı Resim Keyfi
İstanbul Tasarım Merkezi Ressam Cemal Toy 
ile Çocuklar için Resim Atölyesi 12 Ocak 2019 
Cumartesi günü dersi Dolmabahçe Sarayı’nın Veliaht 
Dairesi’nde gerçekleştirildi. Ressam Cemal Toy’un 

eğitmenliğindeki çocuklar, resim takımları ve araç-
gereçleriyle Resim Müzesi’nin Ayvazovski Salonu’nda 
atölye çalışması yaptı. 
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Animasyon Okulu Seminerleri
Animasyon ve Propaganda
Yönetmen Koray Sevindi

İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle Ensar Vakfı 
bünyesinde İstanbul Tasarım Merkezi’nde hayata 
geçen Animasyon Okulu, Canlandırma Film ve Oyun 
Tasarım Atölyesi Projesi kapsamında ilk seminerimiz 
yönetmen Koray Sevindi ile 24 Mart 2019 Pazar günü 
gerçekleştirildi. 

Yönetmen Koray Sevindi, “Animasyon ve Propaganda” 
başlıklı seminerde animasyon filmlerin propaganda-
ya çok elverişli olduğunu bu nedenle animasyonun 
doğuşundan itibaren propaganda amaçlı olarak 
kullanıldığını örnekler üzerinden açıkladı. Animasyon 
ile propaganda ilişkisinin tarihsel olarak ele alındığı 
seminerde, Akademisyen Koray Sevindi seminerin 
ikinci kısmında hazırladığı doktora tezi çerçevesinde 
Sovyet Animasyon filmlerindeki propaganda içerikle-
rini analiz etti. Seminerimiz katılımcıların aktif olarak 
katıldığı soru-cevap faslıyla sona erdi.

Senaryo Ne İşe Yarar?
Elif Eda Karagöz

İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle Ensar Vakfı 
bünyesinde İstanbul Tasarım Merkezi’nde hayata 
geçen Animasyon Okulu, Canlandırma Film ve Oyun 
Tasarım Atölyesi Projesi kapsamında ikinci semineri-
ni 13 Nisan 2019 Cumartesi günü gerçekleştirildi. 

Dünya sinemasına yön vermiş ünlü Japon yönetmen 
Akira Kurosawa “İyi bir yönetmen, iyi bir senaryo ile 

bir başyapıt üretebilir; aynı senaryo ile vasat bir yö-
netmen sıradan bir film yapar. Ancak kötü bir senaryo 
ile çok iyi bir yönetmen bile iyi bir film yapamaz” 
demiştir. Bu seminerde sinema ve dizi filmlerinde 
senaryonun yeri ve iyi bir senaryonun üç katmanı 
konuşuldu.  

İstanbul Tasarım Merkezi 11. Geleneksel İftar 
Programı
İstanbul Tasarım Merkezi 11. geleneksel iftar prog-
ramı 23 Mayıs 2019 Perşembe günü tarihi binamız 
Buhara Özbekler Tekkesi’nin bahçesinde yapıldı. İftar 
programı atölye eğitmenleri, karakter animasyonu 
öğrencileri, Ensar Vakfı ve İTM ailesi katılımı ile 
gerçekleşti.
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Keyifli Masallarla “Uçan Halı Sakinleri”  İstanbul 
Tasarım Merkezi’nde 
“Uçan Halı Sakinleri” yılın en uzun gününde, güneş 
yavaş yavaş batarken dört bir yandan topladığı masal-
larla İstanbul Tasarım Merkezi’nde dinleyicileri uzak 
diyarlara götürdüler. 

 “Uçan Halı Sakinleri” masal anlatıcılığı geleneği kay-
bolup gitmesin diye halılarına atlayıp dere tepe düz 
uçan, yediden yetmişe masal seven herkese hikâyeler 
anlatan, müziklerini yapan gönüllülerden oluşmuş bir 
topluluktur.

Sosyal sorumluluk projesi olarak başlayan bu hareket, 
proje süresi bittikten sonra topluluk olarak yoluna 
devam ediyor. O zamandan bu yana düzenli olarak 
bir araya gelip, herkes için masal ve hikâye şenlikleri 
düzenliyor.

Etkinlik Tarihi: 21 Haziran 2019 
Etkinlik Günü ve Saati: Cuma: 19.45 - 22.00 

İstanbul TasarımMerkezi Yılın Kültür Sanat 
STK`sı seçildi.
Önder İmam Hatipliler Derneği tarafından her yıl ge-
leneksel olarak düzenlenen Kültür Sanat Ödülleri’nin 
üçüncüsü 08 Ocak 2019 tarihinde Cemal Reşit Rey 
Konser Salonu’nda yapıldı. İstanbul Tasarım Merkezi 
İslam Sanatında Geometrik Desenler Çalıştayı ile Yılın 
Kültür Sanat STK’sı seçildi. 

Yılın Kültür Sanat STK’sı ödülünü Önder Genel Başkan 
Vekil’i Ahmet Kağan’dan alan İstanbul Tasarım 
Merkezi koordinatörü M. Hüsrev Şeref “Diğer faali-
yetlerinin yanında kültür ve sanata da bu derece değer 
veren Önder İmam Hatipler Derneği ve onun muhterem 
heyetine şükranlarımızı sunuyoruz. Tasarım kavramı-
nın henüz pek çoğumuzda yerleşmediği bir dönemde 
bundan 10 yıl kadar önce 2008’de İstanbul Tasarım 
Merkezi’ni Ensar Vakfı olarak kurduk. Elhamdulillah 
şimdiye kadar gayet başarılı faaliyetler yürüttük. 

Dünyada ilk defa 2013 yılında uluslararası çapta İslam 
Sanatında Geometrik Desenler Çalıştayını oluşturduk. 
Geometrik desenlerin menbağı sayılan ülkemizde 

maalesef o dönemde bu eserleri analiz edecek çok 
sayıda insanımız yoktu. Biz dikkatleri buna çekmek, 
farkındalık oluşturmak amacıyla bu çalıştayları baş-
lattık. Bunun farkına varılmışlığının bir nişanesi olarak 
bu ödülü görüyorum tekrar teşekkür ediyorum.” dedi. 

Törene TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Büyükelçi Doç. Dr. 
İbrahim Kalın, ÖNDER Kurucu Genel Başkanı Yahya 
Kutluoğlu başta olmak üzere yönetim kurulu üyeleri, 
sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler ve 
öğrenciler katıldı.
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Mücevher Tasarımında Kreatif Yönetim
Jose Luis Fettolini
“Bir mücevher koleksiyonu geliştirmek için; kendi 
fikrinizi ortaya koymak, müşterinin ihtiyaçları, pazar 
özellikleri ve tüm bunları bir marka veya tasarımcı 
olarak kendi kimliğinizle birleştirmek için birçok ko-
şulu yönetmek ve anlamak önemlidir.” diyor Jose Luis 
Fettolini.. 

Barselona doğumlu Jose Luis Fettolini, mücevherat ta-
sarımı kreatif yönetim, pazarlama stratejileri ve moda 
markaları için markalaşma ve mücevherat üreticileri 
konularında uzmanlaşmıştır. Yaratıcılık, pazarlama 
ve markalaşma gibi alanlarda tasarımcılar ve takı 
uzmanları için danışmanlık yapmakta ve seminerler 
vermektedir.

Workshop Tarihi: 12 Haziran 2019 
Workshop Gün ve Saati: Çarşamba: 10.00 - 17.00

`Art Of Islamic Pattern` Okulu İstanbul Tasarım 
Merkezi`nde
İngiltere merkezli Art Of Islamic Pattern Okulu 17 - 
21 Haziran 2019 tarihleri arasında İstanbul Tasarım 
Merkezi’nde geometrik ve biyomorfik tasarım çalış-
maları gerçekleştirdiler. Atölye çalışmalarının yanı 
sıra, her gün düzenledikleri teknik gezilerle Osmanlı 
mimarisinin en ünlü şaheserleri Sultanahmet, Sokullu 
Mehmet Paşa ve Süleymaniye camilerini yerinde 
görüp incelemeler yaptılar. 
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Sergiler
İlhami Atalay Öğrencileri Resim Sergisi

İstanbul Tasarım Merkezi’nde 03 Kasım 2018 – 27 
Nisan 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen İlhami 
Atalay ile Resim Atölyesi eğitimleri başarıyla tamam-
landı. Ressam İlhami Atalay’ın elli yılı aşkın süren 
sanat yaşamındaki birikim ve tecrübelerini genç ye-
teneklere aktardığı atölye çalışmasında ortaya çıkan 
eserlerden oluşan ‘İlhami Atalay Öğrencileri Resim 
Sergisi’ 27 Nisan 2019 Cumartesi günü İstanbul 
Tasarım Merkezi’nde sanatseverlerle buluştu. 

Sergi katılımcıları: Ayşe Demir, Ayşe Şeref, Ayşe Şevval 
Işık, Büşra Nur Bakır, Büşra Yurtseven, Derya Şener 
Taman, Elif Tarakçı, Esra Tavşan, Hümeyra Yorgancı, 

Leyla Tunalı, Neslihan Koçak, Nurdan Güler, Saliha 
Aydın, Selvigül Şahin, Sümeyye Kaya, Şerife Aktaş

Hamamiye Sergisi
İstanbul yazmacısı Tahsin İstengel ve öğrencilerinin 
birlikte hazırladığı kumaş baskı çalışmalarının yer 
aldığı “Hamamiye Sergisi” 10 Haziran 2019 Pazartesi 
günü İstanbul Tasarım Merkezi’nde ziyarete açıldı. 
Hamamiye yaklaşık 200 yıl öncesine kadar izlerinin 
takip edilebildiği bir beden örtüsüdür. Hamamiye , 
Anadolu’da Şebinkarahisar Alacası, Nallıhan Örtmesi, 
Urfa Alacası, Tokat Hindisi, Diyarbakır Hindisi ve 
Urfa Hindisi gibi çeşitli yöresel isimler de almıştır. 
Anadolu’daki izlerinin dışında dünyanın çeşitli ülkele-
rinde en hızlı ve kolay kullanılan örtünme şeklidir. 



ENSAR TV74 ENSAR BÜLTENİ 
2019 OCAK / HAZİRAN

Ensar Tv 2019 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Çekim Videoları

Yayın Kategorisi Program Adı Video Adedi

Ensar Vakfı Adak Kurban Kesimleri 3

Ensar Vakfı 2018 Faaliyet Filmi 1

Ensar Vakfı 40. Yıl Almanak kapsamında kurucular ile röportaj 27

Ensar Vakfı İftar Programı 1

İlahiyat Vefa Dersleri 4

Ensar Enstitü 3. Kültür - Sanat Günleri Açılış Programı 1

Kürsü Konferansları: Gökdemir İhsan 1

Ensar Vakfı Proje Birimi " Kültür Mirasının İzinde" ve YTB projesi 2

Genç Ensar Anneler Günü Sokak Röportajı 1

Gaffar Okkan'ı Anma Filmi 1

Hoş Geldin Ya Şehr-i Ramazan Sokak Röportajı 1

Selçuk Bayraktar için Sokak Röportajı Film kurgusu 1

Selçuk Bayraktar Konferansı 1

Temel Tiyatro Eğitimi Filmi 1

İTM Animasyaon ve Propaganda Semineri 1

Batan Günün Masalları Bunlar 1

Canlandırma Film Atölyesi Öğrencileri Röportaj Çekimleri 1

Çocuk Kitabı Resimleme ve Karakter Tasarımı Atölyesi 1

Çocuklar için 1 Günlük Ebru Atölyesi 1

Çocuklarla Resim Atölyesi kapanış programı- Ropörtaj 2

Film Okulu Seminerleri 9

Geometrik Desenler Okulu 2

Hamamiye Sergisi 1

İlhami Atalay ile Resim Atölyesi Tanıtım Filmleri 2

İngiltere Grubu Geometrik Desenler Atölyesi 1

İTM İftar Programı 1

Karekter Tasarımı ve Çocuk Kitabı Resimleme Atölyesi 2

Mart Ayı Etkinliği: " Tragedyadan Sinemaya Bakmak ve Görmek" 3

Muhammed Aljanabi ile İslam Sanatında Geometrik Desenler Atölyesi 2

Ocak Ayı Etkinliği "Hazerfen Necmeddin Okyay'ı Anma Programı" 1

Renkli Düşünceler Atölyesi 1

Senaryo Ne İşe Yarar? Semineri 1

Şubat Ayı Etkinliği: Sanatlar ve Padişahlar 2

Takı Atölyesi Tanıtım Filmi 3

YTB Özel İhtisas Atölyeleri 2

Tezhip Atölyesi Workshop Tanıtım Filmi 2

ÖNDER ÖNDER 3. Kültür Sanat Ödülleri 1

TGTV İstişare Toplantısı 2

Ezana Saygı Basın Açıklaması 1

TGTV İftar Programı 1

Toplam 93



Ailelerin emanetlerine 
sıcak bir yuva, tatlı 
bir aş ve hayata 
hazırlayan bir durak 
olmak için…

Yurt 
Koordinasyon 
Merkezi



5. Hizmet İçi Eğitim Programı Antalya’da Gerçekleşti
Ensar Vakfı Yurtları tarafından beşincisi düzenle-
nen hizmet içi eğitim programı, Ensar Vakfı Genel 
Müdürü Hüseyin Kader ve Genel Müdür Yardımcısı Ali 
Karayılan’ın selamlama konuşmalarıyla 6 Şubat 2019 
tarihinde Antalya’da başladı.

 “İnsanı insana hatırlatmak, insanı insana tutundurmak, 
insanı insana fark ettirmek” gerekli diyen İbrahim Zeyd 
Gerçik yurt yöneticilerine “İnsan ilişkilerinde güvenli 
ve ilkeli duruş” başlıklı seminer ile iletişimde temel 
olan ilkeleri anlattı.

Drama eğitimiyle yurt yöneticilerine farklı bir iletişim 
aracı vermeyi hedefleyen Ebru Aksakallı ve İbrahim 
Halil Kuruş, yöneticilere aynı zamanda keyifli saatler 
yaşattı. 21. yüzyılın kendini ifade yeri sosyal medya; 
yurtlar sosyal medyada nasıl yer almalı, neler paylaş-
malı, nelere dikkat edilmeli. 

Öğrencilerin emniyeti ve sağlığı Ensar Vakfı Yurtlarının 
birinci önceliği olmaktadır. Yurt ortamında oluşabile-
cek riskler ve buna dair alınabilecek önlemler neler 

olmalıdır, diyen İş Güvenliği ve Sağlığı Uzmanı Kadir 
Karabulut, yurt yöneticilerinin iş sağlığı ve güvenliği 
konusunda bilinçli olarak ve hareket etmeleri için ge-
rekli olan bilgileri verdi. 

Paylaşılan haberler yarar mı sağlar zarar mı? Kurumsal 
İletişim Uzmanı Abdülvahit Mahmat ve Kübra Gülsoy, 
yurt yöneticilerine sosyal medyanın inceliklerine dair 
bilgileri ve kullanımını sunum ile anlattı.

Yurtlar bir eğitim yeri midir? Yurtlarda eğitim verilmeli 
midir? Eğitim verilecek ise bunun yöntemi nasıl olmalı-
dır? Eğitimler yurt içinde mi yapılmalı yoksa başka me-
kanlar mı tercih edilmelidir? Faaliyetlerin çokluğu aka-
demik başarıyı olumsuz etkiler mi?  Yurtlarda kulüpler 
nasıl çalışmalar yapmalıdır? gibi soruların tartışılarak 
cevaplandırılmaya çalışıldığı atölye çalışmasında yurt 
yöneticileri eğitim müfredatının ve faaliyetlerinin usu-
lünü şekillendirmeye çalıştı.

Ensar Vakfı Mütevelli Heyet üyeleri Kerim Aytekin, 
Sevim Zehra Kaya, Sümeyye Ceylan ve Ayşe Şentepe, 
Ensar Vakfı Yurtlarının dünü, bugünü ve vizyonu hak-
kında gerçekleştirilen panelde yurt yöneticilerine reh-
ber olabilecek sunumlar gerçekleştirdiler.

5. Hizmet İçi Eğitim programı Ensar Vakfı Genel Müdürü 
Hüseyin Kader’in gerçekleştirdiği değerlendirme ko-
nuşması ve çekilen aile fotoğrafıyla sonlandı.
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Atölyeler
İşaret Dili; Ensar Enstitü iş birliğiyle bahar döneminde 
dört atölye gerçekleştirildi. İşitme engelli insanların 
sessiz dünyasında ses olmak isteyen Ensar Vakfı yurt 
öğrencileri bahar döneminde de işaret dili eğitimine 
devam etti. 

Etkili Konuşma ve İletişim; “Türkçe yazıldığı gibi oku-
nan bir dil değildir” diyen Tufan Yakar Hoca, Türkçenin 
doğru ve etkili konuşmasına yönelik verdiği eğitimde 
öğrencilerin doğru bildikleri ve konuştukları bir Türkçe 
ile kendilerini daha rahat ifade edebildiklerini eğitim 
sonunda öğrencilerin yapmış olduğu sunumlarla gös-
termiş oldu. 

Nakış Atölyesi; bir öğrenci kendi söküğünü kendi dik-
meli ve gerektiğinde iğne ve iple sanat eseri de oluştu-
rabilmeli diyen öğrenciler Şura Nurdan Aydar’dan ders 
alarak güzel işlere imza attılar.

CV Hazırlama; Maarif Vakfı İnsan Kaynakları Daire 
Başkanı Abdullah Serenli ile tanışan iş hayatının en 
önemli anahtarlarından olan CV’nin hangi dikkatlerle 
hazırlanması gerektiği ve iş görüşmelerinde karşıla-
şılan muhtemel soruları tecrübelerinden yola çıkarak 
öğrencilerle paylaştı. 

Ensar Vakfı Yurtlarına 
Tekrardan Hoş Geldiniz
Ensar Vakfı Yurtlarında barınan öğrenciler her dönem 
yurtta farklı bir coşku ve etkinlikle karşılanır. Sömestr 
tatili ardından yurda gelen öğrenciler arkadaşları ve 
yurt personeliyle buluşmanın sevincini hazırlanan 
hediye ve etkinliklerle karşıladı.
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Konferanslar ve Söyleşiler
Ensar Enstitü organizasyonuyla gerçekleştirilen Kürsü 
Konferansları- III’de “Hikâyenin Hikayesi’ni Gökdemir 
İhsan’dan dinlediler. Gökdemir İhsan, “Hikayenin 
Hikayesi” ile Ensar Vakfı öğrencilerini felsefeden ge-
ometriye, edebiyattan kadim geleneğe ve modernizm 
eleştirisine uzanan bir yolculuğa çıkardı. 

Ortaöğretim öğrencilerine meslekler hakkında bilgi 
vermeyi, onların doğru tercihlerde bulunması için 
elinden gelen tüm çabayı göstermeye çalışan Özel 
Ensar Vakfı Başakşehir Ortaöğretim Kız Yurdu, “Kariyer 
Perşembe’si” programlarıyla ikinci dönem dahiliye 
uzmanı Dr. Merve Çiloğlu ve diş hekimi Dr. Hüseyin 
Yurtseven’i konuk etti.

“Bir yurttan daha fazlası” için çabalayan Ensar Vakfı 
Yurtları, öğrencilerini farklı etkinliklerle bir araya 
getiriyor. Özel Ensar Vakfı Avcılar Yükseköğretim Kız 
Yurdu, öğrencilerini Sevda Türküsev ile buluşturdu. 
Türküsev, farklı alanlarda edindiği tecrübelerle, ka-
dınların kariyer basamaklarında yaşadıkları deneyimi 
öğrencilerle paylaştı.

Özel Ensar Vakfı Esenyurt ve Avcılar Yükseköğretim 
Kız Yurdu   Ömer Miraç Yaman’ı misafir ederek, öğren-
cilerin kendilerine dair merak ettikleri sorulara cevap 

aradıkları ‘Ben Kimim?’’ konulu keyifli bir söyleşi ger-
çekleştirildi. Özel Ensar Vakfı Esenler Yükseköğretim 
Kız Yurdunda ise kız- erkek ilişkileri konularında öğ-
rencilerle söyleşi gerçekleştirildi.   

Özel Ensar Vakfı Esenyurt Yükseköğretim Kız Öğrenci 
Yurdu, Tülay Gökçimen’i misafir etti. Öğrencilere, 
“Mazlum Coğrafyalar” üzerine bir söyleşi gerçekleş-
tiren Gökçimen, öğrencilerin sorularını da cevapladı. 
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Kulüp Faaliyetleri
Avcılar, Başakşehir, Esenler ve Esenyurt Kız Yurtlarında 
yurt içerisinde kurulan çeşitli sosyal kulüpler ile genç-
ler; planlı, programlı, etkin ve denetimli faaliyetleri 
gerçekleştirirken, hayata salt ders kitaplarındaki bilgi-
lerle atılmanın eksik yönlerini fark ederek, kulüplerle 
girişimci yeteneklerini artıran, görüşlerini özgürce 
ortaya koyabilen, sorumluluk duygularının ve liderlik 
yeteneklerinin gelişmesine ışık tutan faaliyetler orga-
nize edip yürütmektedirler. 

Kurulan ve öğrenci iş birliği ile yürütülen kulüplerden 
bazıları, sosyal yardımlaşma, gezi ve spor, sinema, kitap 
okuma, el sanatları, sağlık, maharetli hanımlar, proje ve 
Kuran Öğrenme kulüpleridir.

Kulüp faaliyetleri kapsamında Avcılar Yükseköğretim 
Kız yurdunda, Amigurumi Atölyesi; Esenler 
Yükseköğretim Kız Yurdunda “Kas Hareketleri ve 
Savunma” derslerinin yapıldığı Spor Atölyesi; örgü 

ve kanaviçe derslerinin yapıldığı El Sanatları Atölyesi, 
ayrıca Kur’an Öğrenme Atölyesiyle Her öğrencinin 
isteğine göre; okuma-ezber-tecvid-mahreç dersleri 
düzenlendi.

Özel Ensar Vakfı Rüstempaşa Yükseköğretim Erkek 
Yudunda, Düşünce ve Analiz Atölyesinde üç hafta-
lık periyotlarda, Vefa Kaya ile Akif Emre’den İzler; 
Sadettin Ökten’in Gelenek Sanat ve Medeniyet, Dursun 
Gürlek’in Kültür Dünyamızdan Manzaralar ve Ahmed 
Refik’in Âlimler ve Sanatkârlar kitaplarının tahlili 
gerçekleştirildi.

Ensar Vakfı Yurtlarında kurulan kitap kulüpleri, kitap 
okuma konusunda öğrencileri hem teşvik ediyor hem 
de kitap okumalarında devamlılık sağlayarak öğrenci-
ler arasında sinerji oluşturuyor. 

Sabah Namazı ve Kahvaltı Programları
Ensar Vakfı Yurt öğrencileri, Eyüp Sultan, Çamlıca ve 
Süleymaniye gibi İstanbul’un görkemli camilerinde sa-
bah namazı için buluştu. Sabahın bereketi ve huzuruyla 
tanışırken, aynı zamanda kendi aralarındaki dostluk 
bağını kuvvetlendirdiler. 
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Geziler
Gençlerin yaşayarak, dokunarak, hissederek öğrenme-
ye çabaladığı bir süreçte gençlere ülkenin kültürel ve 
tarihi zenginliklerini tanıtmanın, onlardan aldıkları 
mirası yarına nasıl teslim etmeleri gerektiğini anlata-
bilmenin en iyi yollarından biri olan seyahatler, Ensar 
Vakfı Yurtlarında konaklayan öğrencilerin düzenlediği 
organizasyonlardan biridir.

Bu kapsamda Özel Ensar Vakfı Esenyurt ve Avcılar 
Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurtları bir öğrenci cum-
huriyeti olarak bilinen Eskişehir’i, Özel Ensar Vakfı 
Başakşehir Ortaöğretim Kız Yurdu yeşil ve mavinin 
rengarenk tonlarına sahip, oksijen deposu olan Bolu’yu, 
Özel Ensar Vakfı Esenler Yükseköğretim Kız Yurdu 
hoşgörünün ve tevazünün sembolü Mevlâna Celâlettin 
Rumi’nin şehri Konya’yı gezme, görme ve tanıma imka-
nına sahip oldular.

Rüstempaşa ve Mecidiyeköy Yükseköğretim Erkek 
Yurtları, bir dönem Osmanlıya başkentlik yapmış, tarihi 
ve kültürel dokusuyla birçok esere sahip olan kadim 
şehir Edirne’ye gezi düzenledi.

Yurt Ziyaretleri
Ensar Vakfı Yurtlarında barınan öğrenciler bilir ki 
Ensar Vakfı ailesi geniş bir ailedir ve bu ailenin bü-
yükleri onları hiç yalnız bırakmaz, onların dertlerine, 
sorunlarına çözümler bulmak için hep en yakınlarında 

ve onların sofralarında olmuşlardır. Ramazan’da ai-
lelerinden uzakta olan öğrencilere bu şehirde yalnız 
değilsiniz diyen Ensar Vakfı Mütevelli Heyeti Üyeleri 
yurtları ziyaret ederek öğrencilerle birlikte iftar açtı.
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Yurt İdarecilerine Proje Eğitimi
Ensar Vakfı Yurtları İstanbul yöneticileri bir faaliye-
ti oluşturmak, kurgulamak ve hayata geçirmek için 
Proje Koordinasyon Merkezinde buluştu. Proje Uzmanı 
Fatma Büşra Kaya tarafından verilen eğitimde yönetici-
ler hem bir fikrin projeye dönüşme aşamalarını öğrendi 
hem de grup çalışması ile proje hazırladı.

Söz Bende
“Söyleyecek sözümüz var” diyen yurt öğrencileri için 
Söz Bende programı başladı. Programın ilk konukla-
rı, Ensar Vakfı Esenyurt Yükseköğretim Erkek Yurdu 
öğrencileri Birol Yurt ve Şevki Gökçel oldu. Öğrenciler, 
“Söz Bende” programında “Üniversitede Sınırları Aş” ve 
“Milli Uyanış” isimli konuşma gerçekleştirdi.

Yetimler Emanetimizdir
Savaşlar, çatışmalar, açlık, felaketler gibi doğal ve siyasi 
sebepler sonucunda onlarca çocuk yetim kalmaktadır. 
Ensar’ın sadece bir isim olmadığının bilincinde olan 
Ensar Vakfı Yurtlarında kalan öğrencilerin gayretleri, 
duyarlılıkları ve kardeşlik duygularıyla destek olduk-
ları “Her Yurdun Bir Yetimi Var” projesi Başakşehir 
Ortaöğretim, Esenler ve Avcılar Yükseköğretim Kız 
Yurtlarında bu dönemi de tamamladı.

Ayrıca Avcılar Yükseköğretim Kız yurdu tarafından or-
ganize edilen ve Esenyurt ve Başakşehir Kız yurtlarının 
da desteklediği Demet Sezen Projesi nihayete erdi ve 
5.115 TL para toplandı. Toplanan bu mebla ile İdlib’de 
yetim iftarı gerçekleştirildi ve artan para ile de yetimler 
lunaparkta eğlendirilerek küçük hediyeler verildi.

Esenyurt Yükseköğretim Kız Yurdu öğrenci ve per-
sonellerinin desteği ile “Bir İnsana Göz Olmaya Var 
Mısın?” diyerek IHH aracılığıyla Katarakt Ameliyatı 
gerçekleştirildi.

Esenler Yükseköğretim Kız Yurdu İHH’nın “Nijer’e 3 
eser” projesine destek amaçlı küçük çaplı kermesler 
düzenleyerek 1 yetimin aylık ihtiyaçlarını karşıladı. 
Ramazan Bayramında yine İHH’nın yetimlere bayram-
lık giydirme projesi kapsamında 4 yetimin bayramlık-
ları alındı.
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3. Kültür Sanat Günleri

Bu yıl Gençlik ve Spor Bakanlığı mali desteğiyle ger-
çekleştirilen 3. Kültür Sanat Günleri Projesi, Türkiye 
genelinde Ensar Vakfı Yurtlarında barınan öğrencileri 
Münazara, Panel, Müzikal-Şiir, Anlat İstanbul’u, Resim- 
Fotoğraf sergisi başlıkları altında eser üretmelerini 
sağlayan etkinlikleri kapsamaktadır. 

3. Kültür Sanat Günleri her yurdun kendi içinde düzen-
lediği münazara yarışmalarıyla başladı. Birinci olan 
münazara yurtlarda birinci olan takımların İstanbul’a 
gelmesiyle eğitim kampına bismillah denildi  3. Kültür 
Sanat Günleri Eğitim Kampı programını, Ensar Vakfı 
Yurtları, Ensar Enstitü ve Proje Koordinasyon Merkezi 
ortaklığında, Türkiye’nin farklı illerinde okuyan 143 
öğrencinin fiili olarak eğitim aldığı 15-17 Şubat 2019 
tarihli eğitim kampı, Ali Emri Kültür Merkezinde 250 
öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.

3. Kültür Sanat Günleri münazara finalleri kız ve erkek 
yurtları olarak ayrı düzenlendi. Yarışma öncesinde 

Cihangir Sosyal Tesislerinde Fotoğraf- Resim yarış-
masında dereceye giren öğrencilerle birlikte kahvaltı 
programı düzenlendi. İstanbul Kongre Merkezinde 
gerçekleşen ve yaklaşık 250 kişinin katıldığı yarışma-
da Ensar Vakfı Başakşehir ve Kartal Ortaöğretim Kız 
Yurtları arasında gerçekleştirilen müsabakayı Ensar 
Vakfı Kartal Kız Yurdu öğrencileri kazandı. Ensar 
Vakfı Zeytinburnu ve Malatya Yükseköğretim Erkek 
yurtları arasında gerçekleşen müsabakayı da Ensar 
Vakfı Malatya yurdu kazanmış olup birinciler Kudüs 
Ziyaretiyle ödüllendirildi.

24 Nisan 2019 tarihinde Ensar Vakfı Genel Merkezinde 
düzenlenen Öğrenci Paneli, 13 panelistin sunumları ve 
yaklaşık 80 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Öğrenci Panelinin ilk oturumu Salih Ünüvar’ın baş-
kanlığında; “Öğrencilerin İngilizce Eğitim Diline 
Yaklaşımları: Boğaziçi ve Marmara Örneği” başlıklı 
tebliği ile Hilal Gökdemir, “Arap Okullarında Okuyan 
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Öğrencilerin Türk Toplumuyla Entegrasyonu” başlık-
lı tebliği ile Rüveyda Akman, “Ebeveyn Tutumunun 
Üniversite Kız Öğrencilerinde Boyun Eğici Davranış 
Sergileme Üzerindeki Etkisi” başlıklı tebliği ile Begüm 
Sütçü sunumlarını gerçekleştirdi.

Öğrenci Panelinde günün 2. oturumu Dr. Mehmet Ali 
Akyurt başkanlığında; “Kültür” başlıklı “Türkiye’de 
Kore Dalgası Üzerine Bir İnceleme” tebliği ile Şirin 
Şevval Yılmaz, “Türk Sivil Toplum Kuruluşlarının 
Bosna-Hersek’e Yönelik Çalışmaları ve Etkileri” başlıklı 
tebliği ile Şevki Gökçel, “Psikolojik Kuramların Kültürle 
İlişkisi” başlıklı tebliği ile Sena Uçmuş, “Öğrencilerin 
Marka Tercihleri ve Akran İlişkileri” başlıklı tebliği ile 
Ayşe Nur Akınay tarafından gerçekleştirildi.

Öğrenci Panelinde günün 3. oturumu Ş. Sevde 
Tunçbilek başkanlığında; “Tıp” başlıklı oturumun 
“Dünya’da ve Türkiye’de Otizm” başlıklı tebliği ile Ufuk 
Tüylü, “Modern Tıbbın Geleneksel Tıbba Yaklaşımının 
Hacamat Üzerinden İncelenmesi” başlıklı tebli-
ği ile Yasemen Sena Dursun, “Bir Disiplinin Doğuşu: 
Ergoterapi” başlıklı tebliği ile Şevket Doğular tarafın-
dan gerçekleştirildi.

Öğrenci Panelinin 4. ve son oturumu “Edebiyat” baş-
lığıyla başkanlığını Elif Acar yaparken, “Kurtuluş 
Savaşı’na Taşra’dan Bir Bakış: Tarık Buğra’nın Küçük 
Ağası” başlıklı tebliği ile Hüner Sultan Demir, “Halide 

Edip Romanlarında Kadın İmgesi” başlıklı tebliği ile 
Selinay Keleş ve “İnsan-İktisat Bağlamında Edebiyatın 
Yeri” başlıklı tebliği ile Yusuf Sertaç Ayan sunumu ile 
gerçekleştirildi.

27 Nisan 2019 tarihinde Ensar Vakfı’nın Kız Yurtları 
tarafından düzenlenen Şiir Müzikal programı Esenler 
Kadir Topbaş Kültür Merkezinde düzenlendi. Geceye 
yaklaşık 250 öğrenci katılırken gecede 9 şiir okunma-
sının yanında ayrıca 5 kişilik gruptan oluşan ekip, tüm 
gece boyunca öğrencilerin eşliğiyle hem türküler çaldı 
hem de söyledi.

3 Mayıs 2019 tarihinde Ensar Vakfı Genel Merkezinde 
gerçekleştirilen Şiir- Müzikal programına yaklaşık 100 
kişi katılırken, 9 şiirin okunması ve bir öğrenci grubu-
nun saz çalması ve türkü söylemesiyle gerçekleştirildi. 
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2019 Yılı Ensar Mezunları
Ensar Vakfı Genel Merkez’inde düzenlenen mezun iftar 
yemeğinde, Ensar Vakfı’nın İstanbul yurtlarında kalan 
öğrenciler bir araya geldi. Bu özel gecede söz alan öğ-
renciler, Ensar Vakfı Yurtlarında kalmanın onlar için 
anlamı ve önemine dair duygularını dile getirdiler. 

Öğrenciler için düzenlenen mezun iftar yemeğinde, 
Ensar Vakfı Yurtları ailelerinin birer emanet olarak 
aldığı öğrencilere en iyi şekilde verdiği hizmetle onları 
yurtlarından mezun etmenin gururunu yaşadı.

Ayrıca Türkiye’nin farklı illerinde bulunan kız yurtla-
rında mezun olan öğrenciler için evden ayrılmanın ve 
gitmenin simgesi olan kına, Mezuniyet Kınası şeklinde 
düzenlenerek öğrencilere programlar düzenlendi.

Ensar Vakfı Yurtlarında Rehberlik ve Denetim Çalışmaları
Ensar Vakfı Yurt Koordinasyon Merkezi yurt yöneti-
cilerinin ve tüm çalışanların duygularını da dikkate 
alarak huzurlu, güvenli bir ortamın oluşmasına katkı 
sağlamak, görüş ve fikirlerini açıklayabileceği bir ortam 
oluşturmayı hedeflemektedir. Bu hedefle personelleri-
nin gelişimlerini olumlu etkileyen, yenilikleri göz önün-
de bulundurarak, ilke ve kurallara ilişkin tutarlı bir 
uygulama çerçevesinde ortak bir hedef doğrultusunda 
bütünleştirici ve yönlendirici olmak için Türkiye’nin 
farklı illerinde bulunan 58 yurdu yurt koordinatörleri 
ve PDR birimiyle ziyaretler gerçekleştirmektedir. 

Bu çerçevede 2018- 2019 eğitim döneminin ikinci ya-
rısında aşağıdaki illerde bulunan Ensar Vakfı Yurtları 
ziyaret edilerek denetimleri gerçekleştirildi.

Ziyaret edilen iller: Rize, İzmir, Hakkâri, Çorum, 
Malatya, Amasya, Tokat, Ankara, Konya, Uşak, Manisa, 
Zonguldak, Şanlıurfa, Bursa, Samsun, Kayseri Kırklareli, 
Balıkesir ve Bilecik.

Hoş Geldin Ya Şehr-i Ramazan
Yurt Koordinasyon Merkezi tarafından organize edilen 
ve Ensar Vakfında çalışan tüm birimlerin davetli olduğu 
iftar sofrasındaki buluşma ikinci kez düzenlenerek, ge-
niş ensar ailesini bir sofrada toplamanın mutluluğunu 
ve sevincinin tekrar yaşadı.
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Anadolu Şube Başkanlarıyla 
Toplantı
Ensar Vakfı Yurtları 2019-2020 eğitim dönemi hazır-
lıkları için Anadolu ve İstanbul şube başkanlarıyla 3 
Mayıs 2019 tarihinde istişare toplantısı gerçekleştirdi.

NEBE-NAS Yarışması
Türkiye’nin farklı yerlerindeki Ensar Vakfı Yurtlarında 
barınan öğrenciler arasında gerçekleştirilen yarışmaya 
473 öğrenci katılım sağladı. Türkiye birinciliğini İzmir 
Yükseköğretim Kız Yurdundan Serap Sevinç kazanarak 
Kudüs ziyaretiyle ödüllendirildi. 

Ayrıca 28 kişiye birincilik ödülü olan %100, 17 kişiye 
ikincilik ödülü olan %50, 13 kişiye de üçüncülük ödülü 
olan %25 indirimli barınma bursu verildi.

Binali Yıldırım ile Kahvaltı
Ensar Vakfı Yurtlarında barınan öğrencilerin de davet 
edildiği programa kız ve erkek yurdu öğrencileri iştirak 

ederek Binali Yıldırım ile sohbet etme ve tanışma fırsatı 
yakaladı.

ensarvakkyur t ensarenst i tu

Sınav Tarihi: 13 Mayıs 2019
Son Başvuru: 10 Mart 2019

*Burslandırma 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı için Geçerlidir.

KUR’AN’I

ANLAMAYA
DOĞRU

Yurt Birincisi
%100

Burs

Yurt İkincisi
%50
Burs

Yurt Üçüncüsü

%25
Burs

TÜRKİYE BİRİNCİSİ

KUDÜS 
ZiYARETi
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PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ
Ensar Vakfı Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik 
Biriminde; gizlilik, şartsız kabul, insana saygı, 
bilimsellik ve yeterlilik esası ilkeleri doğrultusunda 
faaliyet gösterilen çalışmalar ile öğrencilerin;
-Kendini fiziksel, bilişsel, duygusal ve sosyal yönden 
tanımasına,
-Gelişimi için gerekli fırsatları, okul ve yurttaki eğitim 
imkanlarını, meslekleri, toplumun beklentilerini 
tanımasına,

-Problem çözme gücünü geliştirmesine, doğru kararlar 
verebilmesine,
-Bireysel farkındalık ve birlikte yaşama kültürü 
oluşturabilmesine, çevresi ile olumlu ilişkiler içinde 
ve topluma yararlı bir kişi olarak yetişmesine yardım 
etmeyi hedeflemektedir. 

Bireysel Görüşmeler
Psikolojik Danışma hizmetinde görüşmeyi talep eden 
ya da yurt idarecisi tarafından yönlendirilen öğrenciler 
ile gizlilik ilkelerine uygun, öğrencinin güven duyabile-
ceği, kendini kolay ifade etmesi açısından dikkati dağı-
tacak etkenlerden uzak ve rahat bir ortamda görüşme 
gerçekleşmektedir.

Bireysel görüşme hizmeti almak isteyen öğrenciler 
randevu yolu ile PDR Birimi ile iletişime geçmektedir.

Herhangi bir ücret ödemeden bu hizmetten yararlanan 
öğrenciler ile görüşmeler yaklaşık 50 dakika sürmekte 
ve görüşmelerin zamanına, sıklığına ve kaç hafta süre-
ceğine öğrenci ile birlikte karar verilmektedir.

Ailesinden, sevdiklerinden ayrılarak üniversite eğitim-
lerini sürdürmek için Ensar ailesine katılan öğrenciler 
diğer tüm üniversite öğrencileri gibi kişisel, sosyal, 
akademik ve mesleki alanlarda birçok yenilikle karşıla-
şacakları, yeni sorumluluklar alacakları ve en önemlisi 
yeni bir yaşam tarzı edinmek durumunda kalacakları 
bir döneme girmektedirler.

Bu dönemde öğrenciler, kendilerine destek olabile-
cek kaynakları harekete geçiremediklerinde yoğun 
kaygı yaşayabilmekte ve ciddi akademik kayıplarla 
karşılaşabilmektedirler.

Bu nedenle Ensar Vakfı Psikolojik Danışmanlık ve 
Rehberlik Birimi; öğrencilerinin bireysel, sosyal ve aka-
demik gelişimlerine yardımcı olmayı, üniversite, yurt 
yaşamı ve hayata uyumlarını kolaylaştırmayı ve onlara 
bu alanlarda yaşanabilecek sorunlarla baş etme konu-
sunda gerekli becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır.

Biraz Konuşalım mı?
‘’Kupanı al gel, çay kahve bizden’’ sloganı ile yurt öğren-
cilerinin davet edildiği programda; öğrenciler ile aile-
den uzakta üniversiteli olmak ve vakıf yurdunda konak-
lamak gibi konularda sohbet edilmektedir. Ayrıca insan 
ve psikoloji ile ilgili merak edip talep ettikleri farklı ko-
nular da ele alınarak tanışma oyunları tertip edilmek-
tedir. Öğrencilerden alınan soruların cevaplandırıldığı 
program, interaktif bir şekilde gerçekleştirilmektedir.
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Atölye Çalışmaları 
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi; atöl-
ye çalışmaları kapsamında öğrencilerinin mesleki 

gelişimlerine katkıda bulunacak ve uzmanlık sağlaya-
cak eğitimler düzenlemektedir.  

Oyun Terapisi Eğitimi
Ensar Vakfı Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi 
tarafından gerçekleştirilen bu eğitim Psikoloji, PDR 
bölümlerinden mezun durumunda olan ve eğitimleri 
devam eden 3-4. Sınıf öğrencilerinin, mesleki gelişim ve 
becerilerine destek olmak amacıyla düzenlendi. 

‘‘Yoğunlaştırılmış Çocuk Odaklı Oyun Terapisi Eğitimi’’ 
anaokullarında, okullarda, hasta hane ve kliniklerde 
çocuklarla görüşme, Psikoterapi yapma, teşhis ve de-
ğerlendirme becerileri kazandırmayı hedeflemektedir.  

Çocuk Odaklı Oyun Terapisi eğitimi 28 Şubat- 14 Mart 
tarihleri arasında Psikolog Emre Sipahioğlu tarafından 
gerçekleştirildi. Eğitim sonunda süper vizyonlarını 

tamamlayan öğrenciler uygulayıcı belgelerini almaya 
hak kazandı.

Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi Eğitimi
Psikoloji atölye çalışmaları kapsamında, Psikoloji, PDR 
bölümlerinden mezun durumunda olan ve eğitimleri 
devam eden 3-4. Sınıf öğrencilerinin mesleki gelişim-
lerine katkıda bulunacak ve uzmanlık sağlayacak olan 
bir diğer eğitim;

‘’Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi Eğitimi’’ 
Dr. Nevin Dölek tarafından gerçekleştirildi. 

Eğitim içeriği olarak;

-Çözüm Odaklı Yaklaşımın temel prensipleri
-Sistem Yaklaşımı kapsamında Çözüm Odaklı 
Danışmanlık
-Çözüm Odaklı Danışmanlık Süreci: İlişki kurma, 
problemi dinleme, yeniden çerçeveleme, övgü, 
istisnaları belirleme, amaç belirleme, mucize sorular, 
derecelendirme çözüm geliştirme, mesaj yazma, 
değişimi fark etme
-Çözüm Odaklı Danışmanlık Yaklaşımı soru örnekleri
-Kısa süreli yaklaşım uygulamaları
-Bireysel Uygulamalar
-Küçük Grup Uygulamaları
-Okullarda Çalışan Uzmanlar İçin, Sınıf Ortamı Örnekleri
-Ailelerle Çözüm Odaklı Yaklaşım Eğitim Yöntem ve 
Teknikleri anlatıldı.

Programda bilgi aktarımı, rol canlandırma, iç görü 
çalışmaları, video izleme, küçük gruplarla yapılan ça-
lışmalar gibi teknik ve yöntemler kullanıldı.

Kontenjanla sınırlı olan eğitime öğrenciler yoğun ilgi 
gösterdi. Eğitime Ensar Vakfı Yurtlarında konaklayan 
öğrencilerle birlikte Türgev ve İlim Yayma Cemiyeti 
Yurtlarından ve ilgi duyan öğrenciler de katılım 
gösterdi. 

30- 31 Mayıs 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen Çözüm 
Odaklı Terapi Eğitimi’ne katılan öğrencilere eğitim 
sonunda Katılım sertifikaları takdim edildi ve program 
iftar yemeği ile sonlandırıldı.
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Dünya’ya bereketli 
ve sorumluluk sahibi 
fidanlar dikebilmek 
için…

Genç Ensar



GENÇ ENSAR

Sosyal Medya Çalışmaları
Genç Ensar ekibi, gençler için sosyal medyanın önemini 
bilmekte, önemsemekte ve bu alanda çalışmalara ağır-
lık vermektedir. 

Sosyal medyada alışılmışın dışında ve sıradanlaş-
mış çalışmaların dışına çıkılması için çabalayan Genç 
Ensar ekibi, videoları sosyal medya hesaplarından 
paylaşmaktadır.

Abdulhamid Han, Mahmud Esad Coşan Hocaefendi, Ali 
Gaffar Okkan, Ramazan –ı Şerîf Ayı ve Anneler Günü 
için çekilen videolar tamamen Genç Ensar’ın mutfak 
ekibi tarafından hazırlanmıştır. 

Temel Tiyatro Eğitimi
Genel Merkez bünyesinde 5 Şubat 2019- 13 Şubat 2019 
tarihinde duyurusu yapılan, 25 Şubat 2019 tarihinde 
başlatılan ve her katılımcıya açık olan Temel Tiyatro 
Eğitimi 33 kursiyerle üç ay sürdü.

Temel Tiyatro Eğitimi ile programa katılım sağlayan 
öğrencilerin kurallara uygun akıcı ve anlaşılır konuş-
ma becerisi kazanmaları, kendilerini etkili bir biçimde 
ifade etmeleri, seslerini eğitebilmeleri, tiyatro sanatını 
sevmeleri, oyunculuk yeteneklerini geliştirebilmeleri, 
topluluk önünde heyecanlarını kontrol altına alma be-
cerisi kazanmaları, temel oyunculuk meslek becerileri 
kazanmaları amaçlandı.

Etkili konuşmanın ve temel becerilerinin kazandırılma-
sında ve geliştirilmesinde teorik ve uygulamalı öğretim 
esas alındı. Kurs süresi boyunca sürekli değerlendir-
meler yapılarak eğitimi alan öğrencilerin eksikleri ve 
yanlışlıkları zamanında fark edilerek anında düzeltildi.

Derslerde öncelikle teorik bilgi verilerek daha sonra 
uygulama kısmına geçildi. Bireysel çalışmalarla öğren-
cilere gerekli beceriler kazandırılarak grup çalışma-
ları yapıldı ve öğrencilerin sahne ortamına uymaları 
sağlandı.

Eğitim İçeriği

Diksiyon: Bu eğitim topluluk önünde konuşurken solu-
ğun denetimi, diyafram kasının gelişmesinin sağlanma-
sı, sesin nitelikleri, ses eğitimi, akıcı anlaşılır konuşma, 
süre kontrolü, tonlama, ezgi, vurgu, ulama, çeşitli duy-
gularla metin okuma çalışmalarını içermektedir.

Temel Oyunculuk: Bu eğitim topluluk önünde dikkat 
edilmesi gerekilen kurallar, iyi bir konuşmada olması 
gereken özellikler, serbest konuşma denemeleri, şiir, 
masal, düz metin okuma çalışmaları, eğitmenler tara-
fından önceden seçilen tirad çalışmaları, beden dili, 
duyuların geliştirilmesi, doğaçlama, tiyatro sanatındaki 
ögeler, pandomim, günlük konuşma dili çalışmalarını 
içermektedir. Eğitimin başladığı günden itibaren fotoğ-
raf çekimleriyle desteklenerek sosyal medya hesapla-
rından tanıtımları yapılmıştır. 

Öğrencilerin 12 hafta süren eğitime katılım ve devam 
durumları dikkate alınarak sertifika almaya hak ka-
zananlara, 15 Mayıs 2019 tarihinde ünlü sanatçıların 
katılımıyla Ensar Vakfı Genel Merkezi’nde sertifika 
töreni ve iftar programı gerçekleştirildi.

Öğrencilerine sertifikalarını ünlü tiyotro oyuncuların-
dan Ali Nuri Türkoğlu ve Bedir Acar takdim etmiştir.

89ENSAR BÜLTENİ 
2019 OCAK / HAZİRAN



GENÇ ENSAR

Meslek Benim Tercih Senin
Bireyler, 7 yaşından 23 yaşa kadar eğitim görmekte 
ve bu eğitimin sonunda kendine uygun ve yapmaktan 
zevk aldığı iyi bir meslek sahibi olmayı hedeflemekte-
dir. Bu minvalde farklı alanlarda kariyer çalışmalarını 
sürdüren Genç Ensar Genel Merkez yönetimi, kendileri 
gibi aynı yollardan geçecek olan lise öğrencileriyle bu-
luşarak mesleklerinde edindikleri tecrübeleri gençlere 
ulaştırdı.

Bugüne kadar yapılan dört programda Hukuk, Tarih, 
Diş Hekimliği ve Medya alanında görev yapan dört 
Genç Ensar gönüllüsü farklı okullardaki öğrencilerle 
buluşarak tecrübe aktarımı yapmaları sağlandı.

 Liseli öğrenciler kendi yaşlarına yakın Genç Ensar 
ekibini ve tavsiyelerini dinlemekten çok hoşnut oldu ve 
ekibin eğitimleri büyük bir ilgiyle takip edildi.

Speaking Club
Biliyoruz ki dünya dili İngilizce ve birçok genç meslek 
hayatlarında bu konuyu karşılarına çıkacak bir sorun 
olarak görüyor. Bu sebeple Genç Ensar, “İngilizce ko-
nuşmayan kalmasın” sloganı ile English Speaking Club 
İngilizce konuşma kulübünde; öğrencilerin yabancı dil 
öğrenme konusunda kişisel gelişimlerini desteklemek, 
konuşma egzersizleri sayesinde bir dil öğrenmedeki en 
önemli faktör olan “konuşma pratiği” yapılmasını sağ-
lamak, İngilizce kelime haznesini geliştirmek, İngilizce 
sunum yapabilmesine katkı sağlamak hedeflendi. 30 
saatlik İngilizce Konuşma Kulübü, 15 Nisan 2019 – 17 
Mayıs 2019 tarihleri aralığında, Pazartesi, Çarşamba ve 
Cuma günleri 16:00-18:00 saatleri arasında, İhssane 
İdrissi önderliğinde düzenlendi.

Üniversite Programları
Türkiye’de bu dönem sekiz üniversite kulübü or-
ganizasyonuyla Hayati İnanç’ın sunumuyla “Can 
Veren Pervaneler” programı gerçekleştirildi. Uşak 
Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Niğde Ömer 
Halisdemir Üniversitesi, Yozgat Bozok Üniversitesi, 

Kayseri Erciyes Üniversitesi, Siirt Üniversitesi, Bayburt 
Üniversitesi ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde 
gerçekleşen programlarda toplamda 5.000’i aşkın 
öğrenciye ulaşıldı.
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Voleybol Turnuvası
Gençlerin akademik hayatlarını desteklemek adına 
yapılan faaliyetlerin yanında onların sosyal- sportif 
faaliyetlere de katılmalarını sağlayarak onlarla hem 
keyifli vakit geçirilmekte hem de sağlıklı bireyler olarak 
yetişmelerine destek verilmektedir.

Genç Ensar, 17 takım ile ilki düzenlenen voleybol turnu-
vasında filelerin sultanlarını bir araya getirdi. 12 günde 
toplam 16 maçın oynandığı turnuvada farklı üniver-
sitelerden öğrenciler yarışarak birbirleriyle tanışma 
imkânı buldu ve samimi dostluklar kuruldu.

Kıran kırana mücadelelerin yaşandığı, voleybol turnu-
vasında birinciliği ve büyük ödülü ‘’Sultanlar’’ takımı 
kazandı. 

Turnuvada birinci olan takıma 5.000, ikinci olan takıma 
4.000 ve üçüncü olan takıma ise 3.000 lira ödül verildi. 

Voleybol turnuvası geleneksel olarak düzenlenecektir. 
Sizler de Genç Ensar’ın sosyal medya hesaplarından 
takip ederek başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Futbol Turnuvası
“Sporda kardeşlik” sloganı ile bu sene ikincisi düzenle-
nen Ensar Ligi futbol turnuvası gençler arasında yoğun 
ilgi gördü. Online olarak başvuru yapan 45 takım ara-
sından 32 takımın kura ile belirlendiği futbol turnuvası 
sahalarda yaşanacak güzel kardeşlik hareketlerine 
sahne oldu.

Yoğun mücadelelerin yaşandığı futbol turnuvasında 
birincilik ‘’ Starklar’’ takımının oldu. 5.000 liralık bü-
yük ödülü almaya hak kazandı. İlk üç takıma takdim 
edilen ödüllerin yanında fair play ödülü, gol kralı ödülü 
takdim edildi.

Tüm gençlerin katılımına açık olan Ensar Ligi Futbol 
Turnuvası yeni dönemde de devam ederek yeni kardeş-
lik hikayeleri yazmaya devam edecektir. Sizler de Genç 
Ensar’ın sosyal medya hesaplarından takip ederek 
başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.
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Türkiye Konuşmaları
Bahar döneminde ilki gerçekleşen Türkiye 
Konuşmalarının konuğu Baykar Teknik Müdürü olan 
Selçuk Bayraktar oldu. Selçuk Bayraktar, Ensar Vakfı 
Genel Merkezi’nde düzenlenen “Milli ve Özgün İnsansız 
Hava Aracı Sistemleri ve Milli Teknoloji Hamlesi” baş-
lıklı konferansta yaptığı konuşmada, Türk havacılık 
tarihine ilişkin bilgiler verdi.

Müslüman alimlerin dünya havacılık tarihinde önemli 
bir yere sahip olduğunu ifade eden Bayraktar, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında Vecihi Hürkuş ve Nuri 
Demirağ gibi öncü isimlerin olduğunu hatırlattı.

Bayraktar, insansız hava araçlarının (İHA) havacılıkta 
son dalga olduğuna işaret ederek, İHA’ların teknoloji-
deki paradigma değişiminde bir kırılım oluşturduğunu 
vurguladı.

Savunma ve stratejik sanayilerde yazılımların mutlaka 
milli olması gerektiğini belirten Bayraktar, ürünlerdeki 
asıl katma değerin yazılım ve tasarım olduğunu söyledi. 

Bayraktar, “Savunma sanayisinde teknoloji ve yazılımı 
üretmiyorsanız ne bağımsız ne de müreffeh olabiliyor-
sunuz.” dedi.

Bayraktar, bu yıl TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay 
ve Teknoloji Festivali’nin Atatürk Havalimanı’nda ger-
çekleştirileceğini hatırlatarak, festival kapsamında 
birçok yarışma düzenleyeceklerini de bildirdi.

Şehir Şehir Genç Ensar

“Gitmediğin görmediğin yer senin değildir” şiarıyla 
Genç Ensar şube ziyaretleri gerçekleştirmektedir. Ensar 
Vakfı şubelerindeki temsilcilerle görüşmekte, şehirle-
rinde neler yapabileceklerine dair istişarelerde bulun-
maktadır. Şube ziyaretleri kapsamında bu dönem Çorlu, 

Tekirdağ, Lüleburgaz, Kırklareli, Edirne, Karadeniz 
Ereğli, Zonguldak, Çaycuma, Bartın, Karabük, Bolu, 
Düzce, Sakarya, Akyazı, Şırnak, Isparta, Diyarbakır, 
Ordu ve Çanakkale şubeleri ziyaret edilmiştir.

92 ENSAR BÜLTENİ 
2019 OCAK / HAZİRAN



GENÇ ENSAR

Kamplar
Isparta Davraz İstişare Kampı
Genç Ensar, Isparta Davraz’da Süleyman Demirel 
Üniversitesi Uygulama Oteli’nde İstişare kampı düzen-
ledi. Kampa tüm Isparta şubesi ve komisyonları katılım 
sağladı. Kampın içeriğinde çeşitli sosyal aktivitelerin 
yanında aşağıdaki eğitimler yer aldı.  

• Hüseyin Kader-Vakıf Hizmetinde Genç Olmak
• Teşkilat Yapısı-Birim Sunumları
• Tufan Yakar-Etkili İletişim
• Mustafa Yılmaz-Din ve Değerler Eğitiminde 

Materyal Hazırlama Yöntem ve Teknikleri
• Sümeyye Ceylan-Türkiye’de Sosyal Girişimci Olmak
• Münir Arıkan-Kaliteli ve Nitelikli İnsan
• Kampın sonunda tüm katılımcıları katılım 

sertifikası takdim edildi.

Genç Ensar Şube Haberleri
Minik Kalpleri Isıtmaya Var Mısınız? 
Genç Ensar Rize şubesi, köy okullarına Atkı-Bere Örme 
projesi ile minik kalpleri ısıtmayı hedefledi ve Hanımlar 
Komisyonu Rize şubesi iş birliği ile örülen atkı ve bere-
ler Erzurum Karaçoban’a doğru yola çıktı. 

Hiç atkı örmeyi bilmeyen öğrenciler bile bu projeye 
destek olmak için örgü öğrendiler. Atkı ve bere paket-
lerinin içerisinde Rize çayı da eklenerek minik kalplerle 
küçük bir sürpriz yapıldı. 

1. YURTLAR ARASI BİLGİ YARIŞMASI 
Genç Ensar Rize şubesi, kız yurtları arasında genel 
kültür konulu bilgi yarışması düzenledi. Yarışmada ta-
raflar kura çekimi ile belirlendi. Final yarışması Emine 
Erdoğan Yurdunda gerçekleştirildi.

 Finalde öğrencilere 50 adet çoktan seçmeli soru so-
ruldu ve her soru için 30 saniye süre verildi. Heyecanla 
devam eden yarışmanın sonunda 3 soru farkla Bilal 
Karahan Yurdu yarışmayı kazanarak birinci oldu. 
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Rize Geneli Liseler Arası Şiir Okuma Yarışması
Bu yıl 8.si düzenlenen ve her yıl büyük ilgi gören ödül-
lü şiir okuma yarışması bu yıl da Genç Ensar Rize ev 
sahipliğinde gerçekleştirildi. 21 okulun katılımıyla ger-
çekleştirilen yarışma neticesinde 6 öğrenci finale kaldı. 

Puanlamaya göre; Rize il 1.si; Necip Fazıl Kısakürek’in 
“Zindandan Mehmed’e Mektup” adlı eserini okuyan 
Ardeşen Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden 
Ömer Faruk Cici, Rize il 2.si; Nurullah Genç’in “Sana Son 
Baharımda Kal Bile Diyemedim” adlı eserini okuyan 
Güneysu kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip 
Lisesi öğrencilerinden Ensar Sari,

Rize il 3.sü; Dursun Ali Erzincanlı’nın “Adın Geçer” adlı 
eserini okuyan Ardeşen Rabia Hatun Anadolu İmam 
Hatip Lisesi öğrencilerinden Kader Yavrucu oldu. 

Genç Ensar Kastamonu Yolkonak Dağ Kampı 
Genç Ensar Kastamonu Şubesi, 1- 3 Mart 2019 tarih-
leri arasında Kastamonu Gençlik ve Spor Bakanlığı 
Yolkonak Dağ kampında Asımın Nesli İmam Hatip lise-
leri arası gençlik kampı düzenledi. Kampa Kastamonu, 
Karabük, Sinop ve Çankırı’dan İmam Hatip lisesi öğ-
rencileri katıldı. Kampta sportif aktivitelerin yanı sıra 
birçok söyleşi gerçekleştirildi. Kampın kapanış ko-
nuşması ise Ensar Vakfı Genel Müdürü Hüseyin Kader 
tarafından gerçekleştirildi.

Genç Ensar Diyarbakır’dan Hayattan Yansımalar Programı
Genç Ensar Diyarbakır şubesi, Diyarbakır’da iki farklı 
okulda Dursun Ali Taşçı’nın sunumlarıyla “Hayattan 
Yansımalar” seminer programları gerçekleştirdi.

 İki okulda yaklaşık 700 öğrencinin istifadesine sunulan 
ve farklı bölgelerin gündelik hikayelerinin anlatıldığı 
programda öğrencilere farklı bakış açıları kazandırıldı. 

Genç Ensar Bingöl’den Yazarlar Buluşması Programı
Yazarlar Buluşması vesilesiyle Bingöl’e gelen yazar 
Ahmet Turgut Bingöl Erkek Yurdu’na davet edildi. 

Program hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.
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Genç Ensar Malatya’dan Gaziantep’e Tarihi Gezi
Genç Ensar Malatya ekibi, Ensar Vakfı Malatya Erkek 
Öğrenci Yurdunda kalan 90 öğrenciyle Gaziantep’e ta-
rihi kültürel gezi düzenledi. Gezide, Gaziantep’in tarihi 
kültürel yerlerini ziyaret etti.

Gaziantep’te ilk olarak Dünyanın 4., Türkiye’nin ise 
en büyüğü olan hayvanat bahçesi gezildi. Envaı çe-
şit hayvanı bir arada gören gençler, Allah’ın yaratma 
sanatındaki mükemmelliğini tefekkür etme fırsatını 
yakaladılar. 

Sonrasında Gaziantep Kalesi ziyaretiyle Gaziantep’in 
Fransız askerleriyle olan mücadelesi ve kahramanlığı 
bir kez daha tazelendi gençlerin zihinlerinde. 

Son olarak gençlere Gaziantep’in sembolü olan baklava 
ikramı yapıldı ve gezi nihayete erdi.  

Genç Ensar Çorum’dan Çorum Şehitliği’ne Ziyaret
Sarıkamış Harekâtının 104. Yılında 40 kişilik Genç 
Ensar Çorum ekibi Çorum Valiliği önünden Çorum 
Şehitliği’ne yürüyüş düzenledi ve şehitlerin kabirleri 
ziyaret edildi.  

Türk Bayrağı bırakılan şehitliğin önünde Kur’an-ı 
Kerim tilaveti gerçekleştirildi ve dua edildi. Manevî 
değerlere sahip çıkılan bu programa Çorum Valisi, 
Milletvekilleri, Belediye Başkanı, Milli Eğitim Müdürü 
ve çeşitli sivil toplum kuruluşları katıldı.

Genç Ensar Kayseri’den Yardım Kampanyası
01 Mayıs 2019 Çarşamba günü Erciyes Üniversitesi 
öğrencileri ve Genç Ensar Kayseri ekibinin katılımı ile 
daha öncesinde başlatılan yardım kampanyası kapsa-
mında toplanan yardımlar Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde 
ilçe merkezine 70 km il merkezine 180 km uzaklıkta 
olan Yeşilköy Çağlalık ilkokuluna ulaştırıldı. Okulun 
fiziki ihtiyaçlarını giderilerek (boya-badana-eğitici öğ-
retici oyuncaklar- ders materyalleri) ardından öğrenci-
lerle birlikte piknik ve halat çekmece- futbol-voleybol-
yakartop- tombik gibi çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.  
‘Kıyametin kopacağını bilseniz elinizdeki fidanı dikiniz’ 

hadis-i şerifini düsturunca her bir öğrenciye fidan 
hediye edilerek öğrencilerin daha güzel bir dünya oluş-
turmalarına teşvikte bulunuldu. Çeşitli yarışmalar da 
düzenlenen etkinlik pek çok ödülle sona erdi.

Genç Ensar Uşak’tan “Gülümse Çocuk” Projesi
“Ensar kardeşliğini yeniden dirilten gençlik” sloganıyla 
çıkılan yolda Ensar Vakfı Uşak Kız Yurdu’nun başlattığı 
“Gülümse Çocuk “projesiyle Afgan, Suriye ve Türk aile-
lere yardım kolileri gençler tarafından kendi elleriyle 
hazırlandı. Bunun yanında 56 çocuğa yüzlerindeki bir 
gülümseme için bot, mont, kıyafet, oyuncak ve şekerle-
melerin yer aldığı koliler hazırlanarak dağıtımı yapıldı.
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“Minik Dünyaların Boyanması “  Sosyal Sorumluluk Projesi
Yozgat Bozok Üniversitesi Bilgi ve Değerle Topluluğu  
‘Minik Dünyaların Boyanması ‘ adlı projesiyle büyük 
bir başarıya imza attı. Tüm Yozgat halkının, Üniversite 
Öğretim Görevlerinin ve İl dışından gelen destekler ile 
İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Güzel Sanatlar Lisesi 
öğrencileriyle her yaştan öğrencilerin bir araya geldiği 
bir proje gerçekleştirdi.

     Proje kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafın-
dan tahsis edilen okul ile işbirliği yapılarak öğrencilerin 
hayallerini öğrenen topluluk üyeleri onları gerçekleş-
tirmek ve her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için büyük 
emek sarf etti. Proje kapsamında oyuncaklar, kırtasiye 
yardımları, animatör gösterileri, fidan dikimi, canlı 
müzik, bahçe duvar boyaması ve oyunlar ile çok renkli 
görüntüler ortaya çıktı.

 “ Tarih İçin Bir Ok At ”
Yozgat Özel Ensar Vakfı Yükseköğrenim Kız Öğrenci 
Yurdu öğrencilerinin talebi üzerinde yurt içerisinde 
açılan Geleneksel Türk okçuluğu kursu derslerine 
devam ederken, Yozgat Bozok Üniversitesi Geleneksel 
Türk Okçuluğu Topluluğunun gerçekleştirdiği “Tarih 
İçin Bir Ok At”  adlı Türkiye’ nin birçok üniversitesinden 
ve farklı illerden katılımın sağlandığı yarışmada Özel 
Yozgat Ensar Vakfı Yükseköğrenim Öğrencileri Ensar 
Okçuluk adı altında yerlerini aldı. 

Arakan’da İftar Programı
Yozgat Bozok Üniversite Bünyesinde kurulan Bilgi ve 
Değerler Topluluğu  üyelerinin katkıları ve Yozgat’ ta 
faaliyet gösteren Emanet Derneği aracılığı ile Ramazan 
ayı içerisinde Arakan’ da 30 kişilik İftar vermiştir.
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HANIMLAR KOMİSYONU

Hanımlar Komisyonu’ndan Çocuk Şenliği Programı

Ensar Vakfı Hanımlar Komisyonu ve Mutlu Yuva 
Derneği, 26 Nisan Cuma günü dünyanın en büyük serve-
ti olan çocuklar için “Çocuk Şenliği” etkinliği düzenledi. 

Ensar Vakfı’nın Eyüp Yerleşkesinde gerçekleşen etkinli-
ğe yaklaşık 30 yetim çocuk katılım sağladı. 

Çocuklar bir günlüğüne de olsa apartman kültüründen 
çıkıp, gökyüzünü ve galaksiyi keşfettiler. “Hayal gücü 
üretir” şiarıyla donanımlı gençler yetiştiren USTURLAB 
Atölye’nin katkılarıyla çocuklar ile güneş sistemi hak-
kında 2 saatlik bir etkinlik gerçekleştirildi.

Çocuklar etkinlikte, Güneş’ten gezegenlere kadar bir-
çok bilimsel çalışma hakkında bilgi sahibi oldular. Bir 
yandan öğrendiler bir yandan da etkinliklerle hem 
yapıştırdılar hem boyadılar. 

Gün sonunda çocuklara kitap, şeker ve Türk bayrakları 
hediye edildi.  Aile fotoğrafının ardından program sona 
erdi.

Hanımlar Komisyonu Ensar Annelerini Bir Araya Getirdi
Ensar Vakfı Hanımlar Komisyonu, Anneler günü vesile-
siyle Hz. Peygamber Efendimiz’in (sav) biricik hanımı 
Hz. Hatice’yi anma programı düzenledi.

Ayrıca Hanımlar Komisyonu’nun, “Kadın Öncü 
Şahsiyetler” projesinin ilkini de Anneler Günü müna-
sebetiyle başlamış oldu. Misafirler, İslam’ın ilk mümini 

olan Peygamber Efendimizin göz nuru Hz. Hatice’yi 
Harunnisa İstekli’nin eşsiz sunumuyla dinledi.

Program sonunda, salondaki en genç anne/annelere, 
en çok çocuğu olan annelere hediyeleri takdim edildi 
ve Ensar Annelerinin çocukları ile birlikte çekilmiş 
fotoğraflarından oluşan video izlendi.
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Yürütülen Projeler ve Etkinlikler
1. Okul Öncesi ve İlkokul Döneminde Oyun 
ve Eğlenceli Etkinliklerle Din Öğretimi 
Atölyesi 

2. Masallar, Meseller ve Değerler Eğitimi 
Atölyesi 

3. Teraryum Atölyesi 

4. Akıl ve Zekâ Oyunları Atölyesi 
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Aylık İstişare Toplantıları
Hanımlar Komisyonu, yönetim kurulu ile aylık is-
tişare toplantıları gerçekleştirmektedir. Bu top-
lantılar aracılığıyla şubelerde yapılan faaliyetler 

değerlendirilmekte, yeni projeler ve programlar üze-
rinde istişare edilmektedir. 

Bölge Toplantıları
Bölge toplantıları vasıtasıyla iki haftada bir Anadolu’daki 
Hanımlar Komisyonu şubeleri ile bir araya gelinip, 
bölge çevresindeki şubelerdeki hanımlarla istişare 

edilmektedir. Dönem içerisinde yapılan ve yapılacak 
çalışmalar hakkında Hanımlar Komisyonu şubeleri ile 
istişareler yapılmaktadır.
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Ziyaretler

USTURLAB Atölyesi Kurucusu ve Genel 
Müdürü Sümeyye Ceylan Ziyareti 

Ordu Boztepe Kitap Kahve Ziyareti

AFAD Sakarya İl Müdürlüğü Ziyareti Adıyaman Şube Ziyareti

Uşak Şube Ziyareti

Bab-ı Sohbet Kitap Kahve Ziyareti
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Hanımlar Komisyonu Aydın Şubesi- 
Gülümseten Emek Atölyesi

Hanımlar Komisyonu Çatalca Şubesi- 
Ahşap Boyama Atölyesi

Hanımlar Komisyonu Kırşehir Şubesi- 
Öğrenci Atölye Grubu

Hanımlar Komisyonu Köyceğiz Şubesi- 4- 6 
Yaş Atölyesi

Hanımlar Komisyonu Çatalca Şubesi- Çini 
Atölyesi

Hanımlar Komisyonu Isparta Şubesi- 
Tezhip Kursu

Şubelerde Yapılan Faaliyetler
Atölyeler
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Hanımlar Komisyonu Kütahya Şubesi- 
Mutfak Atölyesi

Hanımlar Komisyonu Başakşehir Şubesi- 
Resim Atölyesi

Hanımlar Komisyonu Kütahya Şubesi- 
Astronomi Atölyesi

Hanımlar Komisyonu Kütahya Şubesi- Elişi 
Atölyesi

Hanımlar Komisyonu Kartal Şubesi- Akıl 
ve Zeka Oyunları Atölyesi

Hanımlar Komisyonu Kütahya Şubesi- 
Mutfak Atölyesi

Atölyeler
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Hanımlar Komisyonu Karadeniz Ereğli 
Şubesi- Amasra Gezisi

Hanımlar Komisyonu Karadeniz Ereğli 
Şubesi- Bolu Abant Gezisi

Hanımlar Komisyonu Kırşehir Şubesi- 
Hirfanlı Barajı Gezisi

Hanımlar Komisyonu Lüleburgaz Şubesi- 
İstanbul Gezisi

Hanımlar Komisyonu Karadeniz Ereğli 
Şubesi- İstanbul Gezisi

Hanımlar Komisyonu Kırşehir Şubesi- 
Paintball Etkinliği

Atölyeler
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Hanımlar Komisyonu Bağcılar Şubesi- 
Kariyer Patikam Söyleşileri

Hanımlar Komisyonu Edremit Şubesi- 
Zehra Türkmen’den Namaz ve Ahlak 
Seminerleri

Hanımlar Komisyonu Lüleburgaz Şubesi- 
Zehra Türkmen’den Namaz Bilinci 
Semineri

Hanımlar Komisyonu Kırşehir Şubesi- 
Değerler Eğitimi ve Tarih Bilinci Konferansı

Hanımlar Komisyonu Karadeniz Ereğli 
Şubesi- Anneler Günü Programı

Seminerler- Söyleşiler- Konferanslar
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Hanımlar Komisyonu Aksaray Şubesi- 
Tefsir Dersleri

Hanımlar Komisyonu Çatalca Şubesi- 
Kur’an-ı Kerim’i Okuma Dersleri

Hanımlar Komisyonu Başakşehir Şubesi- 
Okçuluk Kursu

Hanımlar Komisyonu Aksaray Şubesi- Aile 
Hukuku Dersleri

Hanımlar Komisyonu Edremit Şubesi- 
Tefsir ve İlmihal Dersleri

Hanımlar Komisyonu Sinop Şubesi- Çocuk 
Gelişimi Kursu

Eğitimler 
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Hanımlar Komisyonu Bilecik Şubesi- 
Yardım Kermesi

Hanımlar Komisyonu Karadeniz Ereğli 
Şubesi- Özel Eğitim Öğrencileri Ziyareti

Hanımlar Komisyonu Aydın Şubesi- 
Öğrencilerle Çanakkale Gezisi

Hanımlar Komisyonu Eyüpsultan Şubesi- 
Hasta ve Yaşlı Ziyaretleri

Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri

107ENSAR BÜLTENİ 
2019 OCAK / HAZİRAN



Hayallerin 
hayatın içinde 
olması için…

Proje 
Koordinasyon 
Merkezi



Kültür Sanat Günleri Projesine Gençlik ve Spor Bakanlığı 
Desteği
2017 yılında ilki gerçekleştirilen Kültür Sanat Günleri 
Projesi, Ensar Vakfı Yurtları ve Ensar Enstitü ’de detaylı 
bir şekilde değinilen etkinlik başlıklarını arttırarak 
Gençlik ve Spor Bakanlığı 2018-II Çağrısı kapsamında 
bakanlığa sunuldu ve aralık ayında kabul aldı. 

Ocak ayı itibariyle başlatılan Kültür Sanat Günleri kap-
samında şubat ayı, şehir dışından gelen öğrencilerin 
katılımıyla eğitim şöleniyle geçti. Bakanlık tarafından 
desteklenen proje çalışmalarında gençlerin iştiyak ve 
hevesleri Nisan ayındaki performanslarına yansıdı 
ve beş ayrı etkinlik ilgilisiyle buluşmuş oldu. Bu yıl 
Türkiye’nin farklı illerinde Ensar Vakfı Yurtlarında 
konaklamakta olan gençlerin de katılım gösterdiği 
Münazara etkinliği ve Fotoğraf- Resim sergileriyle 

taçlandırılan proje, son adımı olan Anlat İstanbul’u 
etkinliğine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Uluslararası Öğrenciler Akademisi İhtisas Atölyeleri Projesi
Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı des-
teğiyle, Ensar Vakfı İstanbul Tasarım Merkezi tarafından 
düzenlenen Uluslararası Öğrenci Akademisi 6 Şubat- 27 
Nisan tarihleri arasında tamamlandı. Toplamda 96 saat 
eğitim verilen Mimarlık Atölyesi Ensar Vakfı Genel 
Merkezi’nde yapılırken Tezhipte Geometrik Desenler 
Atölyesi İstanbul Tasarım Merkezi’nde yapıldı.

Programa katılan lisans, yüksek lisans ve doktora öğ-
rencileri sosyal ve kültürel bağlarını güçlendirirken 
hem ülkemiz hem de diğer ülkelerle ilgili bilgiler edin-
diler. Mimarlık Atölyesi, öğrencileriyle katılım sağ-
ladıkları ülkelerin eserleri incelendi aynı zamanda 

Selçuklu- Osmanlı eserleri hakkında bilgi verilerek 
Türkiye’yi daha iyi tanımaları sağlandı. 

Atölyede yapılan teknik geziler ile eğlenceli vakit ge-
çiren öğrenciler bilgilerini hafızada daha kalıcı hale 
getirdi. Tezhipte Geometrik Desenler Atölyesinde ise 
geometrik desenlerin çizim tekniği ile Türk tezhip sa-
natı motif çizimlerine giriş yapıldı. 

Öğrenciler, Selçuklu- Osmanlı mimari eserlerinden 
seçmiş oldukları geometrik desen içerisine kendi ta-
sarımlarını ekleyerek hayal gücünü ve el becerilerini 
geliştirdi.

Kültür Mirasının İzinde
Ukrayna Devlet Pedagoji Üniversitesi ve Kültürlerarası 
İletişim Merkezi ile ortak olarak gerçekleştirilen proje 
Ulusal Ajans tarafından desteklenmiş olup 4-9 Şubat 
tarihleri arasında, İstanbul Tasarım Merkezi’nde ağır-
lanan Ukraynalı misafirler ile gerçekleştirildi. Proje 
kapsamında, Türk-Ukrayna el sanatlarının uygulamalı 
eğitimler yapıldı. 
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Ensar Vakfı Şubelerinin Kitap Kafe Projeleri
Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destekleme 
Programı kapsamında Ensar Vakfı şubelerinden 23 
proje kabul edildi. 

Çalışmalarına başlayan Ensar Vakfı şubeleri, bulunduğu 
bölgelerde genç kitlenin ilgisine mazhar olacak işler ya-
parak bu alanda önemli bir boşluğu doldurmaktadırlar. 

Farklı sosyo- kültürel alt yapıdan gelen gençlerin bir-
birleriyle etkileşim halinde olabilecekleri bir mecra 
kurarak vakitlerini etkili ve yetkin bir biçimde kullan-
maları desteklenmektedir. Bunun yanı sıra çeşitli atölye 
ve seminerler sayesinde geniş kitlelere ulaşılmaktadır. 

Proje Sahibi Proje Adı

Afyonkarahisar Şubesi Ensar Kitap Kahve Projesi

Amasya Şubesi Şehzade Kitap Kafe

Ardahan Şubesi Kamer Kitap Kahve Projesi

Bartın Şubesi Şerafettin Sağım Kitap Kafe

Batman Şubesi Kitap Diyarı Kitap Kafe

Çanakkale Şubesi 7/24 Engelsiz kafe

Diyarbakır Şubesi Genç Ensar Kitap Kahve Projesi

Erbaa Şubesi Enderun Kitap Kafe

Bitlis Şubesi Yusufiye Kitap Kahve

Gümüşhane Şubesi Yakaza Kitap Kahve

İnebolu Şubesi İstiklal Yolu Kitap Kafe

Kağıthane Şubesi Gençlik Spor ve Yaşam Merkezi

Kırşehir Şubesi Ahi Evran Gençlik Merkezi

Kilis Şubesi Çok Dilli Çok Kültürlü Kahve

Lüleburgaz Şubesi Bab-ı Sohbet Kitap Kahve

Marmaris Şubesi Sığla Kitap Kafe

Mersin Şubesi Kitap Arası Kahve Molası Projesi

Midyat Şubesi Ensar Kitap Kafe

Ordu Şubesi Boztepe Kitap Kafe

Palu Şubesi İkra Kitap Kafe

Samsun Şubesi Ali Fuad Başgil Kitap Kafe

Turgutlu Şubesi 15 Temmuz Kitap Kahve

Turhal Şubesi Turhal Ensar Kültür ve Sanat Merkezi

Kütahya Şubesi Astronomi Evi
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Norveç’ten Türkiye’ye Genç Geliş Projesi
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 
(YTB) tarafından 2016 yılından bu yana, ‘Evliya Çelebi’ 
programı kapsamıyla yurt dışındaki gençlerin Türkiye 
ile bağlarının güçlendirilmesi ve milli manevi değerle-
rin tanıtılması amacıyla gerçekleştirilmektedir.

Farklı ülkelerden kurduğu bağlantılarla bu destekten 
ortak rolüyle yararlanan Ensar Vakfı bu yıl, 14-21 
Nisan 2019 tarihinde Norveç Türk İslam Derneği’nden 
gelen 18 genç katılımcıya ev sahipliği yaptı. Her ne 
kadar projenin kapsamı yurt dışındaki gençlerin milli, 
manevi ve kültürel değerlerimiz ile tarihi köklerimizi 
yerinde tanımalarını sağlamak olsa da bunun yanında 

mihmandar olarak vakfımızın gönüllülerinden olan 
genç katılımına da destek vererek aralarında ünsiyet 
kurulmasında köprü görevi görüyor.

Proje kapsamında 22 genç katılımcıyla kültür havzaları-
mız olan İstanbul, Bursa, Çanakkale ve Edirne’ye yöne-
lik geziler gerçekleştirildi. Katılımcıların Türkiye’ye gel-
meden evvel bulundukları bölgede aldıkları Medeniyet 
Seminerleri sayesinde yerinde gezip gördükleri değer-
ler pekişmiş oldu. 

Türkiye Makedonya Kültür Haftası ve Sinema Çalıştayı Projesi
Bu proje, Bir Osmanlı bakiyesi olan Makedonya’nın 
Türkiye ile kurduğu ilişkileri güçlendirmek, iki ülke 
arasındaki benzerliklere vurgu yaparak farklılıklarını 
öğrenmek, ortak değerlerimizi Makedonya’da öğre-
nim görmekte olan genç nesle aktarmak üzere Kültür 
Bakanlığı tarafından desteklendi.

22 Nisan 2019 tarihinde Üsküp’te proje açılış prog-
ramıyla başlamış olup sırasıyla film gösterimi ve iki 
ülkenin sinema sektöründeki uzman kişiler arasında 
çalıştaylar gerçekleştirildi. 

Projenin odağı sinema olsa da program ardından ger-
çekleştirilen yemekler esnasında Türk Mutfağından 
eşsiz lezzetlerin de tanıtılma fırsatına erişildi. Film 
gösterimlerinin Balkan Üniversitesi Kampüsü’nde 
gerçekleşmiş olması, projenin geniş kitlelere erişimini 
destekledi.  Son olarak Trakya Üniversitesi Balkan Oda 
Orkestrası’nın vermiş olduğu konserle projenin kapa-
nış programı gerçekleştirildi.
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Proje Atölye Grubu Çalışmaları
2012’den bu yana devam eden Proje Atölye Grubu, 
Ensar Vakfı ile yolu kesişen öğrencilerin proje yazma, 
üretme, uygulama süreçlerine ilişkin tecrübe edinme-
lerine destek olmaya devam ediyor. 

Ocak- Haziran 2019 tarihleri arasında yapılan toplan-
tılarda etkili düşünme, sosyal inovasyon ve gönüllülük 

üzerine workshop ve tecrübe aktarımları gerçekleşti-
rildi. Vakıf bünyesinde yapılan başka projelere gönüllü 
katılımı sağlandı. Bu sayede gençler gerek ekip olmanın 
önemini gerekse de bilfiil yer aldıkları projelerdeki 
işleyişi tecrübe etmiş oldular. 

Danışmanlık Hizmeti ve Proje Eğitimleri
Ensar Vakfı Proje Koordinasyon Merkezi, STK’lar ara-
sında bu alanda verdiği hizmetle önemli bir örnek teşkil 
eden çalışmalarına devam etmektedir. Ocak- Haziran 
ayları içerisinde toplam 100 kişiye proje yazma eğitimi 

verilmiş olup daha önceden eğitim verdiği grupların 
oluşturduğu projelere de süreç içerisinde danışmanlık 
hizmeti sunuldu.
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ENSAR ENSTİTÜ

Kariyer Perşembesi
Özel Ensar Vakfı Başakşehir Ortaöğretim Kız Öğrenci 
Yurdu’nda barınan lise öğrencilerine yönelik gerçek-
leştirilen ‘Kariyer Perşembesi’ programının amacı, 
üniversite hazırlık aşamasında olan öğrencilerin, tercih 
etmeyi düşündükleri bölümlerle ilgili kesin ve tecrü-
beye dayalı bilgilere ulaşabilmeleri için o alanlarda 
meslek sahibi olan kişilerle bir araya getirmektedir.

Av. Betül Kondu Kaya ile ilki geçekleştirilen buluşmala-
rın ikincisi de İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Merve Çiloğlu 
Öztürk ile devam etti. İkinci dönemde ise öğrencilerin 
yoğunlaşan çalışma tempolarından dolayı Kariyer 
Perşembe’si bir kez gerçekleştirildi. 

Diş hekimi Hüseyin Yurtseven, öğrencilere diş hekim-
liği fakültesindeki eğitim sürecini, mesleğe geçişini ve 

yaşadıklarını anlattı. Onlardan gelen soruları cevapla-
yan Yurtseven, diş hekimliğine ilgi duyan öğrencilerin 
tercihlerinin netleşmesine katkı sağladı.

Kürsü Konferansları
Ensar Enstitü, “Kürsü Konferansları” ile aylık kon-
ferans serisine ikinci eğitim öğretim döneminde de 
devam etti. Özelde Ensar Vakfı yurtlarında barınan 
öğrencilere genelde ise ilgili olan herkese açık olan 
konferanslarda amaç, öğrencilerin farklı disiplinleri 
tanımalarıdır. Şimdiye dek Dr. Necdet Subaşı ve Prof. 
Dr. İsmail Coşkun’un ağırlandığı Kürsü Konferansları 
programının üçüncü konuğu Gökdemir İhsan oldu. 

“Hikâyenin Hikayesi”ni anlatan İhsan, katılımcıları 
felsefeden geometriye, edebiyattan kadim geleneğe ve 
modernizm eleştirisine uzanan bir yolculuğa çıkarmış 
ve konuşmasında Josepf Campbell’ın kahramanın yol-
culuğundaki mertebelerini anlatmıştır. “Bu kahramanın 
modern edebiyattaki serüveni neye dönüştü?” sorusu 
ile devam eden konuşmasında İhsan, Campell okuma-
larında uyguladığı 4 katmanı şu şekilde özetledi; bi-
reysel psikoloji, sosyolojik katman, toplumsal ilişkiler, 
teolojik katman ve metafizik (hikmet) katmanı. Bu dört 

katmanda kahramanın kadim ve modern zamanlardaki 
yolculuğunu takip ettiğini söyleyen Gökdemir İhsan, 
bunların uygulanmadığı taktirde kadim zamanlardaki 
hakikat söylemini, tarihsel olarak değişen benlik ta-
savvurlarından habersiz kutsal metinleri anlamanın 
mümkün olunamayacağını aktardı.
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Atölyedeyiz
Ensar Vakfı Yurtlarında konaklayan öğrencilere yönelik 
olarak gerçekleştirilen atölye çalışmaları, öğrencilerin 
ilgi ve yeteneklerine göre planlandı. Bu amaçla 2018- 
1019 güz döneminde başlayan atölyeler 2019 ocak 
itibariyle yeni atölyelerle devam etti.

CV hazırlama eğitimi Abdullah Serenli, Etkili İletişim ve 
Diksiyon Eğitimi Tufan Yakar, İşaret Dili Arzu Taşoluk ve 
nakış eğitimi Özel Ensar Vakfı Esenyurt Yükseköğretim 
Kız Öğrenci Yurdu Müdiresi Şura Aydar tarafından 
verildi. 

CV Hazırlama Eğitiminde öğrenciler, Maarif Vakfı İnsan 
Kaynakları Daire Başkanı Abdullah Serenli’den iş haya-
tının dikkatlerini, kişinin kendini geliştirme süreçlerini 
ve CV hazırlama sürecinde gözden kaçırılmaması gere-
kenleri öğrendiler. 

Nakış Atölyesinde ise, güz döneminde başlayan eğitim 
yeni öğrencilerin katılımıyla devam etti. Öğrenciler, 

nakışla ilgili süreçlerini ilerleterek, ürünlerini ortaya 
çıkarmaya başladılar. 

İşaret Dili Eğitiminin ikinci aşaması olan 120 saatlik 
eğitim 17 öğrencinin katılımıyla gerçekleşti ve Ensar 
Vakfı Yurt öğrencileri bu eğitim sonunda sınava girerek 
Milli Eğitim Bakanlığı onaylı “İşaret Dili Sertifikası” 
almaya hak kazandılar. Eğitimlerin yanında uygulama-
ya da önem veren Arzu Taşoluk, öğrencileri Anadolu 
İşitme Engelliler Derneği’ne götürerek işaret dili kul-
lanımında pratik kazanmalarını sağladı.

Etkili İletişim ve Diksiyon Eğitimi de 32 saatlik eğitimi-
ni 8 haftalık eğitimle bitirdi. Öğrenciler eğitim sonunda 
gösterdikleri performansa göre başarı ve katılım belge-
si almaya hak kazandılar.

Söz Bende 
Söz Bende, Ensar Vakfı Yurtlarında barınan öğrencile-
rin kendilerini rahat ifade edebilmesi, sahne tecrübesi 
kazanabilmesi ve düşünce dünyalarında ufuk açabilme-
si için başlatılmış bir projedir.

“Mikrofon Gençlerde” mottosuyla başlayan bu prog-
ram Ensar Enstitü, Ensar Vakfı Yurtları ve Proje 
Koordinasyon Merkezi ortak çalışması olarak 
yürütülmektedir. 

Projenin ilk konuşmacıları Özel Ensar Vakfı Esenyurt 
Ziya Alparslan Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu 
öğrencileri olan Şevki Gökçel ve Birol Yurt oldu. Şevki 
Gökçel ‘Üniversitende Sınırları Aş’ başlıklı konuşma-
sında bir radyo programında duyduğu çağrı ile çıktığı 
yolu, Balkanlara kadar uzanarak ülke sınırlarını aşan 
yardım faaliyetlerini dinleyicilere anlattı. Birol Yurt ise 

‘Milli Uyanış’ isimli sunumuyla Osmanlı’dan günümüze 
gerçekleştirilen yenilikleri ve tarihte bırakılan izleri 
örnekleriyle anlattı ve dinleyicilerin tarih bilgisini sor-
gulamalarını sağladı.
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3. Kültür Sanat Günleri Eğitim Kampı
3. Kültür Sanat Projesi, Türkiye genelinde Ensar Vakfı 
Yurtlarında konaklayan öğrencilerin Münazara, Panel, 
Müzikal-Şiir, Anlat İstanbul’u, Resim-Fotoğraf sergisi 
başlıkları altında eser üretmelerini sağlayan etkinlik-
leri kapsamaktadır. 

Bu yıl Gençlik ve Spor Bakanlığı mali desteğiyle gerçek-
leştirilen projede geçen yıllara göre farklı bir giriş ya-
pıldı. Birçok etkinliği ile ön hazırlık gerektiren 3. Kültür 
Sanat Günlerinde bu yıl eğitim kampı düzenlendi. 

Ensar Enstitü, 3. Kültür Sanat Günleri Eğitim Kampı 
programını, Ensar Vakfı Yurtları ve Proje Koordinasyon 
Merkezi ortaklığında gerçekleştirdi.

3. Kültür Sanat Günleri kapsamında gerçekleştirilen 
eğitim kampında öğrenci paneli, şiir-müzikal, Anlat 
İstanbul’u ve münazara etkinliklerinde gönüllü olarak 
görev alan öğrenciler için eğitimler planlandı.

İlk olarak açılış programıyla başlayan eğitim kampın-
da öğrencilere Tufan Yakar tarafından “Etkili Anlatım 
Teknikleri Eğitimi” verildi. Öğrenciler, bu eğitimde, 
sahneyi nasıl kullanmaları gerektiği, nefes alma-verme 
tekniklerini ve hitabet uygulamalarını tecrübe etme 
şansı buldular.

Açılış programı ardından öğrenciler seçtikleri et-
kinliklere özel olarak düzenlenen eğitimlere katıldı-
lar. Öğrenci Paneli ’ne katılan öğrenciler; Araştırma, 
Nitelikli Okur Yazarlık, Eleştirel Okuma, Bir Metnin 
Tasarlanması ve Editöryel Süreçler, Metnin Sunumu, 
Alıntılama ve Atıf Sistemleri gibi konularda eğitim 
aldılar.

Münazaracılar, Münazara, Argüman ve Argüman Bulma 
Yolları, Argümantasyon ve Münazara stratejileri gibi 
eğitimler aldılar. Eğitimlerin ardından ise çeyrek ve 
yarı final elemeleri gerçekleştirilerek 3. Kültür Sanat 
Günleri münazara finalistleri eğitim kampı sonunda 
belirlenmiş oldu.

Münazara ekibi eğitim ve elemeler ardından Tarihi 
Yarımada gezisi ile eğitim kampını nihayetlendi.

Kız ve Erkek yurtlarında ayrı ayrı oluşturulan Şiir-
Müzikal ekiplerinin eğitimleri ise programda icra edi-
lecek şiir-müziklerin belirlenmesi ve enstrümanlarla 
çalışılması ardından sona erdi. Anlat İstanbul’u ekibi 
ise ilk olarak Rasim Cinisli ile bir araya gelerek Eski 
İstanbul üzerine hasbihal gerçekleştirdi. Ardından 
Cüneyt Sadıç rehberliğinde Fener-Balat gezisine katılan 
ekip Anlat İstanbul’u gösterimi için içerik çalışması 
yaparak eğitimlerini sonlandırdı.  

Eğitim Kampının son gününde ise Türkiye’nin dört 
bir yanından gelen öğrenciler ve 3. Kültür Sanat Ekibi 
Ensar Vakfı Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen akşam 
yemeğinde bir araya geldi. Öğrencilerin söz aldığı bu-
luşmada, Kültür Sanat Günlerinin kazanımları konuşul-
du. Kapanış programıyla 3. Kültür Sanat Günleri Eğitim 
kampı nihayete erdi.

Eğitim Kampı’nın yapılma amacı olan 3. Kültür Sanat 
Günleri ise 15 Nisan – 6 Mayıs 2019 tarihleri arasında 
gerçekleştirildi.
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ENSAR ENSTİTÜ

Ensar Vakfı Yurtlarında Nebe Nas Heyecanı
Kur’an-ı anlamak her Müslüman’ın asli görevidir. Bu 
görevin bilincinde olan Ensar Vakfı, yurtlarında barınan 
öğrencilerin de Kur’an-ı Kerim ile olan irtibatlarını kuv-
vetlendirmek amacıyla “Nebe Nas Kur’an-ı Anlamaya 
Doğru” bilgi yarışmasını yurtlarda düzenledi. 

Tüm süreçlerini Ensar Enstitü’nün yürüttüğü Nebe Nas 
Bilgi Yarışması (Yurtlar), Mavi Sıla Yayınevi “Nebe- Nas” 
kitabı üzerinden gerçekleştirildi. Yarışmaya katılmak 
isteyen öğrencilerin her birine “Nebe Nas” kitabı Ensar 
Vakfı tarafından hediye edildi.

İstanbul ve Anadolu’da yer alan Ensar Vakfı’nın 54 
yurdunda bulunan öğrencilere yönelik yapılan çalış-
ma sonucunda varılmak istenen, öğrencilerin Kur’an-ı 
Kerim bilgi seviyesini arttırmak, Kur’an bilinci ve sev-
gisinin oluşmasına, Kur ’ani bilginin erdemli davranış-
lara dönüşmesine, her bir öğrencinin Kur’an iklimin 
ruhunda hissetmesine; böylece olumlu davranışların 
gelişmesine, olumsuz davranışların minimize edilme-
sini sağlamaktır. 

Bu hedeflerle açılan çağrıya 44 yurttan 473 öğrenci 
katıldı. 13 Mayıs 2019 Pazartesi günü eş zamanlı ola-
rak yapılan sınava Ensar Vakfı Yurtlarında görev alan 
yöneticiler gözetmenlik yaptı.

Yapılan sınav sonucunda Türkiye birincisi Özel Ensar 
Vakfı İzmir Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu’ndan 

Serap Sevinç oldu. 75 barajını geçemeyen 16 yurtta 
ödüllendirme yapılmadı. 

Bunun yanında sınav sonuçlarına göre 28 yurtta birin-
ci, 17 yurtta ikinci, 13 yurtta da üçüncülük kazanıldı. 
Ayrıca birden fazla yurdun olduğu Bingöl, Kırklareli, 
İstanbul, Ordu, Konya, Rize, Samsun ve Malatya illerin-
de il birincileri belirlendi.

Ensar Vakfı Yurtlarında gerçekleştirilen “Nebe- Nas 
Yarışması” nın ödüllendirmeleri şu şekilde oldu:

Her yurdun;

1.‘si 2019 – 2020 Eğitim ve Öğretim Döneminde %100 
bursla barınma hizmeti 

2.‘si 2019 – 2020 Eğitim ve Öğretim Döneminde %50 
bursla barınma hizmeti 

3.‘sü 2019 – 2020 Eğitim ve Öğretim Döneminde %25 
bursla barınma hizmeti kazandı.

İl birincisi olarak belirlenen 8 öğrenci ise yurtlarında 
aldıkları ödülün yanında ayrıca Ensar Yayın Grubu’ndan 
kitap çeki kazandı.

Ensar Vakfı’nın 44 yurdu arasında yapılan yarışmada 
1. olan Serap Sevinç ise 3.Kültür Sanat Günleri ekibiyle 
birlikte Kudüs Gezisi ile onurlandırılacaktır. 
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Her şeyin bir 
fırsatla başladığı 
günümüzde 
Dünya’ya açılan 
bir kapı olmak 
için…
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OIC INTERN

OIC Intern Vizyon Eğitimleri
OIC Intern programı kapsamında Türkiye’de öğrenim 
gören yaklaşık 50 Fildişili öğrenci için 2-3 Şubat 2019 
tarihleri arasında OIC Intern Uluslararası Staj Ofisinde 
vizyon eğitimi düzenlendi.

Öğrencilerin;
- Sosyal uyumlarını desteklemek ve girişimci yönlerini 
keşfetmelerini sağlamak,
- Aidiyet kazandırmak ve sunulan imkanlar hususunda 
bilinç kazandırmak,
- Sosyal ve kültürel etkileşimi arttırmak amacıyla 
düzenlenen eğitimde ‘Kurum Kültürü, CV Hazırlama ve 

Mülakat Teknikleri, Proje Kültürü’ gibi 3 temel başlıkta 
eğitimler verildi.

OIC Intern Yürütme Kurulu Toplantısı
OIC Intern Uluslararası Staj Programı 2. Yürütme 
Komitesi Toplantısı, 21 Şubat 2019 tarihinde SESRIC 
Eski Genel Direktörü B. E. Musa Kulaklıkaya, Yurtdışı 
Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah 
Eren, Ensar Vakfı Başkanı İsmail Cenk Dilberoğlu ve ku-
rum temsilcilerinin katılımıyla SESRIC ev sahipliğinde 
Ankara’da gerçekleşti.

Doğu Anadolu Kariyer Fuarı / 
8-9 Mart 2019 
8-9 Mart 2019 tarihlerinde Cumhurbaşkanlığı İnsan 
Kaynakları Ofisi tarafından düzenlenen Bölgesel 
Kariyer Fuarları kapsamında Erzurum TÜYAP Recep 
Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi’nde gerçekleşen Doğu 
Anadolu Kariyer Fuarı’nda OIC Intern Staj Programı 
standı açılarak fuara katılım sağlayan yaklaşık 200 
öğrenciye ve kurumlara OIC Intern Staj Programı hak-
kında bilgilendirme gerçekleştirildi. 

Karadeniz Kariyer Fuarı / 11-12 
Mart 2019
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından 
düzenlenen Bölgesel Kariyer Fuarları kapsamında 11-
12 Mart 2019 tarihleri arasında Trabzon Şenol Güneş 
Kompleksi Medical Park Stadyumu’nda gerçekleşen 
Karadeniz Kariyer Fuarı’nda OIC Intern Staj Programı 
standı açılarak fuara katılım sağlayan yaklaşık 250 
öğrenciye ve kurumlara OIC Intern Staj Programı hak-
kında bilgilendirme gerçekleştirildi.
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OIC INTERN

Ege Bölgesi Kariyer Fuarı / 14 Mart 2019
14 Mart 2019 tarihinde Cumhurbaşkanlığı İnsan 
Kaynakları Ofisi tarafından düzenlenen Bölgesel 
Kariyer Fuarları kapsamında İzmir DEÜ Sabancı Kültür 
Sarayı’nda gerçekleşen Ege Bölgesi Kariyer Fuarı’nda 
OIC Intern Staj Programı standı açılarak fuara ka-
tılım sağlayan yaklaşık 300 öğrenciye ve kurumla-
ra OIC Intern Staj Programı hakkında bilgilendirme 
gerçekleştirildi.

Güneydoğu Bölgesel Kariyer Fuarı / 19 Mart 2019
19 Mart 2019 tarihinde Cumhurbaşkanlığı İnsan 
Kaynakları Ofisi tarafından düzenlenen Bölgesel Kariyer 
Fuarları kapsamında Diyarbakır Dicle Üniversitesi 
Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen Güneydoğu 
Bölgesel Kariyer Fuarı’nda OIC Intern Staj Programı 
standı açılarak fuara katılım sağlayan yaklaşık 100 
öğrenciye ve kurumlara OIC Intern Staj Programı hak-
kında bilgilendirme gerçekleştirildi.

Güney Kariyer Fuarı / 21-22 Mart 2019
21-22 Mart 2019 tarihlerinde Cumhurbaşkanlığı 
İnsan Kaynakları Ofisi tarafından düzenlenen Bölgesel 
Kariyer Fuarları kapsamında Antalya Kepez Mimar 
Sinan Sergi ve Fuar Merkezi’nde gerçekleşen Güney 
Kariyer Fuarı’nda OIC Intern Staj Programı standı açı-
larak fuara katılım sağlayan yaklaşık 200 öğrenciye ve 
kurumlara OIC Intern Staj Programı hakkında bilgilen-
dirme gerçekleştirildi.

İstanbul Şehir Üniversitesi MBA Tanıtım Programı
5 Nisan 2019 tarihinde İstanbul Şehir Üniversitesi 
İşletme Yüksek Lisans öğrencilerine yönelik OIC Intern 
Program tanıtımı yapıldı. Yaklaşık 120 öğrencinin ka-
tılım sağladığı programda OIC Intern staj programının 
amaçları, işleyişi ve süreçler hakkında bilgi verildi ve 
sorular cevaplandı.
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Sabahattin Zaim Üniversitesi Kariyer Fuarı
18 Nisan 2019 tarihinde OIC Intern Program tanıtı-
mı kapsamında Sabahattin Zaim Üniversitesi Halkalı 
Yerleşkesinde üniversite öğrencilerine yönelik düzen-
lenen Kariyer Fuarına OIC Intern Programı olarak stant 
çalışmasıyla katılım sağlandı.

Batı Afrika Günleri / 21 Nisan 2019 
21 Nisan 2019 tarihinde İstanbul Sabahattin Zaim 
Üniversitesi Halkalı Kampüsünde yaklaşık 200 ulus-
lararası öğrencinin katılımıyla gerçekleşen Batı Afrika 
Günleri Programı’nda OIC Intern Uluslararası Staj 
Programı’nın tanıtımı gerçekleştirildi. 

Asya-Afrika İş Birliği ve Kalkınma Forumu
OIC Intern Programı olarak Asya-Afrika İş Birliği Meclisi 
ve İslam Dünyası STK’lar Birliği (İDSB) tarafından 25-
26 Nisan 2019 tarihleri arasında İstanbul’da düzenle-
nen ‘İş Birliği Kalkınma Forumu’na stant çalışmasıyla 
katılım sağlandı.

OIC Intern Mülakat Ekibi Teşekkür Kahvaltısı
OIC Intern Programı kapsamında 15-19 Nisan 2019 
tarihleri arasında stajyer adaylarına yönelik gerçek-
leştirilen mülakatlara destek veren mülakat komis-
yonlarına yönelik 27 Nisan 2019 tarihinde Ensar Vakfı 
Eyüpsultan Oluklubayır Tekkesinde teşekkür kahvaltısı 
düzenlendi.
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BEBKA- OIC Intern Tanıtım ve Yaygınlaştırma Gezileri/ 8-9-10 
Mayıs 2019- Eskişehir/Bursa/Bilecik
OIC Intern tanıtım ve yaygınlaştırma faaliyetleri kap-
samında 8-9-10 Mayıs 2019 tarihleri arasında BEBKA 
(Bursa, Eskişehir, Bilecik Kalkınma Ajansı) iş birliği 
ile Bursa, Eskişehir ve Bilecik’te ayrı ayrı olmak üzere 
ajans ve Ticaret Odalarına bağlı şirket ve firma yetkili-
lerine program tanıtım yapıldı. 

Programın yerel ve bölgesel anlamda yaygınlaşmasına 
katkı sağlayacak olan tanıtım kapsamında OIC Intern 
Uluslarası Staj Ofisinin şirketlere katkıları ve stajyer 
alım süreci anlatıldı. 

2019- 2020 Bahar Dönemi Oryantasyon Eğitimi
OIC Intern Programı kapsamında başvuran ve başarılı 
bir mülakat süreci geçiren stajyer adayları için kurum-
lara yönlendirilmeden önce,

•Kurumsal adaptasyon süreçlerini hızlandırmak
•Bilgi, görgü ve bilinç düzeylerini arttırmak
•Aidiyet kazandırmak
ve potansiyellerinin farkına varmalarını sağlamak ve 
performans düzeylerini arttırmak amacıyla 2019- 2020 
bahar dönemi kapsamında 18 Mayıs 2019 Cumartesi 
günü İstanbul Akademi Beyoğlu Konferans Salonu’nda 
ve 25 Mayıs 2019 Cumartesi günü Ankara’da YTB ev 
sahipliğinde olmak üzere 2 farklı ilde 4 temel başlıkta 
oryantasyon eğitimleri düzenlendi. 

SESRIC Eğitim ve Teknik İş Birliği Daire Başkanı M. 
Fatih Serenli’nin ‘İslam Dünyasında Gençliğin Durumu’ 
üzerine açılış konuşması ve OIC Intern Uluslararası Staj 
Ofisi Sorumlusu Betül Olcay’ın ‘Staj Süreci’ hakkında 
bilgilendirmesiyle başlayan programda katılımcılara, 
alanında uzman eğitmenler tarafından ‘Kurum Kültürü, 

Kurumsal Yazışmalar, İş Sağlığı ve Güvenliği, Temel 
İlkyardım Eğitimi’ üzerine uygulamalı eğitimler verildi. 

İstanbul ve Ankara’da düzenlenen ve İstanbul’daki 
programla eş zamanlı Ensar TV üzerinden de canlı 
yayınlanan oryantasyon eğitimlerine İstanbul’da yüz 
yüze yaklaşık 80, online 80 ve Ankara’da ise yaklaşık 
40 öğrenci katılım sağladı.

OIC Intern Destek Ekibi İftar Programı- 30 Mayıs 2019
OIC Intern Uluslararası Staj programı kapsamında yıl 
boyunca saha, eğitim ve organizasyon çalışmalarına 
katkı sağlayan gönüllü destek ekibi ve bu çalışmalara 
profesyonel destek sağlayan ana paydaş ve çözüm 
ortağı ekibine yönelik iftar programı organize edildi. 

Ensar Vakfı’nın Eyüp Yerleşkesinde düzenlenen iftar 
etkinliğine Ensar Vakfı Genel Müdürü Hüseyin Kader 
de katılım sağladı.
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Dini yayınlar 
sahasında 
sahih bilgileri 
paylaşabilmek 
için…

Ensar
Yayın Grubu



ENSAR KİTAP

42.
BASKI

Bu eserle eşler birbirini sevmeyi öğrenecek.

Eş sevgisi bir gönüle girme işidir ve  
cinsellikten ibaret değildir.

Sadece Para,eşya,kariyer ile mutluluk olmaz.

Gönülden gönüle Sevgi iletişimi kurmak  
bir sanattır.

Bu sanatın uzmanları sağlam yuva kurar, 
sevgiden kavgaya zaman bulamaz.

Bu eser,sevgiden,aşktan ve sadakatten yana 
olanların rehberidir.

Anneler şefkat kahramanı olsun...
Babalar ana yürekli yaşasın...
Çocuklar sevgiye doysun...
Yetiştirdiklerimizin yürekleri, yüreğimizden kopmasın.
Yolumuz, şefkat, merhamet dolsun.

Bu düşüncemizi paylaşanlar! 
Sevgi Merkezli Çocuk Eğitimi tam size göre...

Vehbi Vakkasoğlu, sevgi merkezli eğitim projesini  
50 yıllık birikimiyle gündeme getiriyor.
Tamamen yerli, bütünüyle tecrübe...

31.
BASKI

VEHBİ VAKKASOĞLU 
KİTAPLARI

272 s. / 13,5x21 cm.
İthal kağıt, Karton Kapak

232 s. / 13,5x21 cm.
İthal kağıt, Karton Kapak

ALLAH’I NASIL ANLAMALI?
NASIL ANLATMALI?
Venbi VAKKASOĞLU

Allah’a iman, insanın olmazsa olmaz bir 
ihtiyacıdır.

Peki, Allah’ı nasıl anlamalı, özellikle ço-
cuklarımıza nasıl anlatmalı.

İnsanın en temel ihtiyacı olan iman, 
elbette insanın yapısına, yaratılışına uy-
gun olarak anlaşılmalı ve anlatılmalıdır.

Sevginin, merhametin ve şefkatin kay-
nağı olan Allah, sevgisiz, şefkatsiz ve 
merhametsiz anlaşılabilir mi?

Bu kitap, Yüceler yücesi’nin anlaşılma-
sında ve daha çok sevilmesinde minicik 
bir adım olabilirse, mutluluğumuz son-
suz olacaktır.

Ömür boyu O’nunla olmanız, O’nunla 
dolmanız ve hep yolunda bulunmanız du-
asıyla, sevgiler, saygılar sunuyoruz.

Bir Devrin ve Bir Şehrin 
Muhteşem Öğretmeni
SANDAL HOCA
Venbi VAKKASOĞLU

Osmanlı’dan, Cumhuriyet’e bir insan, bir 
toplum ve bir mücadele...

Yokluklardan çıkarılan muhteşem bir 
eğitim harikası... 

Değerlerimizle değerlenen Örnek hoca...

Hakiki Müslüman...

İyi insan ve güzel öğrencileri...

İbretler, dersler, öğütler...

Bir yakın tarih belgeseli...

ÖNCE ALKIŞLADILAR SONRA ÖLDÜRDÜLER
Venbi VAKKASOĞLU

Hayat bir imtihandır. Bu imtihan bazen varlıkla, mutlulukla, doruklarda yaşamakla olur; bazen de 
yoklukla, acılarla ve sefil yaşayışlarla geçirilir. Fakat bundan da fecisi, insanın güzel günler gördük-
ten sonra düşüşler yaşamasıdır.

Zenginlikten yoksulluğa, sağlıktan hastalığa, eller üstünde taşınmaktan kara toprağa düşmek... İşte 
bu eser size, en ibretli tarih sayfalarını açacak, hayatınızda gördüğümüz benzeri durumlarda diren-
cinizi arttıracak ve size etkili teselliler sunacaktır. 

AİLEDE SEVGİ İLETİŞİMİ
Venbi VAKKASOĞLU

Bu eserle eşler birbirini sevmeyi öğre-
necek.

Eş sevgisi bir gönüle girme işidir ve cin-
sellikten ibaret değildir.

Sadece Para, eşya, kariyer ile mutluluk 
olmaz.

Gönülden gönüle Sevgi iletişimi kurmak 
bir sanattır.

Bu sanatın uzmanları sağlam yuva ku-
rar, sevgiden kavgaya zaman bulamaz.

Bu eser, sevgiden, aşktan ve sadakatten 
yana olanların rehberidir.

AİLEDE SEVGİ İLETİŞİMİ
Venbi VAKKASOĞLU

Bu eserle eşler birbirini sevmeyi öğre-
necek.

Eş sevgisi bir gönüle girme işidir ve cin-
sellikten ibaret değildir.

Sadece Para, eşya, kariyer ile mutluluk 
olmaz.

Gönülden gönüle Sevgi iletişimi kurmak 
bir sanattır.

Bu sanatın uzmanları sağlam yuva ku-
rar, sevgiden kavgaya zaman bulamaz.

Bu eser, sevgiden, aşktan ve sadakatten 
yana olanların rehberidir.

Allah’a iman, insanın olmazsa olmaz bir ihtiyacıdır.

Peki, Allah’ı nasıl anlamalı, özellikle çocuklarımıza na-
sıl anlatmalı.

İnsanın en temel ihtiyacı olan iman, elbette insanın ya-
pısına, yaratılışına uygun olarak anlaşılmalı ve anlatıl-
malıdır.

Sevginin, merhametin ve şefkatin kaynağı olan Allah, 
sevgisiz, şefkatsiz ve merhametsiz anlaşılabilir mi?

Bu kitap, Yüceler yücesi’nin anlaşılmasında ve daha çok 
sevilmesinde minicik bir adım olabilirse, mutluluğumuz 
sonsuz olacaktır.

Ömür boyu O’nunla olmanız, O’nunla dolmanız ve hep 
yolunda bulunmanız duasıyla, sevgiler, saygılar sunuyo-
ruz.

55.
BASKI
100.000
ADET

192 s. / 13,5x21 cm.
İthal kağıt, Karton Kapak

Osmanlı’dan,
Cumhuriyet’e

bir insan, bir toplum
ve bir mücadele...

Yokluklardan çıkarılan muhteşem bir eğitim harikası...                                                                                                  
Değerlerimizle değerlenen Örnek hoca...

Hakiki Müslüman...
İyi insan ve güzel öğrencileri...

İbretler, dersler, öğütler...
Bir yakın tarih belgeseli...

9.
BASKI

240 s. / 13,5x21 cm.
İthal kağıt, Karton Kapak

Hayat bir imtihandır. Bu imtihan bazen varlıkla, mutlu-
lukla, doruklarda yaşamakla olur; bazen de yoklukla, 

acılarla ve sefil yaşayışlarla geçirilir. Fakat bundan da fecisi, 
insanın güzel günler gördükten sonra düşüşler yaşamasıdır.

Zenginlikten yoksulluğa, sağlıktan hastalığa, eller üstünde 
taşınmaktan kara toprağa düşmek... İşte bu eser size, en ib-
retli tarih sayfalarını açacak, hayatınızda gördüğümüz ben-
zeri durumlarda direncinizi arttıracak ve size etkili teselliler 
sunacaktır. 

256 s. / 13,5x21 cm.
İthal kağıt, Karton Kapak

DİN SOSYOLOJİSİ
Prof. Dr. Ali AKDOĞAN

Bu çalışmada, din tanımları, din sosy-
olojisinin konusu, metodu, tarihçesi, 
sosyal ilişkiler ve ahlaki değerler, so-
syal kurumlar ve din, dini gruplar ve 
cemaatler, yeni dini hareketler, sosyal 
değişme ve din, gelenek, modernlik 
ve din, post-modernizm ve din, küre-
selleşme ve din başlıklarından hareke-
tle bir disiplin olarak sosyoloji ve onun 
alt bölümlerinden olan din sosyolojisi 
alanı incelenerek okuyucunun bilgisine 
sunulmuştur. 

552 s. / 15x21,5 cm.
İthal kağıt, Karton Kapak

Sosyoloji biliminin alanı toplum, konusu toplumda yaşanan olaylar, amacı 
ise toplumun genel yapısı, işleyişi ve gidişatı üzerine tespit, tahlil ve yo-
rumlarda bulunmaktır. Bu tespit, tahlil ve yorumlar söz konusu toplumun 

geçmişi, mevcut hali ve geleceğine dair önemli veriler sağlar. Din ise bir insan 
ve toplum gerçeğidir. Tarih boyunca hemen her insan ve toplumun bir şekilde 
dinle ilişkisi olduğu yadsınamaz bir gerçekliktir. Bu ilişki çok farklı şekillerde 
olmakla beraber, bir olgu olarak daima varlığını sürdürmüştür. Aslında işin 
özü, insanın fıtri olarak inanmaya, bağlanmaya ve yardım almaya muhtaç bir 
varlık oluşunda yatmaktadır. Bu bağlamda Din Sosyolojisi, hem dini öğretileri 
hem de topluma dair bilgileri asgari düzeyde vermeyi hedefleyen bir alandır. 
Bu, aynı zamanda dinle toplumun buluştuğu ortak bir zemini ifade etmekte-
dir. Bir başka ifadeyle teorik dini bilgilerin sosyal hayatla nasıl buluştuğunun 
tespit, tahlil ve analizini kendisine konu edinen bilimsel bir alandır. 

Bu çalışmada, din tanımları, din sosyolojisinin konusu, metodu, tarihçesi, 
sosyal ilişkiler ve ahlaki değerler, sosyal kurumlar ve din, dini gruplar ve ce-
maatler, yeni dini hareketler, sosyal değişme ve din, gelenek, modernlik ve 
din, post-modernizm ve din, küreselleşme ve din başlıklarından hareketle bir 
disiplin olarak sosyoloji ve onun alt bölümlerinden olan din sosyolojisi alanı 
incelenerek okuyucunun bilgisine sunulmuştur. 

2.
BASKI

İLAHİYAT ATLASI
Bayramali NAZIROĞLU
Süleyman TURAN
H. Yusuf ACUNER

Elinizdeki eser, ilahiyat fakültelerinde 
yüksek tahsil yapmayı düşünen ya 
da hâlihazırda burada eğitim gören 
öğrenciler; ayrıca bu sahada bilimsel 
saiklerle derinleşme düşüncesinde olan 
lisansüstü eğitim adayları ve ilahiyat 
fakülteleri hakkında bilgi sahibi ol-
mak isteyen tüm okuyucular dikkate 
alınarak hazırlanmıştır. Bu bağlam-
da ilahiyat fakültelerinin akademik 
yapıları merkeze alınarak toplamda 
yirmi anabilim dalının tarihçesi, ilmi 
konumu, alanı, problemleri, görevleri, 
araştırma metodolojileri gibi farklı 
boyutları üzerinde durulmuş; ayrıca 
okuyucular için her anabilim dalı öze-
linde başlangıç ve ileri düzey okuma 
listeleri oluşturulmuştur.

440 s. / 15x21,5 cm.
İthal kağıt, Karton Kapak

Günümüzde ilahiyat fakülteleri; dinin, dini ilimlerin, dini 
sanatların ve edebiyatın ve hatta dinle ilgili/ilintili sosyal 
ve beşeri bilimlerin öğretildiği/öğrenildiği ve bilimsel 

yöntemlerle araştırıldığı hem bireysel hem de toplumsal fayda 
üreten bir üniversite birimi olarak işlev görmektedir. Kuşkusuz 
üniversitenin bir parçası olmaları, bu fakültelere geniş bir hare-
ket alanı tanıdığı gibi birtakım sorumluluklar da yüklemektedir. 
Bunlardan görünürde en göze çarpanı, oldukça geniş bir yelpa-
zede din hizmeti üretecek bilgi ve beceri bakımından donanımlı 
meslek insanları yetiştirmektir. Bunun yanı sıra, farklı disiplin-
lere ayrılarak dinle ilgili bilimsel bilgi üretmek, mevcut bilgi bi-
rikimini gözden geçirmek ve dini bilginin gelişmesini sağlamak 
da bu fakültelerin amaçları arasında yer almaktadır.

Elinizdeki eser, ilahiyat fakültelerinde yüksek tahsil yapmayı 
düşünen ya da hâlihazırda burada eğitim gören öğrenciler; ay-
rıca bu sahada bilimsel saiklerle derinleşme düşüncesinde olan 
lisansüstü eğitim adayları ve ilahiyat fakülteleri hakkında bilgi 
sahibi olmak isteyen tüm okuyucular dikkate alınarak hazırlan-
mıştır. Bu bağlamda ilahiyat fakültelerinin akademik yapıları 
merkeze alınarak toplamda yirmi anabilim dalının tarihçesi, 
ilmi konumu, alanı, problemleri, görevleri, araştırma metodolo-
jileri gibi farklı boyutları üzerinde durulmuş; ayrıca okuyucular 
için her anabilim dalı özelinde başlangıç ve ileri düzey okuma 
listeleri oluşturulmuştur. 

KÜLTÜREL UYUM RUH 
SAĞLIĞI VE DİN
Zeynep SAĞIR

Savaş, milyonlarca insanın kaderini de-
ğiştirmektedir. Bombalı saldırılar, kaos, 
ölüme şahitlik, işkence ve yaralanmalar 
milyonları zorunlu olarak göçe itmekte-
dir. Ölümden kaçanların tek bir amacı 
var: canlarını kurtarmak. En temel in-
sani hak olan canını kurtarmak onları 
korkunun, kaygının, çaresizliğin çokça 
hissedildiği ülke sınırlarına doğru bir 
yolculuğa sevk etmektedir. Dev insan 
dalgaları dünyanın farklı yerlerine doğru 
belirsiz bir gelecekle ve plansız bir şekil-
de hareket etmektedirler. Elinizdeki bu 
kitap, nicel ve nitel araştırma yöntemleri 
kullanılarak Türkiye’de yaşayan ve savaş 
nedeniyle zorunlu olarak göç etmiş Su-
riyeli kadın mültecilerin ruh sağlığı du-
rumları ile kültürel uyumlarına dair psi-
ko-sosyal bir araştırmayı içermektedir. 

280 s. / 15x21,5 cm.
İthal kağıt, Karton Kapak

TÜRKİYE’DE DİN EĞİTİMİ VE 
SORUNLARI
Editör: Mustafa KÖYLÜ

Ülkemizde son zamanlarda Din Eği-
timi ile ilgili oldukça güzel çalışmalar 
yapılmaktadır. Ancak bu çalışmaların 
çoğu betimsel nitelikli çalışmalardan 
oluşmaktadır. 2010’lu yıllardan sonraki 
meydana gelen değişim ve gelişimleri 
dikkate alarak, tarihsel süreçlere çok 
fazla yer vermeden, daha çok sorun 
merkezli bir yaklaşımla yeni bir kitap 
yazma gereğinin ortaya çıktığını gör-
dük. Bölüm yazarlarını seçerken de, 
özellikle o bölümle ilgili mümkün ol-
duğunca ciddi bilimsel çalışması olan 
akademisyenleri tercih ettik. Yazılan 
bölümleri sadece tarihsel akışı için-
de deskriptif olarak ortaya koymak ve 
meydana gelen değişimleri sayısal ola-
rak ifade etmek yerine, o alanda yapılan 
araştırma sonuçları çerçevesinde o ko-
nuyla ilgili temel sorunları tespit edip, o 
yönde çözümler sunmaya çalıştık.

520 s. / 15x21,5 cm.
İthal kağıt, Karton Kapak

Ülkemizde son zamanlarda Din Eðitimi ile ilgili oldukça 
güzel çalýþmalar yapýlmaktadýr. Ancak bu çalýþmalarýn 
çoðu betimsel nitelikli çalýþmalardan oluþmaktadýr. 
2010’lu yýllardan sonraki meydana gelen deðiþim ve 
geliþimleri dikkate alarak, tarihsel süreçlere çok fazla yer 
vermeden, daha çok sorun merkezli bir yaklaþýmla yeni bir 
kitap yazma gereðinin orta¬ya çýktýðýný gördük. Bölüm 
yazarlarýný seçerken de, özellikle o bölümle ilgili mümkün 
olduðunca ciddi bilimsel çalýþmasý olan akademisyen¬leri 
tercih ettik. Yazýlan bölümleri sadece tarihsel akýþý içinde 
deskriptif olarak ortaya koymak ve meydana gelen 
deðiþimleri sayýsal olarak ifade etmek yerine, o alanda 
yapýlan araþtýrma sonuçlarý çerçevesinde o konuyla ilgili 
temel sorunlarý tespit edip, o yönde çö¬zümler sunmaya 
çalýþtýk. 
Böyle bir kitap, bizim bu alanda belli bir noktaya ve olgun-
luða ulaþtýðýmýzý da göstermektedir. Zira 30 sene önce 
adýný bile duymadýðýmýz konularda artýk pek çok yüksek 
lisans ve doktora çalýþmalarý yapýlmakta, ulusal ve uluslar 
arasý sempozyumlar düzenlenmektedir. Bu kitabýn baþta 
Ýlahiyat Fakültesi öðrencileri olmak üzere, konuyla ilgilenen 
herkese bir katký saðlayacaðýna inanmaktayýz. 

Editör: Mustafa Köylü
TÜRKİYE’DE DİN EĞİTİMİ ve SORUNLARI

TÜRKİYE’DE 
DİN EĞİTİMİ ve 

SORUNLARI

Editör: Mustafa Köylü

288 s. / 15x21,5 cm.
İthal kağıt, Karton Kapak

MANEVİ DANIŞMANLIK VE REHBERLİK
Editör: Ali AYTEN
Bu kitap, Değerler Eğitimi Merkezi bünyesinde Manevi Danışmanlık ve Rehberlik konusun-
daki çalışmalara akademik katkıda bulunmak amaçlı oluşturulan araştırma grubu tarafından 
hazırlanmış ikinci kitaptır. Kitapta kanser hastaları ve yakınlarına, çocuklara, göçmen ve 
mültecilere, tutuklu, mahkûm ve yakınlarına, hasta ve yakınlarına uygulanabilecek manevi 
danışmanlık hizmetleri konusu alanından uzman psikolog ve ilahiyatçılar tarafından ele alın-
mıştır. Ayrıca kitapta terapi alan danışanların başa çıkma süreçlerinde maneviyatın rolüne 
de değinilmiştir.

Kitap sadece manevi danışmanlık ve rehberlik konusuna ilgi duyan lisans ya da lisansüstü 
öğrencilerinin yararlanması amacıyla hazırlanmamıştır. Buna ilaveten terapi süreçlerinde 
dinî ya da manevî unsurların dahil olmasını yararlı bulacak psikolog ve psikiyatristlere de 
fikirler verebilmeyi hedeflemektedir. Ülkemizde henüz yeni sayılabilecek manevî danışmanlık 
ve rehberlik çalışmalarına katkı sağlaması ümidiyle...
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42.
BASKI

Bu eserle eşler birbirini sevmeyi öğrenecek.

Eş sevgisi bir gönüle girme işidir ve  
cinsellikten ibaret değildir.

Sadece Para,eşya,kariyer ile mutluluk olmaz.

Gönülden gönüle Sevgi iletişimi kurmak  
bir sanattır.

Bu sanatın uzmanları sağlam yuva kurar, 
sevgiden kavgaya zaman bulamaz.

Bu eser,sevgiden,aşktan ve sadakatten yana 
olanların rehberidir.

Anneler şefkat kahramanı olsun...
Babalar ana yürekli yaşasın...
Çocuklar sevgiye doysun...
Yetiştirdiklerimizin yürekleri, yüreğimizden kopmasın.
Yolumuz, şefkat, merhamet dolsun.

Bu düşüncemizi paylaşanlar! 
Sevgi Merkezli Çocuk Eğitimi tam size göre...

Vehbi Vakkasoğlu, sevgi merkezli eğitim projesini  
50 yıllık birikimiyle gündeme getiriyor.
Tamamen yerli, bütünüyle tecrübe...

31.
BASKI

VEHBİ VAKKASOĞLU 
KİTAPLARI

272 s. / 13,5x21 cm.
İthal kağıt, Karton Kapak

232 s. / 13,5x21 cm.
İthal kağıt, Karton Kapak

ALLAH’I NASIL ANLAMALI?
NASIL ANLATMALI?
Venbi VAKKASOĞLU

Allah’a iman, insanın olmazsa olmaz bir 
ihtiyacıdır.

Peki, Allah’ı nasıl anlamalı, özellikle ço-
cuklarımıza nasıl anlatmalı.

İnsanın en temel ihtiyacı olan iman, 
elbette insanın yapısına, yaratılışına uy-
gun olarak anlaşılmalı ve anlatılmalıdır.

Sevginin, merhametin ve şefkatin kay-
nağı olan Allah, sevgisiz, şefkatsiz ve 
merhametsiz anlaşılabilir mi?

Bu kitap, Yüceler yücesi’nin anlaşılma-
sında ve daha çok sevilmesinde minicik 
bir adım olabilirse, mutluluğumuz son-
suz olacaktır.

Ömür boyu O’nunla olmanız, O’nunla 
dolmanız ve hep yolunda bulunmanız du-
asıyla, sevgiler, saygılar sunuyoruz.

Bir Devrin ve Bir Şehrin 
Muhteşem Öğretmeni
SANDAL HOCA
Venbi VAKKASOĞLU

Osmanlı’dan, Cumhuriyet’e bir insan, bir 
toplum ve bir mücadele...

Yokluklardan çıkarılan muhteşem bir 
eğitim harikası... 

Değerlerimizle değerlenen Örnek hoca...

Hakiki Müslüman...

İyi insan ve güzel öğrencileri...

İbretler, dersler, öğütler...

Bir yakın tarih belgeseli...

ÖNCE ALKIŞLADILAR SONRA ÖLDÜRDÜLER
Venbi VAKKASOĞLU

Hayat bir imtihandır. Bu imtihan bazen varlıkla, mutlulukla, doruklarda yaşamakla olur; bazen de 
yoklukla, acılarla ve sefil yaşayışlarla geçirilir. Fakat bundan da fecisi, insanın güzel günler gördük-
ten sonra düşüşler yaşamasıdır.

Zenginlikten yoksulluğa, sağlıktan hastalığa, eller üstünde taşınmaktan kara toprağa düşmek... İşte 
bu eser size, en ibretli tarih sayfalarını açacak, hayatınızda gördüğümüz benzeri durumlarda diren-
cinizi arttıracak ve size etkili teselliler sunacaktır. 

AİLEDE SEVGİ İLETİŞİMİ
Venbi VAKKASOĞLU

Bu eserle eşler birbirini sevmeyi öğre-
necek.

Eş sevgisi bir gönüle girme işidir ve cin-
sellikten ibaret değildir.

Sadece Para, eşya, kariyer ile mutluluk 
olmaz.

Gönülden gönüle Sevgi iletişimi kurmak 
bir sanattır.

Bu sanatın uzmanları sağlam yuva ku-
rar, sevgiden kavgaya zaman bulamaz.

Bu eser, sevgiden, aşktan ve sadakatten 
yana olanların rehberidir.

AİLEDE SEVGİ İLETİŞİMİ
Venbi VAKKASOĞLU

Bu eserle eşler birbirini sevmeyi öğre-
necek.

Eş sevgisi bir gönüle girme işidir ve cin-
sellikten ibaret değildir.

Sadece Para, eşya, kariyer ile mutluluk 
olmaz.

Gönülden gönüle Sevgi iletişimi kurmak 
bir sanattır.

Bu sanatın uzmanları sağlam yuva ku-
rar, sevgiden kavgaya zaman bulamaz.

Bu eser, sevgiden, aşktan ve sadakatten 
yana olanların rehberidir.

Allah’a iman, insanın olmazsa olmaz bir ihtiyacıdır.

Peki, Allah’ı nasıl anlamalı, özellikle çocuklarımıza na-
sıl anlatmalı.

İnsanın en temel ihtiyacı olan iman, elbette insanın ya-
pısına, yaratılışına uygun olarak anlaşılmalı ve anlatıl-
malıdır.

Sevginin, merhametin ve şefkatin kaynağı olan Allah, 
sevgisiz, şefkatsiz ve merhametsiz anlaşılabilir mi?

Bu kitap, Yüceler yücesi’nin anlaşılmasında ve daha çok 
sevilmesinde minicik bir adım olabilirse, mutluluğumuz 
sonsuz olacaktır.

Ömür boyu O’nunla olmanız, O’nunla dolmanız ve hep 
yolunda bulunmanız duasıyla, sevgiler, saygılar sunuyo-
ruz.

55.
BASKI
100.000
ADET

192 s. / 13,5x21 cm.
İthal kağıt, Karton Kapak

Osmanlı’dan,
Cumhuriyet’e

bir insan, bir toplum
ve bir mücadele...

Yokluklardan çıkarılan muhteşem bir eğitim harikası...                                                                                                  
Değerlerimizle değerlenen Örnek hoca...

Hakiki Müslüman...
İyi insan ve güzel öğrencileri...

İbretler, dersler, öğütler...
Bir yakın tarih belgeseli...

9.
BASKI

240 s. / 13,5x21 cm.
İthal kağıt, Karton Kapak

Hayat bir imtihandır. Bu imtihan bazen varlıkla, mutlu-
lukla, doruklarda yaşamakla olur; bazen de yoklukla, 

acılarla ve sefil yaşayışlarla geçirilir. Fakat bundan da fecisi, 
insanın güzel günler gördükten sonra düşüşler yaşamasıdır.

Zenginlikten yoksulluğa, sağlıktan hastalığa, eller üstünde 
taşınmaktan kara toprağa düşmek... İşte bu eser size, en ib-
retli tarih sayfalarını açacak, hayatınızda gördüğümüz ben-
zeri durumlarda direncinizi arttıracak ve size etkili teselliler 
sunacaktır. 

256 s. / 13,5x21 cm.
İthal kağıt, Karton Kapak
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İSLÂM AKÂİDİ VE KÊLAM
Prof. Dr. Hasan GÜMÜŞOĞLU

İslâm’ın esasları, “usûlü’d-dîn” ve 
“furûu’d-dîn” olarak iki kısma ayrılır ve 
usûlü’d-dîn’e kalbin kesin olarak inanması/
bağlanması manasına gelen “akîde/akâid” 
denir. Akâid, İslâm’ın kalben tasdiki zarurî 
olan itikad esaslarını ihtiva eder. Kelâm ise 
aklî ve naklî delillerle akâid esaslarını geniş 
olarak izah edip, muhaliflerin görüşlerini 
reddetmeyi esas alan bir ilimdir. 

Önceki ulemânın mum ışığında yazdığı 
eserler temel alınarak hazırlanan bu çalış-
mada, yeni gündeme gelen itikadî mesele-
lerle alakalı olarak muâsır kaynaklara da 
müracaat edilmiştir. Elinizdeki bu eserin 
güncel kelâm kitaplardan en önemli farkı, 
bidat fırkaların görüşleri nakledilirken ilgi-
li meselede Ehl-i sünnet’in görüşüne de yer 
verilerek, okuyucunun daha sağlıklı bilgi 
almasına imkan sağlanmasıdır.

SINAV STRESİNİ YENME SANATI
Ali Erkan KAVAKLI

 “Sınav sonucunda nereye girmek istiyorum, 
okul bitince ne olacağım?” sorularının cevabı 
olmalı zihnimizde. Hedefimiz yoksa çalışmayız, 
çalışmak bize zevk vermez.
Hedefi olmayan yelkenliye hiçbir rüzgâr yar-
dım etmez. Hayalleri olan asla uyumaz!
Hedef belirledikten sonra bizi hedefimize gö-
türecek program yapmalıyız. Program başlan-
gıçta can sıkar fakat acı ilaç gibidir. Başarısızlık, 
can kısıntısı, bunalım ve stresin ilacıdır. 
Başarı mutluluk verir fakat kar ve yağmur de-
ğildir; gökten yağmaz. 
Başarı ter kokar ve bedel ister.  Sınav sonunda 
mutlu olmak istiyorsanız terlemeyi göze alma-
lısınız.
Stresin iki temel sebebi vardır: Bilgisizlik ve 
tecrübesizlik. Bilmediğiniz konuları iyi çalışın.  
Bol bol deneme yapın ve sınava iyi hazırlanın.
Sınavlar şans arabasıdır, sizi ulaşmak istediğiniz 
hedefe götürür. İyi hazırlanın, sınav günü şans 
arabasına binecek ve hedefinize ulaşacaksınız.
Bu kitap; hedef belirleme, program yapma, 
verimli ders çalışma konusunda size rehberlik 
etmek için hazırlandı, mutlaka okuyun. 

SİYER USÛLÜ
Prof. Dr. Kasım ŞULUL

Bu eserde; siyer ve usûlünün temel te-
rimleri, Kur’ân-ı Kerîm’de Hz. Peygam-
ber’e (a.s.) verilen önem/değer, siyerin 
kaynakları, meseleleri ve yardımcı ilim-
leri ele alınmıştır.

Bu kitap, İslâm ilim mirasında dağınık 
hâlde bulunan ve siyer usûlünü ilim kılan 
unsurları kapsamlı, yoğun ve büyük bir 
ustalıkla ilk defa bir araya getirmiş; 
İslâmî ilimlere ait birçok değerli bilgiyi 
siyer usûlü potasında sistematik olarak 
mezcetmiştir. Böylece siyer usûlü; tarifi, 
konusu, kaynakları, yöntemi, gayesi, 
sınırları ve diğer ilimlerle ilişkisi gibi 
meselelerde teorik ve pratik anlamda 
bir sisteme ve özgün bir yapıya kavuş-
muştur. Siyer ilmine mütevazı bir katkı 
sunan bu kitap; değerinden hiçbir şey 
kaybetmeyen birçok eseri miras bırakan 
İslâm ilim geleneğini izlemektedir.

416 s. / 16x23,5 cm.
İthal kağıt, Karton Kapak

504 s. / 16x23,5 cm.
İthal kağıt, Karton Kapak

SİYER USÛLÜ

Prof. Dr. Kasım ŞULUL

“Hiç şüphesiz senin için bitip tükenmeyen bir mükâfat vardır. Ve 
sen elbette yüce bir ahlâk üzeresin”.

Kur’ân-ı Kerîm
el-Kalem Sûresi 68/3-4

 

“Kur’ân-ı Kerîm’den sonra Resûlullah’a (a.s.)  ait haberlerden 
daha güzeli yoktur”.

Endülüslü hadîs âlimi ve edip
el-Kelâî (v. 634/1237)

 

Bu eserde; siyer ve usûlünün temel terimleri, Kur’ân-ı Kerîm’de 
Hz. Peygamber’e (a.s.) verilen önem/değer, siyerin kaynakları, 
meseleleri ve yardımcı ilimleri ele alınmıştır.
Bu kitap, İslâm ilim mirasında dağınık hâlde bulunan ve siyer 
usûlünü ilim kılan unsurları kapsamlı, yoğun ve büyük bir usta-
lıkla ilk defa bir araya getirmiş; İslâmî ilimlere ait birçok değer-
li bilgiyi siyer usûlü potasında sistematik olarak mezcetmiştir. 
Böylece siyer usûlü; tarifi, konusu, kaynakları, yöntemi, gayesi, 
sınırları ve diğer ilimlerle ilişkisi gibi meselelerde teorik ve pra-
tik anlamda bir sisteme ve özgün bir yapıya kavuşmuştur. Siyer 
ilmine mütevazı bir katkı sunan bu kitap; değerinden hiçbir şey 
kaybetmeyen birçok eseri miras bırakan İslâm ilim geleneğini 
izlemektedir.

 *****
Siyer usûlü; siyerin icmâlî ve tafsîlî kaynaklarını, onlardan si-
yeri tesbît yöntemlerini, siyercide bulunması gereken nitelik ve 
yeterlilikleri icmâlen konu edinen bir ilimdir.

*****
Siyer; Hz. Peygamber’in  (a.s.) doğumundan vefatına kadar ha-
yatını ve hey’etini; Kur’ân, İslâmî rivâyet ve bakiyyeleri esas 
alarak tayîn ve tevkît bakımından ele alan bir ilimdir.

*****
Kaynaklarının sıhhati, çeşitliliği, çokluğu ve etkisinin yapıcı sü-
rekliliğinden dolayı Asr-ı Saâdet; bugüne nisbeten dün gibidir. 

SİYER U
SÛ

LÜ
Prof. D

r. K
asım

 ŞU
LU

L

İSLÂM AKÂİDİ 
VE KELÂM

İSLÂ
M

 A
KÂ

İD
İ V

E KELÂ
M

D
oç. D

r.  H
asan G

Ü
M

Ü
ŞO

Ğ
LU

Doç. Dr. Hasan GÜMÜŞOĞLU

İslâm’ın esasları, “usûlü’d-dîn” ve “furûu’d-dîn” 
olarak iki kısma ayrılır ve usûlü’d-dîn’e kalbin 
kesin olarak inanması/bağlanması manasına 

gelen “akîde/akâid” denir. Akâid, İslâm’ın kalben 
tasdiki zarurî olan itikad esaslarını ihtiva eder. 
Kelâm ise aklî ve naklî delillerle akâid esaslarını 
geniş olarak izah edip, muhaliflerin görüşlerini 
reddetmeyi esas alan bir ilimdir. 

Önceki ulemânın mum ışığında yazdığı eserler 
temel alınarak hazırlanan bu çalışmada, yeni gün-
deme gelen itikadî meselelerle alakalı olarak muâ-
sır kaynaklara da müracaat edilmiştir. Elinizdeki 
bu eserin güncel kelâm kitaplardan en önemli 
farkı, bidat fırkaların görüşleri nakledilirken ilgili 
meselede Ehl-i sünnet’in görüşüne de yer verile-
rek, okuyucunun daha sağlıklı bilgi almasına im-
kan sağlanmasıdır.

EN SEVİLEN ÖĞRETMEN 
HZ. MUHAMMED (S.A.V) VE 
EĞİTİM METOTLARI
Ali Erkan KAVAKLI

En Sevilen Öğretmen Hz. Muhamme-
d(sav) ve Eğitim Metotları günümüze 
ışık tutuyor.

O önce gönüllere girdi sonra zihinleri 
fethetti.  Büyük, küçük, kadın, erkek 
herkesin en çok sevdiği öğretmendi.

Bütün zamanların en başarılı eğitim-
cisi; insanlara hem dünyada mutlu 
olma hem de ahiret saadeti kazandıran 
prensipleri anlattı.

Allah rızasını kazanma, kendi için is-
tediğini mümin kardeşi için de isteme, 
ilim ve ahlak sahibi, kuvvetli ve üstün 
Müslüman olma, iyilik, komşuluk, teva-
zu, fedakârlık, erdemlilik, çalışkanlık 
gibi insana iki dünya saadetini kazan-
dıran erdemleri öğretti. 

264 s. / 13,5x21 cm.
İthal kağıt, Karton Kapak

144 s. / 13,5x21 cm.
İthal kağıt, Karton Kapak

Bizi harekete geçiren şey düşüncelerimiz ve aldığımız 
kararlardır. Karar almayan harekete geçmez. 

“Sınav sonucunda nereye girmek istiyorum, okul bitince 
ne olacağım?” sorularının cevabı olmalı zihnimizde. Hedefimiz 
yoksa çalışmayız, çalışmak bize zevk vermez.

Hedefi olmayan yelkenliye hiçbir rüzgâr yardım etmez. 

Hayalleri olan asla uyumaz!

Hedef belirledikten sonra bizi hedefimize götürecek program 
yapmalıyız. Program başlangıçta can sıkar fakat acı ilaç gibidir. 
Başarısızlık, can kısıntısı, bunalım ve stresin ilacıdır. 

Başarı mutluluk verir fakat kar ve yağmur değildir; gökten 
yağmaz. 

Başarı ter kokar ve bedel ister. 

Sınav sonunda mutlu olmak istiyorsanız terlemeyi göze al-
malısınız.

Stresin iki temel sebebi vardır: Bilgisizlik ve tecrübesizlik.

Bilmediğiniz konuları iyi çalışın. 

Bol bol deneme yapın ve sınava iyi hazırlanın.

Sınavlar şans arabasıdır, sizi ulaşmak istediğiniz hedefe götürür.

İyi hazırlanın, sınav günü şans arabasına binecek ve hedefinize 
ulaşacaksınız.

Bu kitap; hedef belirleme, program yapma, verimli ders çalış-
ma konusunda size rehberlik etmek için hazırlandı, mutlaka 
okuyun. 

13.
BASKI

En Sevilen Öğretmen Hz. Muhammed(sav) ve Eğitim Metotları günümüze ışık 
tutuyor.
O önce gönüllere girdi sonra zihinleri fethetti.  Büyük, küçük, kadın, erkek her-

kesin en çok sevdiği öğretmendi.
Bütün zamanların en başarılı eğitimcisi; insanlara hem dünyada mutlu olma hem 
de ahiret saadeti kazandıran prensipleri anlattı.
Allah rızasını kazanma, kendi için istediğini mümin kardeşi için de isteme, ilim 
ve ahlak sahibi, kuvvetli ve üstün Müslüman olma, iyilik, komşuluk, tevazu, fe-
dakârlık, erdemlilik, çalışkanlık gibi insana iki dünya saadetini kazandıran er-
demleri öğretti. 
Yaşadığı devri saadet çağına çevirdi; bütün tarihçiler o döneme asr-ı saadet dedi-
ler.
Çocuk psikolojisi, pedagoji, beyin gelişimi, toplum sosyolojisi ile ilgili bildiğimiz her 
metodu Hz. Muhammed’in (sav) en etkili bir şekilde hayata geçirdiğini görüyoruz.
En Sevilen Öğretmen(sav); hiç kimseden vazgeçmedi; ümitle, azimle çalıştı, bıkma-
dı, usanmadı. 
Maaşı, makamı, sigortası, Allah’tan başka koruyucusu yoktu; hiç kimseden ücret 
istemedi.
Asla şikâyet etmedi, sızlanmadı, ümitsizliğe kapılmadı.
23 sene gibi kısa bir zamanda cahil, okuma yazma bilmez, bedevî, vahşi, kaba, 
yağmacı, zalim, saldırgan, deve çobanlarını; bilgili, âlim, erdemli, merhametli, 
yardımsever, zekât ve sadaka veren, yoksulu ve yetimi koruyan, adaletli, dünya-
yı yöneten insanlara dönüştürdü.
Okul açtı, ilim çağını başlattı. Geri kalmış bir toplumu, aydınlattı ve kalkındırdı.
Dünya tarihinin şahit olmadığı bir muhteşem bir inkılap gerçekleştirdi.
Sevilen ve etkili bir öğretmen olmak isteyen eğitimcilerin;  çocuklarını hem iyi bir 
insan hem de meslek ve hüner sahibi yapmak isteyen velilerin; yeteneklerini geliş-
tirip erdemli bir insan olmak isteyen öğrencilerin okuyabileceği müstesna bir kitap. 
Bütün zamanların en iyi ve en etkili eğitimcisini bütün dünyaya tanıtma iddiası olan 
bir eser.
Kitap; erdemli, hünerli, marifet sahibi ve iyi kalpli insan yetiştirmek isteyenlere me-
totlar anlatıyor.
 “Eğitim gönüllere taht kurma mesleği ve erdemli insan yetiştirme sanatıdır.”
“Vazgeçilecek çocuk yoktur.”
“Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz.”

14.
BASKI

FİNANSAL AÇIDAN İSLÂM BORÇLAR HUKUKU
(İSLÂMİ FİNANS TEORİSİ)

FATİH TURAY

İnsanoğlu hayatını devam ettirebilmek için, mal ve hizmetlere ihtiyaç duymakta ve bunları bizzat 
kendisinin üretebilmesi veya temin edebilmesi çoğu kere mümkün olamamaktadır. Bu nedenle insanın 
mutlaka, toplumdaki diğer insanlarla bir araya gelmesi ve ihtiyaçlarını sözleşmeler yapmak suretiyle 
gidermesi gerekmektedir. Esasen bu durum aynı zamanda, insanların finansal işlemlere niçin ihti-
yaç duyduğunu da açıklamaktadır. Nitekim bu sözleşmeler sonucunda da borç ilişkileri doğmaktadır. 
Öte yandan insanlar arasındaki bütün bu ilişkiler, belirli bir hukukî düzen ve disiplin içerisinde icra 
edilmek zorundadır. Zira hukuk, insanlar arasındaki ilişkileri düzenleyerek kargaşa ve belirsizliği 
ortadan kaldıran temel kuralların önemli bir kısmını teşkil etmektedir. Bu bağlamda din de insanlar 
arasındaki ilişkileri düzenleyen ve -İslâm hukuku açısından- bizzat hukukun kendisine de kaynaklık 
eden en önemli kurumdur.

232 s. / 13,5x21 cm.
İthal kağıt, Karton Kapak

FİNANSAL AÇIDAN 
İSLÂM BORÇLAR  
HUKUKU

Fatih Turay

Fatih Turay

(İSLÂMÎ FİNANS TEORİSİ)
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İnsanoğlu hayatını devam ettirebilmek için, mal ve hiz-
metlere ihtiyaç duymakta ve bunları bizzat kendisinin 
üretebilmesi veya temin edebilmesi çoğu kere mümkün 

olamamaktadır. Bu nedenle insanın mutlaka, toplumdaki di-
ğer insanlarla bir araya gelmesi ve ihtiyaçlarını sözleşmeler 
yapmak suretiyle gidermesi gerekmektedir. Esasen bu du-
rum aynı zamanda, insanların finansal işlemlere niçin ihti-
yaç duyduğunu da açıklamaktadır. Nitekim bu sözleşmeler 
sonucunda da borç ilişkileri doğmaktadır. Öte yandan insan-
lar arasındaki bütün bu ilişkiler, belirli bir hukukî düzen ve 
disiplin içerisinde icra edilmek zorundadır. Zira hukuk, in-
sanlar arasındaki ilişkileri düzenleyerek kargaşa ve belirsizli-
ği ortadan kaldıran temel kuralların önemli bir kısmını teşkil 
etmektedir. Bu bağlamda din de insanlar arasındaki ilişkile-
ri düzenleyen ve –İslâm hukuku açısından- bizzat hukukun 
kendisine de kaynaklık eden en önemli kurumdur. 

İslâm medeniyeti, esasında bir fıkıh medeniyetidir. Zira İs-
lâm toplumlarına tarih boyunca şekil veren temel unsur fıkıh 
olmuş, İslâm medeniyetinde hâkim olan kurum ve olguların 
birçoğu fıkhın etrafında teşekkül etmiştir. Bu bağlamda ikti-
sadî ve finansal konuların hukukî çerçevesi de fıkıh ilminde 
düzenlenmiştir. Esasen fıkıh, bütün amelî konuların meş-
ruiyet zemininin tespitini yapan ilimdir. Buna göre, genel 
olarak bütün finansal işlemlerin İslâmî açıdan meşru olup 
olmadığının tespitinin fıkıh ilmini ilgilendirmesi bir yana, 
fıkhın büyük bir kısmını teşkil eden muâmelat bölümleri İs-
lâmî açıdan meşru ve ideal bir finansal sisteme ilişkin temel 
verileri de sunmaktadır. Elinizdeki eser, İslam borçlar hu-
kukunu finansal açıdan incelemek suretiyle, ideal anlamda 
İslâmî finans sisteminin nasıl olması gerektiğinin tespitini 
amaçlamaktadır.

GELECEĞİNE YÖN VER

Ahmet ÇAĞLAYAN

BİLGİ VE HİKMET;

HAYATIN DİLİ,
İYİLİKLERE ULAŞMA ÇABASIDIR.
ZİHNİ DİRİ TUTAN ERDEMDİR.
KÖKÜ KALPTE,
YEMİŞLERİ AĞIZDADIR.
ÖĞÜTLE YAŞAR,
SEVGİYLE GELİŞİR.

GÖNÜL DÜNYASINI, AYDINLATIR.

VAKTİN GENCİ;
OKUMAK ÖZGÜRLÜK,
YAZMAK TUTKU,
DİNLEMEK SANAT,
ANLAMAK YETENEK,
DÜŞÜNMEK SORGULAMAK,
KONUŞMAK BİRİKİMDİR.

AHMET ÇAĞLAYAN

296 s. / 13,5x21 cm.
İthal kağıt, Karton Kapak

BİLGİ VE HİKMET;
HAYATIN DİLİ,
İYİLİKLERE ULAŞMA ÇABASIDIR.
ZİHNİ DİRİ TUTAN ERDEMDİR.
KÖKÜ KALPTE,
YEMİŞLERİ AĞIZDADIR.
ÖĞÜTLE YAŞAR,
SEVGİYLE GELİŞİR.

GÖNÜL DÜNYASINI, AYDINLATIR.

VAKTİN GENCİ;
OKUMAK ÖZGÜRLÜK,
YAZMAK TUTKU,
DİNLEMEK SANAT,
ANLAMAK YETENEK,
DÜŞÜNMEK SORGULAMAK,
KONUŞMAK BİRİKİMDİR.

AHMET ÇAĞLAYAN

SİNİRLİ ANNE BABALARIN
AKILLI TELEFONLA İMTİHANI
-Nomofobiden Kurtulmak Elimizde-

M. Emin KARABACAK
Mustafa KARABACAK

Kitabımız beş bölümden oluşmaktadır. 
Birinci bölümde, çağımızın hastalığı 
ve çocukların baş tacı ettiği cep telefo-
nu kullanımının faydaları ve zararları 
üzerinde durduk. İkinci bölümde, tele-
fon bağımlılığına bağlı olarak “nomo-
fobi” hakkında bilgi verdik. Üçüncü 
bölümde, teknolojinin efendisi nasıl 
telefon ise günümüzde evlerin efendisi 
olan çocukların eğitimleri konusunu 
ele aldık. Dördüncü bölümde, çocuk-
ların büyükleriyle geçirdikleri zaman 
dilimlerinin azalması, teknolojinin 
getirdiği yenilikleri takip etme adına 
insanların tüketime zorlanmaları gibi 
konuları ele aldık. Son bölümde ise 
babaların sabah erken çıkıp akşam eve 
geç gelmesiyle çocuk eğitiminin anne-
lerin üzerine kalması üzerinde durduk.

REFERANSIM ALLAH’TIR
Dursun Ali TAŞÇI

Uzun yıllar yurt içinde ve yurt dışında 
çeşitli olay ve olgularla karşılaştım, her-
kes gibi. Bu yaşadıklarım zamanla içim-
de kıpırdamaya ve beni, yazmam için 
rahatsız etmeye başladı. Olaylar, yaşan-
mışlıklar içinizde demleninceye kadar 
beklenmelidir. Aksi durumunda yaşadık-
larınız kekremsi bir tat alır ki, kimsenin 
hoşuna gitmez. İnanıyorum ki, kitaptaki 
yaşanmışlıkları, sizler yaşamasanız da, 
okuduğunuz zaman kendinizi bu olaylar 
içinde bulmanız sürpriz olmayacaktır.

Her olay aslında orijinaldir, fakat an-
latım biçimi, onu bu özgünlüğünden 
düşürür. Ben bir “öykü” veya “hikâye” 
tarzında anlatmaktan çok, doğrudan bir 
“anlatı” seçerek okuyucuya yaşadıkları-
mı öylece sunmaya çalıştım. Fakat ina-
nıyorum ki, kitabı okuduktan sonra siz 
de içinizden kervanlar geçtiğini görecek 
ve o kervan yolcularına su vermek için 
koşturacaksınız.

NAMAZI YAŞAMAK
Abdullah YILDIZ

Günümüz Müslümanları ve özellikle 
de Türkiye Müslümanları, namazın 
önemini ve güzelliklerini yeterince 
bilmediği gibi onun olmazsa olmaz 
bir ibadet olduğunun da bilincinde 
değiller. İnanıyoruz ki, Müslümanlar, 
namazın diğer ibadetler dâhil olmak 
üzere üzerlerine düşen tüm İslâmî 
vecibelerin uygulanmasına da zemin 
hazırlayarak din binasını bir bütün 
halinde inşa eden ve hayatın tüm 
alanlarını kuşatarak muazzam bir 
umrâna/medeniyete vücut veren mu-
cizevi dönüştürücü özelliğini keşfedip 
dosdoğru namazlar kılmayı (ikâme-ı 
salât) başardıkları zaman tekrar aya-
ğa kalkacaklardır. Bir başka ifade ile 
Ümmet-i Muhammed’in yeniden tari-
hin öznesi haline gelmesini sağlayacak 
olan topyekûn dirilişimiz “namazı ya-
şamamıza” yani “namazla dirilişimi-
ze” bağlıdır.

KURBAN ÇOCUKLAR / EĞİTİM 
YAZILARI
Dursun Ali TAŞÇI

Bu kitapta, eğitimi tartışırken işin ko-
layına kaçmadım; beş duyuyla sınırlı bir 
eğitimi de hedef almadım. Eğitimi, fıt-
ratın kendi doğasında bir gelişim süreci 
olarak ele aldım ve bu doğrultuda yaz-
maya çalıştım. Çay Rize’de, pamuk da 
Adana’da nasıl yetişiyorsa, insanın da 
fıtrat toprağında yetişeceğine inandım 
ve uzun yıllar öğretmenlik hayatımda 
bunu bizzat gözlemledim, yaşadım.
İçinde sonsuzluğa yurt kuramayan in-
sanların nasıl savrulduklarını görerek, 
yaşayarak, okuyarak acılar çektim. İşte 
tarifsiz derin acılarım, içimde yıllarca 
demlenerek bu kitap ortaya çıktı. Oku-
duğunuzda size içinizden bir “Hımm!” 
dedirtebilirse ve gözlerinizi uzaklara 
dikerek sizi düşüncelere sevk edebilirse 
kendimi mutlu hissedeceğim.  

136 s. / 13,5x19,5 cm.
İthal kağıt, Karton Kapak

136 s. / 13,5x21 cm.
İthal kağıt, Karton Kapak

112 s. / 13,5x21 cm.
İthal kağıt, Karton Kapak

160 s. / 13,5x21 cm.
İthal kağıt, Karton Kapak

Günümüz Müslümanları ve özellikle de Türkiye Müslü-
manları, namazın önemini ve güzelliklerini yeterince bil-
mediği gibi onun olmazsa olmaz bir ibadet olduğunun da 
bilincinde değiller. İnanıyoruz ki, Müslümanlar, namazın 
diğer ibadetler dâhil olmak üzere üzerlerine düşen tüm 
İslâmî vecibelerin uygulanmasına da zemin hazırlayarak 
din binasını bir bütün halinde inşa eden ve hayatın tüm 
alanlarını kuşatarak muazzam bir umrâna/medeniyete 
vücut veren mucizevi dönüştürücü özelliğini keşfedip 
dosdoğru namazlar kılmayı (ikâme-ı salât) başardıkları 
zaman tekrar ayağa kalkacaklardır. Bir başka ifade ile 
Ümmet-i Muhammed’in yeniden tarihin öznesi haline 
gelmesini sağlayacak olan topyekûn dirilişimiz “namazı 
yaşamamıza” yani “namazla dirilişimize” bağlıdır.

“Kurban ÇocuKlar”, gençliğimizin eğitimi için yılların vermiş 
olduğu bir birikimin sonucunda ortaya çıkmış bir kitaptır. Ezberden 
yazılmamış; yaşayarak, gözleyerek ve deneyerek kaleme alınmıştır. 
bu nedenle canlıdır, hayattandır.

bu kitapta, eğitimi tartışırken işin kolayına kaçmadım; beş duyuyla 
sınırlı bir eğitimi de hedef almadım. Eğitimi, fıtratın kendi doğasında 
bir gelişim süreci olarak ele aldım ve bu doğrultuda yazmaya çalıştım. 
Çay rize’de, pamuk da adana’da nasıl yetişiyorsa, insanın da fıtrat 
toprağında yetişeceğine inandım ve uzun yıllar öğretmenlik hayatım-
da bunu bizzat gözlemledim, yaşadım.

İçinde sonsuzluğa yurt kuramayan insanların nasıl savrulduklarını 
görerek, yaşayarak, okuyarak acılar çektim. İşte tarifsiz derin acıla-
rım, içimde yıllarca demlenerek bu kitap ortaya çıktı. okuduğunuzda 
size içinizden bir “Hımm!” dedirtebilirse ve gözlerinizi uzaklara di-
kerek sizi düşüncelere sevk edebilirse kendimi mutlu hissedeceğim.   

ASR-I SAADETTEN GÜNÜMÜZE EZAN
Ahmet ÇAĞLAYAN

SEN ŞANLI ZAMANLARIN YÜREĞİNDEN 
GEÇEREK, DEDELERİMİN RUHLARINI Tİ-
TRETEREK, EMEREK ONDAN BANA, BENDEN 
ONA SÜZÜLEREK GİDEN SES. TÂRİHLERE 
BAŞKA BİR ÖZ, BAŞKA BİR GÖZ VEREN SES. 
SEN EY HAZİN, SEN EY ÂLÎ UZUN NEF-
ES… EY CİHÂN. EY DÎNİN NURLU SESİ, EY 
ULU SES, EY EZAN!!! SENİN SESİN GÜN 
DOĞMADAN TAN YERİNE YÜKSELİR. TEK-
KELERDEN, CÂMİLERDEN ÎMAN AŞKI SES 
VERİR. BU ILIK SES, ÜMİTLERİN MÂBED-
İNİ ISITIR. VİCDANLARA SÜKÛN SERPER, 
FİKİRLERİ IŞITIR. SENİN SESİN, ŞÂİRLERİN 
KALEMİNDE İNLEDİ. SENİ GENÇLİK, İH-
TİYARLIK, SENİ VARLIK DİNLEDİ. EY YURDU-
MUN MÜŞFİK SESİ, EY İLÂHÎ GÜN NEFES. 
EY DÎNİMİN CANLI SESİ, EY MUKADDES 
NURLU SES. EY HAK SESİ, İNSANLIĞI GÜR-
BÜZLEŞTİR, GÜRLEŞTİR. KANLILARI KARDEŞ 
EYLE, CİHANLARI BİRLEŞTİR. EY ULU SES, 
EY EZAN!..

292 s. / 13,5x21 cm.
İthal kağıt, Karton Kapak

SEN ŞANLI ZAMANLARIN YÜREĞİNDEN GEÇEREK,
DEDELERİMİN RUHLARINI TİTRETEREK, EMEREK
ONDAN BANA, BENDEN ONA SÜZÜLEREK GİDEN SES.
TÂRİHLERE BAŞKA BİR ÖZ, BAŞKA BİR GÖZ VEREN SES.
SEN EY HAZİN, SEN EY ÂLÎ UZUN NEFES… EY CİHÂN.
EY DÎNİN NURLU SESİ, EY ULU SES, EY EZAN!!!
SENİN SESİN GÜN DOĞMADAN TAN YERİNE YÜKSELİR.
TEKKELERDEN, CÂMİLERDEN ÎMAN AŞKI SES VERİR.
BU ILIK SES, ÜMİTLERİN MÂBEDİNİ ISITIR.
VİCDANLARA SÜKÛN SERPER, FİKİRLERİ IŞITIR.
SENİN SESİN, ŞÂİRLERİN KALEMİNDE İNLEDİ.
SENİ GENÇLİK, İHTİYARLIK, SENİ VARLIK DİNLEDİ.
EY YURDUMUN MÜŞFİK SESİ, EY İLÂHÎ GÜN NEFES.
EY DÎNİMİN CANLI SESİ, EY MUKADDES NURLU SES.
EY HAK SESİ, İNSANLIĞI GÜRBÜZLEŞTİR, GÜRLEŞTİR.
KANLILARI KARDEŞ EYLE, CİHANLARI BİRLEŞTİR.
EY ULU SES, EY EZAN!..

AHMET ÇAĞLAYAN

Ezansız namazların hüznünü yaşlı gözlerle anlatan 
hocalarımızı saygı ve rahmetle yad ediyoruz.

2.
BASKI
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ENSAR KİTAP

İSLÂM AKÂİDİ VE KÊLAM
Prof. Dr. Hasan GÜMÜŞOĞLU

İslâm’ın esasları, “usûlü’d-dîn” ve 
“furûu’d-dîn” olarak iki kısma ayrılır ve 
usûlü’d-dîn’e kalbin kesin olarak inanması/
bağlanması manasına gelen “akîde/akâid” 
denir. Akâid, İslâm’ın kalben tasdiki zarurî 
olan itikad esaslarını ihtiva eder. Kelâm ise 
aklî ve naklî delillerle akâid esaslarını geniş 
olarak izah edip, muhaliflerin görüşlerini 
reddetmeyi esas alan bir ilimdir. 

Önceki ulemânın mum ışığında yazdığı 
eserler temel alınarak hazırlanan bu çalış-
mada, yeni gündeme gelen itikadî mesele-
lerle alakalı olarak muâsır kaynaklara da 
müracaat edilmiştir. Elinizdeki bu eserin 
güncel kelâm kitaplardan en önemli farkı, 
bidat fırkaların görüşleri nakledilirken ilgi-
li meselede Ehl-i sünnet’in görüşüne de yer 
verilerek, okuyucunun daha sağlıklı bilgi 
almasına imkan sağlanmasıdır.

SINAV STRESİNİ YENME SANATI
Ali Erkan KAVAKLI

 “Sınav sonucunda nereye girmek istiyorum, 
okul bitince ne olacağım?” sorularının cevabı 
olmalı zihnimizde. Hedefimiz yoksa çalışmayız, 
çalışmak bize zevk vermez.
Hedefi olmayan yelkenliye hiçbir rüzgâr yar-
dım etmez. Hayalleri olan asla uyumaz!
Hedef belirledikten sonra bizi hedefimize gö-
türecek program yapmalıyız. Program başlan-
gıçta can sıkar fakat acı ilaç gibidir. Başarısızlık, 
can kısıntısı, bunalım ve stresin ilacıdır. 
Başarı mutluluk verir fakat kar ve yağmur de-
ğildir; gökten yağmaz. 
Başarı ter kokar ve bedel ister.  Sınav sonunda 
mutlu olmak istiyorsanız terlemeyi göze alma-
lısınız.
Stresin iki temel sebebi vardır: Bilgisizlik ve 
tecrübesizlik. Bilmediğiniz konuları iyi çalışın.  
Bol bol deneme yapın ve sınava iyi hazırlanın.
Sınavlar şans arabasıdır, sizi ulaşmak istediğiniz 
hedefe götürür. İyi hazırlanın, sınav günü şans 
arabasına binecek ve hedefinize ulaşacaksınız.
Bu kitap; hedef belirleme, program yapma, 
verimli ders çalışma konusunda size rehberlik 
etmek için hazırlandı, mutlaka okuyun. 

SİYER USÛLÜ
Prof. Dr. Kasım ŞULUL

Bu eserde; siyer ve usûlünün temel te-
rimleri, Kur’ân-ı Kerîm’de Hz. Peygam-
ber’e (a.s.) verilen önem/değer, siyerin 
kaynakları, meseleleri ve yardımcı ilim-
leri ele alınmıştır.

Bu kitap, İslâm ilim mirasında dağınık 
hâlde bulunan ve siyer usûlünü ilim kılan 
unsurları kapsamlı, yoğun ve büyük bir 
ustalıkla ilk defa bir araya getirmiş; 
İslâmî ilimlere ait birçok değerli bilgiyi 
siyer usûlü potasında sistematik olarak 
mezcetmiştir. Böylece siyer usûlü; tarifi, 
konusu, kaynakları, yöntemi, gayesi, 
sınırları ve diğer ilimlerle ilişkisi gibi 
meselelerde teorik ve pratik anlamda 
bir sisteme ve özgün bir yapıya kavuş-
muştur. Siyer ilmine mütevazı bir katkı 
sunan bu kitap; değerinden hiçbir şey 
kaybetmeyen birçok eseri miras bırakan 
İslâm ilim geleneğini izlemektedir.

416 s. / 16x23,5 cm.
İthal kağıt, Karton Kapak

504 s. / 16x23,5 cm.
İthal kağıt, Karton Kapak

SİYER USÛLÜ

Prof. Dr. Kasım ŞULUL

“Hiç şüphesiz senin için bitip tükenmeyen bir mükâfat vardır. Ve 
sen elbette yüce bir ahlâk üzeresin”.

Kur’ân-ı Kerîm
el-Kalem Sûresi 68/3-4

 

“Kur’ân-ı Kerîm’den sonra Resûlullah’a (a.s.)  ait haberlerden 
daha güzeli yoktur”.

Endülüslü hadîs âlimi ve edip
el-Kelâî (v. 634/1237)

 

Bu eserde; siyer ve usûlünün temel terimleri, Kur’ân-ı Kerîm’de 
Hz. Peygamber’e (a.s.) verilen önem/değer, siyerin kaynakları, 
meseleleri ve yardımcı ilimleri ele alınmıştır.
Bu kitap, İslâm ilim mirasında dağınık hâlde bulunan ve siyer 
usûlünü ilim kılan unsurları kapsamlı, yoğun ve büyük bir usta-
lıkla ilk defa bir araya getirmiş; İslâmî ilimlere ait birçok değer-
li bilgiyi siyer usûlü potasında sistematik olarak mezcetmiştir. 
Böylece siyer usûlü; tarifi, konusu, kaynakları, yöntemi, gayesi, 
sınırları ve diğer ilimlerle ilişkisi gibi meselelerde teorik ve pra-
tik anlamda bir sisteme ve özgün bir yapıya kavuşmuştur. Siyer 
ilmine mütevazı bir katkı sunan bu kitap; değerinden hiçbir şey 
kaybetmeyen birçok eseri miras bırakan İslâm ilim geleneğini 
izlemektedir.

 *****
Siyer usûlü; siyerin icmâlî ve tafsîlî kaynaklarını, onlardan si-
yeri tesbît yöntemlerini, siyercide bulunması gereken nitelik ve 
yeterlilikleri icmâlen konu edinen bir ilimdir.

*****
Siyer; Hz. Peygamber’in  (a.s.) doğumundan vefatına kadar ha-
yatını ve hey’etini; Kur’ân, İslâmî rivâyet ve bakiyyeleri esas 
alarak tayîn ve tevkît bakımından ele alan bir ilimdir.

*****
Kaynaklarının sıhhati, çeşitliliği, çokluğu ve etkisinin yapıcı sü-
rekliliğinden dolayı Asr-ı Saâdet; bugüne nisbeten dün gibidir. 
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Doç. Dr. Hasan GÜMÜŞOĞLU

İslâm’ın esasları, “usûlü’d-dîn” ve “furûu’d-dîn” 
olarak iki kısma ayrılır ve usûlü’d-dîn’e kalbin 
kesin olarak inanması/bağlanması manasına 

gelen “akîde/akâid” denir. Akâid, İslâm’ın kalben 
tasdiki zarurî olan itikad esaslarını ihtiva eder. 
Kelâm ise aklî ve naklî delillerle akâid esaslarını 
geniş olarak izah edip, muhaliflerin görüşlerini 
reddetmeyi esas alan bir ilimdir. 

Önceki ulemânın mum ışığında yazdığı eserler 
temel alınarak hazırlanan bu çalışmada, yeni gün-
deme gelen itikadî meselelerle alakalı olarak muâ-
sır kaynaklara da müracaat edilmiştir. Elinizdeki 
bu eserin güncel kelâm kitaplardan en önemli 
farkı, bidat fırkaların görüşleri nakledilirken ilgili 
meselede Ehl-i sünnet’in görüşüne de yer verile-
rek, okuyucunun daha sağlıklı bilgi almasına im-
kan sağlanmasıdır.

EN SEVİLEN ÖĞRETMEN 
HZ. MUHAMMED (S.A.V) VE 
EĞİTİM METOTLARI
Ali Erkan KAVAKLI

En Sevilen Öğretmen Hz. Muhamme-
d(sav) ve Eğitim Metotları günümüze 
ışık tutuyor.

O önce gönüllere girdi sonra zihinleri 
fethetti.  Büyük, küçük, kadın, erkek 
herkesin en çok sevdiği öğretmendi.

Bütün zamanların en başarılı eğitim-
cisi; insanlara hem dünyada mutlu 
olma hem de ahiret saadeti kazandıran 
prensipleri anlattı.

Allah rızasını kazanma, kendi için is-
tediğini mümin kardeşi için de isteme, 
ilim ve ahlak sahibi, kuvvetli ve üstün 
Müslüman olma, iyilik, komşuluk, teva-
zu, fedakârlık, erdemlilik, çalışkanlık 
gibi insana iki dünya saadetini kazan-
dıran erdemleri öğretti. 

264 s. / 13,5x21 cm.
İthal kağıt, Karton Kapak

144 s. / 13,5x21 cm.
İthal kağıt, Karton Kapak

Bizi harekete geçiren şey düşüncelerimiz ve aldığımız 
kararlardır. Karar almayan harekete geçmez. 

“Sınav sonucunda nereye girmek istiyorum, okul bitince 
ne olacağım?” sorularının cevabı olmalı zihnimizde. Hedefimiz 
yoksa çalışmayız, çalışmak bize zevk vermez.

Hedefi olmayan yelkenliye hiçbir rüzgâr yardım etmez. 

Hayalleri olan asla uyumaz!

Hedef belirledikten sonra bizi hedefimize götürecek program 
yapmalıyız. Program başlangıçta can sıkar fakat acı ilaç gibidir. 
Başarısızlık, can kısıntısı, bunalım ve stresin ilacıdır. 

Başarı mutluluk verir fakat kar ve yağmur değildir; gökten 
yağmaz. 

Başarı ter kokar ve bedel ister. 

Sınav sonunda mutlu olmak istiyorsanız terlemeyi göze al-
malısınız.

Stresin iki temel sebebi vardır: Bilgisizlik ve tecrübesizlik.

Bilmediğiniz konuları iyi çalışın. 

Bol bol deneme yapın ve sınava iyi hazırlanın.

Sınavlar şans arabasıdır, sizi ulaşmak istediğiniz hedefe götürür.

İyi hazırlanın, sınav günü şans arabasına binecek ve hedefinize 
ulaşacaksınız.

Bu kitap; hedef belirleme, program yapma, verimli ders çalış-
ma konusunda size rehberlik etmek için hazırlandı, mutlaka 
okuyun. 
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En Sevilen Öğretmen Hz. Muhammed(sav) ve Eğitim Metotları günümüze ışık 
tutuyor.
O önce gönüllere girdi sonra zihinleri fethetti.  Büyük, küçük, kadın, erkek her-

kesin en çok sevdiği öğretmendi.
Bütün zamanların en başarılı eğitimcisi; insanlara hem dünyada mutlu olma hem 
de ahiret saadeti kazandıran prensipleri anlattı.
Allah rızasını kazanma, kendi için istediğini mümin kardeşi için de isteme, ilim 
ve ahlak sahibi, kuvvetli ve üstün Müslüman olma, iyilik, komşuluk, tevazu, fe-
dakârlık, erdemlilik, çalışkanlık gibi insana iki dünya saadetini kazandıran er-
demleri öğretti. 
Yaşadığı devri saadet çağına çevirdi; bütün tarihçiler o döneme asr-ı saadet dedi-
ler.
Çocuk psikolojisi, pedagoji, beyin gelişimi, toplum sosyolojisi ile ilgili bildiğimiz her 
metodu Hz. Muhammed’in (sav) en etkili bir şekilde hayata geçirdiğini görüyoruz.
En Sevilen Öğretmen(sav); hiç kimseden vazgeçmedi; ümitle, azimle çalıştı, bıkma-
dı, usanmadı. 
Maaşı, makamı, sigortası, Allah’tan başka koruyucusu yoktu; hiç kimseden ücret 
istemedi.
Asla şikâyet etmedi, sızlanmadı, ümitsizliğe kapılmadı.
23 sene gibi kısa bir zamanda cahil, okuma yazma bilmez, bedevî, vahşi, kaba, 
yağmacı, zalim, saldırgan, deve çobanlarını; bilgili, âlim, erdemli, merhametli, 
yardımsever, zekât ve sadaka veren, yoksulu ve yetimi koruyan, adaletli, dünya-
yı yöneten insanlara dönüştürdü.
Okul açtı, ilim çağını başlattı. Geri kalmış bir toplumu, aydınlattı ve kalkındırdı.
Dünya tarihinin şahit olmadığı bir muhteşem bir inkılap gerçekleştirdi.
Sevilen ve etkili bir öğretmen olmak isteyen eğitimcilerin;  çocuklarını hem iyi bir 
insan hem de meslek ve hüner sahibi yapmak isteyen velilerin; yeteneklerini geliş-
tirip erdemli bir insan olmak isteyen öğrencilerin okuyabileceği müstesna bir kitap. 
Bütün zamanların en iyi ve en etkili eğitimcisini bütün dünyaya tanıtma iddiası olan 
bir eser.
Kitap; erdemli, hünerli, marifet sahibi ve iyi kalpli insan yetiştirmek isteyenlere me-
totlar anlatıyor.
 “Eğitim gönüllere taht kurma mesleği ve erdemli insan yetiştirme sanatıdır.”
“Vazgeçilecek çocuk yoktur.”
“Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz.”

14.
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FİNANSAL AÇIDAN İSLÂM BORÇLAR HUKUKU
(İSLÂMİ FİNANS TEORİSİ)

FATİH TURAY

İnsanoğlu hayatını devam ettirebilmek için, mal ve hizmetlere ihtiyaç duymakta ve bunları bizzat 
kendisinin üretebilmesi veya temin edebilmesi çoğu kere mümkün olamamaktadır. Bu nedenle insanın 
mutlaka, toplumdaki diğer insanlarla bir araya gelmesi ve ihtiyaçlarını sözleşmeler yapmak suretiyle 
gidermesi gerekmektedir. Esasen bu durum aynı zamanda, insanların finansal işlemlere niçin ihti-
yaç duyduğunu da açıklamaktadır. Nitekim bu sözleşmeler sonucunda da borç ilişkileri doğmaktadır. 
Öte yandan insanlar arasındaki bütün bu ilişkiler, belirli bir hukukî düzen ve disiplin içerisinde icra 
edilmek zorundadır. Zira hukuk, insanlar arasındaki ilişkileri düzenleyerek kargaşa ve belirsizliği 
ortadan kaldıran temel kuralların önemli bir kısmını teşkil etmektedir. Bu bağlamda din de insanlar 
arasındaki ilişkileri düzenleyen ve -İslâm hukuku açısından- bizzat hukukun kendisine de kaynaklık 
eden en önemli kurumdur.

232 s. / 13,5x21 cm.
İthal kağıt, Karton Kapak

FİNANSAL AÇIDAN 
İSLÂM BORÇLAR  
HUKUKU

Fatih Turay

Fatih Turay

(İSLÂMÎ FİNANS TEORİSİ)
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İnsanoğlu hayatını devam ettirebilmek için, mal ve hiz-
metlere ihtiyaç duymakta ve bunları bizzat kendisinin 
üretebilmesi veya temin edebilmesi çoğu kere mümkün 

olamamaktadır. Bu nedenle insanın mutlaka, toplumdaki di-
ğer insanlarla bir araya gelmesi ve ihtiyaçlarını sözleşmeler 
yapmak suretiyle gidermesi gerekmektedir. Esasen bu du-
rum aynı zamanda, insanların finansal işlemlere niçin ihti-
yaç duyduğunu da açıklamaktadır. Nitekim bu sözleşmeler 
sonucunda da borç ilişkileri doğmaktadır. Öte yandan insan-
lar arasındaki bütün bu ilişkiler, belirli bir hukukî düzen ve 
disiplin içerisinde icra edilmek zorundadır. Zira hukuk, in-
sanlar arasındaki ilişkileri düzenleyerek kargaşa ve belirsizli-
ği ortadan kaldıran temel kuralların önemli bir kısmını teşkil 
etmektedir. Bu bağlamda din de insanlar arasındaki ilişkile-
ri düzenleyen ve –İslâm hukuku açısından- bizzat hukukun 
kendisine de kaynaklık eden en önemli kurumdur. 

İslâm medeniyeti, esasında bir fıkıh medeniyetidir. Zira İs-
lâm toplumlarına tarih boyunca şekil veren temel unsur fıkıh 
olmuş, İslâm medeniyetinde hâkim olan kurum ve olguların 
birçoğu fıkhın etrafında teşekkül etmiştir. Bu bağlamda ikti-
sadî ve finansal konuların hukukî çerçevesi de fıkıh ilminde 
düzenlenmiştir. Esasen fıkıh, bütün amelî konuların meş-
ruiyet zemininin tespitini yapan ilimdir. Buna göre, genel 
olarak bütün finansal işlemlerin İslâmî açıdan meşru olup 
olmadığının tespitinin fıkıh ilmini ilgilendirmesi bir yana, 
fıkhın büyük bir kısmını teşkil eden muâmelat bölümleri İs-
lâmî açıdan meşru ve ideal bir finansal sisteme ilişkin temel 
verileri de sunmaktadır. Elinizdeki eser, İslam borçlar hu-
kukunu finansal açıdan incelemek suretiyle, ideal anlamda 
İslâmî finans sisteminin nasıl olması gerektiğinin tespitini 
amaçlamaktadır.
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HADİSLER VE ZİHİNLERDEKİ 
SORULAR
Büyük Muhaddis Şuayp Arnavut’la Söyleşi

Enbiya YILDIRIM

Hadislerin bütünü bir yana her bir ri-
vayete nasıl yaklaşmamız gerektiği 
hususunda günümüz Müslümanlarının 
zihin dünyalarında metodolojik bir ba-
kış açısının olduğunu söylemek zordur. 
Akademisyenler başta olmak üzere, di-
nin ikinci kaynağını öğrenme çabasında 
olan müminlerin kafaları bu meselede 
oldukça karışıktır. Bununla birlikte, son 
zamanlarda yapılan ve işin daha başlan-
gıç aşamasında olan yeni çalışmalar, 
ihtiyaç duyulan bakış açısının altyapısını 
oluşturma yolunda önemli mesafeler kat 
etmiştir.

Bitap, bu çerçevede değerlendirilebi-
lecek bir eserdir. Zira Şuayp Arnavut, 
eserleri milyonlarca basılan ve İslami 
ilimler alanında çalışan herkesin birkaç 
çalışmasından mutlaka yararlandığı çok 
önemli bir isimdir. Seksen dokuz yıllık 
ömrüne paralel olarak sahip olduğu 
müthiş birikimle günümüz hadisçilerinin 
önde geleni olarak kabul edilmeyi fazla-
sıyla hak etmektedir. 

İSLÂM BENDEN NE İSTER?
Enbiya YILDIRIM

Gençler başta olmak üzere günümüz 
mümini büyük bir savrulma yaşamakta 
ve kendi değerleriyle bağı her geçen gün 
zayıflamaktadır. Bunun yanında diğer 
Müslümanlarla arasındaki farklı yakla-
şımlara toleransla bakamamakta, bunu 
ayrışma gerekçesine dönüştürmektedir. 
Hüzünlendiren manzaraya bakıldığında, 
inananların Kur’an ve sünnetin istediği 
Müslümanlar haline getirilmesine, bu-
nun yanında keskin ayrışmanın sonlan-
dırılmasına her zamankinden daha fazla 
ihtiyaç olduğu anlaşılmaktadır. Bu yapı-
lamadığı takdirde, birlik olamamış son 
peygamberin ümmeti yeryüzünün ezilen 
ve dışlanan insanları olmayı sürdürecek-
lerdir.

Elinizdeki kitap, Kur’an ve sünnet mer-
kezli bir ümmet hayaliyle çağımız Müs-
lümanına sahip olması gereken değerleri 
hatırlatmakta, kardeşleriyle birarada 
olmanın ölçülerini sunmakta, insanlığın 
önüne tekrar geçerek rehberlik yapmaya 
davet etmektedir.

BUHÂRÎ’NİN EBÛ HANÎFE’YE 
VE HANEFİLERE BAKIŞI
Enbiya YILDIRIM

İmam Buhârî’nin Sahîh’i, en güvenilir 
hadis kitabı olarak görülmesi yanında 
hadisçilerin kabullerini yansıtması nede-
niyle ümmet arasında haklı bir şöhrete 
ulaşmıştır. Bunun yanında o, ehl-i hadi-
sin farklı ekollere yönelik değerlendir-
melerini aktarmasıyla da dikkat çekmiş-
tir. Ebû Hanîfe ile Hanefilere bakışı ise 
bu bağlamda önemli bir yer tutar ve her 
dönemin tartışma konusudur. Elinizdeki 
çalışma bu mevzuyu bilimsel bir bakış 
açısıyla ülkemiz okuruna sunmaktadır.

HADİS PROBLEMLERİ
Enbiya YILDIRIM

Güzelliklerin hep oralardan misallendi-
 rildiğini görüp, eski günlerin hasretiyle
 iç çeken günümüz müslüman aydını,
“bugün aynı güzelliklerin neden yaşa-
 namadığını” sorgulamaktadır. Bunu
 yaparken, eksikliğin nereden başladığını
 görmekte ve «Kur’an-Sünnet» eksenli
bir hayatı yeniden inşa etmek gerekti-
 ğine inanmaktadır. Sağlam ve sağlıklı
 bir ümmet oluşturabilmek için, bizlere
ulaşan hadis malzemesinin tekrardan ir-
 delenmesi ve rivayetler içinden güvenilir
 Kur’an yorumunu çıkarmanın önceliği
olduğunu gözlemektedir. Geldiği safha-
dan sonra, gayretlerini tabiî olarak hadi-
sin bu sahasına teksîf etmektedir.

Bu duruma bakarak şunu rahatça söy-
 leyebiliriz: İçinde yaşadığımız süreç,
 geleneği inkar etmeden hadisin senede
ilave olarak daha ziyade başka kriter-
 lerle tahlîle tabi tutulacağı bir dönem
olacaktır.

 Bu eser, bu yeni yaklaşımın örneklerini
ihtiva eden bir çalışmadır.

496 s. / 16x23,5 cm.
İthal kağıt, Karton Kapak

568 s. / 13,5x21 cm.
İthal kağıt, Karton Kapak

520 s. / 13,5x21 cm.
İthal kağıt, Karton Kapak

340 s. / 13,5x21 cm.
İthal kağıt, Karton Kapak

Gençler başta olmak üzere günümüz 
mümini büyük bir savrulma yaşa-
makta ve kendi değerleriyle bağı 

her geçen gün zayıflamaktadır. Bunun 
yanında diğer Müslümanlarla arasında-
ki farklı yaklaşımlara toleransla bakama-
makta, bunu ayrışma gerekçesine dönüş-
türmektedir. Hüzünlendiren manzaraya 
bakıldığında, inananların Kur’an ve sün-
netin istediği Müslümanlar haline getiril-
mesine, bunun yanında keskin ayrışma-
nın sonlandırılmasına her zamankinden 
daha fazla ihtiyaç olduğu anlaşılmaktadır. 
Bu yapılamadığı takdirde, birlik olamamış 
son peygamberin ümmeti yeryüzünün 
ezilen ve dışlanan insanları olmayı sürdü-
receklerdir.

Elinizdeki kitap, Kur’an ve sünnet mer-
kezli bir ümmet hayaliyle çağımız Müs-
lümanına sahip olması gereken değerle-
ri hatırlatmakta, kardeşleriyle birarada 
olmanın ölçülerini sunmakta, insanlığın 
önüne tekrar geçerek rehberlik yapmaya 
davet etmektedir.

2.
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İmam Buhârî’nin Sahîh’i, en güvenilir hadis kitabı olarak 
görülmesi yanında hadisçilerin kabullerini yansıtması 
nedeniyle ümmet arasında haklı bir şöhrete ulaşmıştır. 

Bunun yanında o, ehl-i hadisin farklı ekollere yönelik değer-
lendirmelerini aktarmasıyla da dikkat çekmiştir. Ebû Hanîfe 
ile Hanefilere bakışı ise bu bağlamda önemli bir yer tutar 
ve her dönemin tartışma konusudur. Elinizdeki çalışma bu 
mevzuyu bilimsel bir bakış açısıyla ülkemiz okuruna sun-
maktadır.

Güzelliklerin hep oralardan misallendirildiğini 
görüp, eski günlerin hasretiyle iç çeken günü-

müz müslüman aydını, “bugün aynı güzelliklerin 
neden yaşanamadığını” sorgulamaktadır. Bunu 
yaparken, eksikliğin nereden başladığını gör-
mekte ve «Kur’an-Sünnet» eksenli bir hayatı 
yeniden inşa etmek gerektiğine inanmaktadır. 
Sağlam ve sağlıklı bir ümmet oluşturabilmek 

için, bizlere ulaşan hadis malzemesinin tekrardan 
irdelenmesi ve rivayetler içinden güvenilir Kur’an 

yorumunu çıkarmanın önceliği olduğunu gözlemektedir. 
Geldiği safhadan sonra, gayretlerini tabiî olarak hadisin bu 
sahasına teksîf etmektedir.

Bu duruma bakarak şunu rahatça söyleyebiliriz: İçinde yaşa-
dığımız süreç, geleneği inkar etmeden hadisin senede ilave 
olarak daha ziyade başka kriterlerle tahlîle tabi tutulacağı bir 
dönem olacaktır.

Elinizdeki eser, bu yeni yaklaşımın örneklerini ihtiva eden bir 
çalışmadır.

www.ensarnesr iya t .com.t r
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MUHTEŞEM YAVUZ SULTAN 
SELİM HAN
Yavuz BAHADIROĞLU

Osmanlı tarihinde bir devir kapanmış, 
yeni bir devir açılmıştı. Dünya tarihinin 
Cihangir olarak selâmladığı Yavuz Sul-
tan Selim, atalarının tahtına çıkmıştı. 
Sultan Selim ateşten gömleği giymiş, ya-
narken yakmaya hazırlanmıştı. Ağabeyi 
Şehzade Ahmed, isyan hâlindeydi. Kendi 
kendini Anadolu Padişahı ilân etmişti. 
Şimdilik en yakın tehlike durumunday-
dı ve hemen bertaraf edilmeliydi. Devlet 
hayatında iki başlılık olmazdı. Hatırı 
sayılır derecede bir âlim olan Kardeş 
Korkud’a, Manisa sancağına dönmesi-
ni, ilimle, irfanla meşgul olmasını tem-
bihledi. Mülkün perişanlığına sebebiyet 
vermez, saltanat davasın gütmezsen, ha-
yatından ve evlâd ü iyalinin hayatından 
emin olub devr-i saltanatımızda huzur 
içinde yaşarsın. Yok, iğvalara kapılub 
padişahlık derdine düşersen, kahrımız-
dan kurtulamazsın. Mülkün perişanlı-
ğına öz oğlumuz sebebiyet verse dahi, 
acımazız!...

HAZRETİ HATİCE EL-KÜBRA
AHMET LÜTFİ KAZANCI

Hz. Hatice (Radıyallahü anha) valide-
miz, Efendimizin hanımları arasında 
kutup yıldızı gibidir. Bir başka ifadeyle 
anlatılacak olursa Yüce Rabb’imiz onu 
özel olarak yetiştirmiş, Son Peygambe-
rin ilk hanımı olarak, Peygamberinin hu-
zur ve saadet bulacağı, ömür boyu vefa 
duygusunu devam ettireceği, kendisin-
den daha hayırlı bir eşin düşünülemeye-
ceği bir eş olarak her çeşit insânî fazileti 
onda bir araya getirmiştir.

232 s. / 13,5x21 cm.
İthal kağıt, Karton Kapak

152 s. / 13,5x21 cm.
İthal kağıt, Karton Kapak
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Hz. Hatice (Radıyallahü anha) validemiz, Efendi-
mizin hanımları arasında kutup yıldızı gibidir. Bir 

başka ifadeyle anlatılacak olursa Yüce Rabb’imiz onu özel 
olarak yetiştirmiş, Son Peygamberin ilk hanımı olarak, 
Peygamberinin huzur ve saadet bulacağı, ömür boyu vefa 
duygusunu devam ettireceği, kendisinden daha hayırlı 
bir eşin düşünülemeyeceği bir eş olarak her çeşit insânî 
fazileti onda bir araya getirmiştir.
Üzülerek söyleyelim, Hz. Hatice Validemiz hakkında onu 
tanıyanlar olabildiğince cimri davranmışlar, onun gele-
cek zamanlarda da tanınması gerektiğini hesabın dışında 
tutmuşlardır. Hâlbuki bu ümmetin; Hz. Ebu Bekir ve Hz. 
Ömer’i tanımaya ne kadar ihtiyacı varsa, Hz. Hatice’yi 
de, o derece tanımaya ihtiyacı vardı. Özellikle hanımlar, 
o gönüller sultanını, kendi öz annelerini tanıdıklarından 
çok tanıyabilmeli idiler.
Bununla birlikte Yüce Allah tarafından özel olarak selam 
gönderilen ve cennette kendisi için mükemmel bir köşk 
/ saray hazırlandığı bildirilen Sevgili annemiz için küçük 
de olsa bir kitapçığı hazırlama imkânını veren Rabb’imi-
ze hamd ve şükürlerimi takdim ediyor, Sevgili Annemin 
şefaatini beklediğimi hacetlerin takdim edildiği Yüce 
Makama arz ediyorum.
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